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A rentrée	este	ano	faz-se	à	velocidade	permitida	
pelo	COVID-19	mas,	no	meio	de	uma	procura	
teimosamente	 baixa,	 continuamos	 a	 ter	

muitos	 assuntos	 de	 grande	 interesse	 para	 preencher	
mais	uma	edição	da	Trainspotter.

De	 entre	 o	 muito	 que	 vos	 trazemos	 neste	 novo	
número,	destaco	fundamentalmente	dois	temas	–	a	linha	
de	Cascais	 e	 os	 comboios	 nocturnos.	Aparentemente,	
estamos	finalmente	no	bom	caminho	no	que	ao	 futuro	
da	 linha	 de	Cascais	 diz	 respeito,	 com	 a	 atribuição	 de	
fundos	 europeus	 para	 a	 necessária	 renovação	 e	 re-
electrificação,	 depois	 de	 muitos	 anos	 de	 hesitações,	
omissões	e	falta	de	planos.	Não	será	a	mais	espantosa	
das	 intervenções	 previstas	 (ou	 necessárias)	 na	 nossa	
rede,	 mas	 será	 uma	 das	 de	 maior	 impacto	 social,	
económico	 e	 ambiental.	 É	 fundamental	 estancar	 a	
degradação	 da	 linha	 e	 dotá-la	 de	 condições	 para	
melhor	competir	no	futuro,	inclusivamente	abrindo-lhe	a	
possibilidade	de	finalmente	se	ligar	plenamente	à	linha	
de	Cintura.

Torna-se	 fundamental	 referir	 que	 a	 presente	
intervenção	só	 terá	os	seus	ganhos	mais	amplos	com	
a	aquisição	de	novo	material	 circulante,	 concurso	que	
está	por	 lançar	e	que	se	reveste	agora	da	mais	crítica	
urgência.	Depois	de	 resolvido	o	 tema	da	 frota,	não	se	
pode	perder	de	vista	o	projecto	tantas	vezes	adiado	de	
desnivelamento	 do	 nó	 de	Alcântara,	 para	 permitir	 aos	
comboios	 fluírem	 naturalmente	 e	 frequentemente	 da	
linha	de	Cascais	para	as	avenidas	novas	de	Lisboa,	e	daí	
para	a	zona	oriental	e	eixos	de	longo	curso	orientados	
a	Norte.	É	um	projecto	tão	fundamental	e	tão	antigo	que	
a	falta	de	prioridade	que	vem	tendo	só	pode	espantar	–	
é	portanto	altura	de,	com	coragem,	afirmar	a	suprema	
relevância	deste	investimento.

Entretanto	a	Europa	vira-se	cada	vez	mais	para	os	
comboios	nocturnos.	A	 reboque	dos	planos	 franceses,	
que	 nos	 são	 mais	 próximos	 física	 mas	
também	 socialmente,	 tomamos	 consciência	
da	 prioridade	 que	 estão	 a	 merecer	 junto	
da	 presidência	 alemã	 da	 União	 Europeia	
e	antecipando	2021,	que	vai	 ser	o	ano	dos	
caminhos	 de	 ferro	 na	União.	Muitos	 planos	
estão	a	ser	preparados	e	até	já	concretizados	
por	essa	Europa	fora	e	existem	promessas	de	
financiamento	 comunitário	 para	 a	 operação	
deste	 tipo	 de	 comboios	 que,	 podendo	 até	
no	limite	nunca	se	financiarem	directamente	
através	 de	 bilhética,	 jogarão	 um	 papel	
fundamental	na	redução	da	pegada	ambiental	
das	 deslocações	 intra-europeias,	 por	 um	
lado,	 e	 para	 manter	 um	 nível	 de	 coesão	

territorial	que	por	vezes	as	linhas	de	alta	velocidade	não	
asseguram	inteiramente.

Infelizmente	 temos	 um	 país	 pouco	 preparado	 para	
tratar	os	temas	ferroviários	e	que	já	está	assoberbado,	
na	pouca	massa	crítica	que	tem,	para	preparar	um	plano	
de	infraestruturas	que	seja	digno	do	nome,	enquanto	se	
tenta	ainda	recompor	e	recuperar	o	atraso	na	CP.	Mas	
é	 já	 certa	 a	 importância	 de	 Portugal	 ter	 um	 lugar	 na	
discussão,	sobretudo	quando	se	percebe,	dos	sinais	que	
vêm	de	Espanha,	que	estamos	com	poucas	ajudas	dos	
nossos	vizinhos.	Portugal	é	periférico	na	Europa,	mas	
deve	 ter	duas	grandes	prioridades	debaixo	do	chapéu	
deste	 tipo	 de	 comboios:	 ligar-se	 a	Barcelona,	 onde	 já	
está	 ancorada	 a	 rede	 de	 alta	 velocidade	 europeia,	 e	
ligar-se	a	Hendaye,	para	seguir	pela	 fachada	atlântica	
até	Paris.

Quanto	 mais	 cedo	 pensarmos	 na	 nossa	 posição	
na	 rede	europeia	de	comboios	nocturnos,	não	apenas	
maximizaremos	 os	 fundos	 europeus	 que	 podemos	
mobilizar,	 mas	 também	 influenciaremos	 com	 maior	
amplitude	 o	 tipo	 de	 serviços	 e	 as	 rotas	 que	 se	 vão	
ancorar	no	nosso	país.	Para	além	das	mais	óbvias	que	
citei	 e	que	 incluem	Madrid,	Portugal	 tem	ainda	 toda	a	
fachada	atlântica	como	oportunidade	e	a	sazonalidade	
de	 alguns	 movimentos	 que	 podem	 merecer	 a	 devida	
atenção.	 E	 dentro	 do	 conceito	 global	 podem	 caber	
adaptações	–	o	transporte	de	veículos	pode	ou	não	ser	
pertinente,	 as	modalidades	de	 serviço	a	bordo	podem	
ser	 muito	 distintas	 e	 condicionarem	 grandemente	 as	
opções	de	material	circulante	para	a	rede,	entre	muitos	
outros	considerandos.

Continuamos,	 portanto,	 com	 muitos	 assuntos	 para	
digerir	e	reflectir.	E	como	sempre,	espero	que	mais	esta	
edição	da	Trainspotter	seja	um	bom	convite	à	reflexão.

© Rui Pedro Ferreira

João Cunha
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Após um longo interregno - afinal de contas, 

também na pesquisa bibliográfica a irritan-
te crise sanitária teve impactos - a Trains-

potter retoma as publicações dos seus números es-
peciais impressos. 

O	regresso	deste	formato,	que	vai	para	a	sua	décima	
segunda	aplicação,	apadrinha	as	locomotivas	1550	-	as	
lendárias	locomotivas	fabricadas	pela	Montreal	Locomo-
tive	Works	 -	MLW	 -	 em	1973,	 poucos	anos	depois	 da	
fábrica	canadiana	(hoje	Bombardier)	 ter	ficado	com	os	
restos	da	Alco,	que	havia	fornecido	a	Portugal	locomoti-
vas	não	menos	célebres.

De	1973	a	2011,	as	locomotivas	1550	percorreram	so-
bretudo	a	Beira	 Interior	 e	 a	 região	Sul,	 deixando	uma	
marca	tão	típica	das	construções	Alco	-	nem	sempre	fiá-
veis	mas	sempre	muito	disponíveis,	nem	
sempre	 muito	 sofisticadas	 mas	 sempre	
simples.	 As	 1550	 resolveram	 em	 defi-
nitivo	 as	 últimas	 grandes	 insuficiências	
da	tracção	diesel	no	nosso	país,	reunin-
do	uma	potência	elevada	com	um	muito	
baixo	peso	por	eixo,	o	que	lhes	permitiu	
trepar	alguns	dos	troços	mais	vetustos	da	
rede	na	altura	da	sua	chegada,	coincidin-
do	tantas	vezes	com	algumas	das	linhas	
de	mais	difícil	perfil	da	geografia	nacional.

Nesta	nova	edição	da	Trainspotter,	con-
tamos	a	história	de	como	se	impuseram	
como	 locomotivas	 robustas	 para	 o	 trá-
fego	de	passageiros	nas	linhas	da	Beira	
Alta	e	da	Beira	Baixa,	até	as	evoluções	
no	 serviço	 Intercidades	 a	 terem	 empur-
rado	para	a	exclusividade	no	serviço	de	
mercadorias,	onde	coloriram	bonitas	pá-
ginas	 de	 impressionantes	 composições	
e	 tráfegos	que,	em	grande	parte,	 já	são	
uma	memória	do	passado.

Quando	primeiro	surgiu	a	ideia	de	fazer-
mos	uma	resenha	desta	série,	a	Takargo	
começou	 a	 recuperar	 algumas	 destas	
unidades	 e,	 logo	 a	 seguir,	 a	 própria	CP	
tomou	decisão	similar.	Assim,	este	núme-
ro	da	Trainspotter	é	 também	uma	 forma	
de	assinalar	a	nova	utilização	destas	 lo-
comotivas	que,	em	2020,	continuam	tão	
imponentes	e	tão	eficazes	como	há	qua-
se	50	anos.

A	história	da	sua	 resistência	e	do	seu	
futuro	 chega	 assim	 aos	 nossos	 leitores	

até	ao	final	de	Outubro	e,	até	ao	final	de	Setembro,	é	
acessível	 com	 preço	 especial	 de	 pré-venda	 -	 10,90€.	
Tal	como	sempre,	a	edição	impressa	será	editada	pela	
APAC	e	os	seus	 lucros	 revertem	para	os	projectos	de	
preservação	 ferroviária,	 e	 em	 particular	 o	 restauro	 da	
automotora	0111	do	Museu	Nacional	Ferroviário.

Devido	à	crise	sanitária	vigente	no	nosso	país,	reco-
mendamos	a	opção	de	receber	em	casa,	por	oposição	
às	opção	de	recolha	nas	sedes	da	APAC	-	embora	dis-
ponível,	 é	 altamente	 incerta	 a	 sua	 abertura	 dadas	 as	
restrições	que	se	mantêm	e	que	poderão	ser	amplifica-
das	ditadas	pelas	autoridades	de	saúde	pública.

Aceda	já	à	pré-venda	e	garanta	o	seu	exemplar!

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/produto/trainspotter-xii-
-as-locomotivas-1550/
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Era a frota mais produtiva da antiga CP Carga, 
mas a paragem total do carvão submeteu a 
idêntico regime os famosos vagões Uaoos, 

usados desde 1992 para o transporte de carvão en-
tre Sines e a central do Pego.

Após	muitos	meses	sem	transporte	de	carvão	e	com	
este	 tráfego	 inclusivamente	 já	 remo-
vido	dos	horários	publicados	na	rede	
nacional,	a	Medway	 levou	uma	com-
posição	de	23	vagões	para	a	central	
do	Pego	no	passado	dia	15	de	Agosto,	
para	 aí	 ficarem	 estacionados.	 Estes	
vagões	estavam	há	vários	meses	par-
queados	nas	linhas	da	Infraestruturas	
de	Portugal	 do	Entroncamento,	 e	 fo-
ram	conduzidos	pela	4722,	libertando	
assim	espaço	na	estação	do	Entron-
camento.

A	marcha	foi	assim	a	primeira	circu-
lação	em	muitos	meses	no	 ramal	do	
Pego	 e	 poderá	 ser	 a	 última	 no	 futu-
ro	 próximo,	 enquanto	 ainda	 está	 por	
confirmar	se	o	tráfego	de	carvão	ainda	
regressará	ou	não,	dado	que	a	produ-

ção	eléctrica	a	partir	de	carvão	na	Central	do	Pego	tem	
o	seu	fim	definitivo	marcado	para	o	ano	de	2021.

Recordamos	que	a	edição	n.º70		da	Trainspotter	publi-
cou	um	artigo	onde	falámos	destes	vagões:	

https://portugalferroviario.net/blog/2016/10/01/trainspotter-
-no-070-junho-de-2016/

Uma vista do lado oposto do rio perto de 
Abrantes. © Valério Santos

Composição à entrada da central. © Fernando Liberato

MedWAY  enCostou 
VAgões uAoos no pego
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Pormenor de alguns vagões já 
parqueados nas instalações da 

central. 
© Fernando Liberato

Uma imagem mais ampla da 
composição com a 4722 e os vagões 

Uaoos na central do Pego. 
 © Fernando Liberato

A composição a caminho da 
central do Pego ao quilómetro 2 do 

ramal.
© José Sousa
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CoMboio MediberiA 
CirCuLou ViA LinhA do Leste
Durante a interdição 

de via entre Guarda 
e Salamanca, entre 

os dias 3 e 28 de Agosto, ape-
nas uma circulação de mer-
cadorias foi desviada regu-
larmente da habitual fronteira 
de Vilar Formoso para a fron-
teira de Elvas, tendo mesmo 
sido o único desvio realizado 
durante estas semanas, não 
havendo registo de nenhum 
comboio desviado pela fron-
teira de Valença.

No	 caso,	 tratou-se	 da	 circu-
lação	 “Mediberia”	 da	 Medway,	
ligando	 Zaragoza-Plaza	 com	
o	 terminal	 de	São	Martinho	 do	
Campo,	via	Madrid.	Esta	circu-
lação	semanal	 foi	 assim	 traçada	em	 território	nacional	
pela	linha	do	Leste,	até	ao	Entroncamento,	e	daí	seguin-
do	para	Norte.

Em	Espanha	o	desvio	foi	ainda	mais	espectacular.	Ao	
invés	 de	 seguir	 por	Avila	 e	Salamanca,	 o	 comboio	 foi	
desviado	 pela	 linha	 da	Andalucia,	 por	Alcazar	 de	San	
Juan,	Manzanares	e	daí	 par	Ciudad	Real,	Puertollano	
e	Merida,	percorren-
do	 o	 que	 será	 futu-
ramente	 o	 itinerário	
primordial	 para	 os	
comboios	 de	 mer-
cadorias	 que	 ligam	
Portugal	 com	 a	 fa-
chada	 mediterrâni-
ca	 espanhola.	 Ali-
ás,	 o	 facto	 da	 linha	
Puertollano	 –	 Méri-
da	 estar	 em	 plena	
transformação	 para	
poder	acolher	o	 trá-
fego	 internacional	
de	mercadorias	com	
os	 mais	 altos	 pa-
drões	de	performan-
ce	 terá	 impedido	
que	 mais	 comboios	
fossem	 desviados	

pelo	itinerário	extremenho,	uma	vez	que	as	interdições	
de	via	são	regulares	de	modo	a	fazer	avançar	as	obras.

Os	restantes	comboios	de	mercadorias	que	circulam	
habitualmente	 por	 Vilar	 Formoso	 foram	 suprimidos	 e,	
para	os	que	circulariam	apesar	da	baixa	industrial	típica	
de	Agosto,	passados	para	o	transporte	rodoviário.

Estação de Elvas, 18-08-2020. ©  Valério Santos

Passagem em Vila Nova a caminho do Entroncamento para depois seguir para a linha 
do Leste, 19-08-2020. ©  Valério Santos
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Badajoz, 18-08-2020. ©  Valério Santos

Na vizinha Espanha em Sagrajas, 18-08-2020. ©  Valério Santos
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Comboio Nº 43533/2 (335.036 + Mediberia) Zaragoza - Plaza > Badajoz > Terminal de São Martinho do Campo por Don Álvaro 
24-08-2020. ©  Alejandro M. Medina

 Comboio Nº 43533/2 (335.036 + Mediberia) Zaragoza - Plaza > Badajoz > Terminal de São Martinho do Campo por Las Cabras 
24-08-2020. ©  Alejandro M. Medina
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Na sequência do infeliz acidente de Soure, 
registado a 31 de Julho último, a CP está 
agora a analisar as opções que tem rela-

tivamente a esta composição, parte de um estreito 
parque de dez unidades de vital importância. Tipica-
mente, estes comboios operam uma rotação de oito 
linhas, sendo frequentes os recursos a 9 e mesmo 
10 unidades em simultâneo em períodos de ponta.

Actualmente,	a	CP	opera	apenas	com	oito	comboios	
–	o	4007,	acidentando	na	passagem	de	nível	de	San-
tarém,	só	deve	voltar	ao	serviço	durante	o	mês	de	Se-
tembro.

Relativamente	ao	4005,	o	veículo	número	6	(BAN)	é	
irrecuperável	e	os	dois	veículos	seguintes	(BBN	e	RNH)	
encontram-se	muito	danificados,	pelo	que	necessitariam	
de	trabalhos	de	grande	amplitude	para	poderem	ser	re-
cuperados	para	serviço	comercial.

Assim,	à	data	de	hoje,	sobram	duas	opções	definitivas:

-	Abate	 ao	 serviço	 do	 4005,	 reservando	 os	 veículos	

que	estão	em	bom	estado	para	fonte	de	peças;

-	Análise	da	aquisição	de	um	comboio	490	da	Renfe	
(Alaris),	com	preparação	integral	das	suas	caixas	para	
poderem	ser	 incorporados	no	4005	(todos	os	sistemas	
embarcados	são	distintos	mas	as	caixas	são	99%	idên-
ticas).

Para	já,	naturalmente,	o	comboio	está	fora	de	serviço	
e	assim	ficará	até	haver	decisão	em	contrário,	se	tal	vier	
a	ser	o	caso.	Todos	os	veículos	foram	deslocados	para	o	
Entroncamento,	onde	foram	avaliados	em	profundidade	
durante	o	mês	de	Agosto.

Visão do 4005 logo após o acidente em Soure no dia, 31-07-2020. © Fernando Liberato

Cp AVALiA opções 
pArA o CpA 4005
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O início das obras de renovação integral de 
via no troço Espinho – Gaia motivou a re-
formulação de horários na linha do Norte, 

com impacto em praticamente todos os serviços 
nacionais. Em vigor desde 30 de Agosto, os novos 
horários destacam-se pela inserção de folgas horá-
rias de grande amplitude no troço já citado, o que 
se traduz fundamentalmente num aumento dos tem-
pos de viagem para os comboios que atravessam o 
troço, desde logo os comboios Lisboa – Porto e os 
comboios urbanos.

O	 melhor	 tempo	 Lisboa	 –	 Porto	 passa	 agora	 para	
2h58,	apenas	dois	minutos	melhor	do	que	o	melhor	tem-
po	de	1977…	

Os	novos	horários	trazem	ainda	a	confirmação	da	ma-
nutenção	de	numerosas	supressões	na	oferta	de	Longo	
Curso,	focadas	no	eixo	Lisboa	–	Porto	e	sobre	serviços	
que	não	fazem	parte	das	obrigações	de	serviço	público.	
A	quebra	de	 receitas	deste	segmento	de	 tráfego	devi-

do	 à	 crise	 sanitária	 vigente	 continua	 acima	 dos	 70%,	
motivando	a	supressão	de	nove	comboios	Alfa	no	eixo	
Lisboa	–	Porto	(sendo	dois	deles	uma	das	idas	e	voltas	
Porto	–	Faro),	um	par	de	comboios	Intercidades	e	ainda	
o	percurso	Braga	–	Porto	para	um	par	de	Intercidades	
com	destino	a	Lisboa.

A	eventual	reposição	destes	serviços	estará	sujeita	à	
retoma	da	procura	o	que,	passados	seis	meses	do	iní-
cio	das	restrições	de	movimento	da	população,	parece	
poder	ainda	demorar	mais	algum	tempo.	O	regresso	às	
aulas,	se	se	materializar,	poderá	ser	decisivo	para	ace-
lerar	esta	reposição.

Intercidades 730 entre Viana do Castelo e Lisboa em plena linha do Norte perto da Mealhada no dia 11 de Julho de 
2020.© António J Pombo

noVos horários eM Vigor 
desde 30 de Agosto
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As obras de renovação do troço Espinho – 
Gaia iniciaram-se durante o mês de Agos-
to com o início da substituição de alguns 

elementos da catenária bem como a desmatação da 
zona onde ficará situada a estação técnica com 4 
vias. Como mostra a fotografia, é possível observar 
a limpeza dos terrenos à qual se seguirão os traba-
lhos de movimentação de terras; escavações do lado 
sudeste (do lado interior) e aterros e contenções do 
lado noroeste (do lado do mar). A construção desta 
estação técnica será assim um dos primeiros traba-
lhos a avançar no contexto desta empreitada. Con-
forme referido na edição anterior da Trainspotter 
esta intervenção que tem uma duração estimada de 
dois anos, irá introduzir alguns constrangimentos 
nas circulações, conforme se refere a seguir. 

…	os	comboios	Porto	–	Lisboa	passam	
a	demorar	mais	tempo	para	fazer	o	per-
curso	…
Os	 trabalhos	 que	 serão	 realizados	 nos	 próximos	 2	

anos	nos	15,447	quilómetros	entre	as	estações	de	Espi-
nho	e	Gaia-Devesas	vão	introduzir	fortes	perturbações	
na	 circulação	 dos	 comboios.	A	 eliminação	 das	 passa-
gens	de	nível	existentes	pela	construção	de	novas	pas-
sagens	desniveladas,	a	construção	de	passagens	pedo-
nais,	a	renovação	integral	da	via-férrea,	a	alteração	de	
layout	de	algumas	estações	e	a	substituição	de	elemen-
tos	da	catenária	incluindo	a	zona	neutra	a	norte	do	ape-
adeiro	da	Aguda	são	as	razões	pelas	quais	as	composi-
ções	terão	que	circular	mais	devagar	em	determinados	
pontos	ou	numa	parte	significativa	deste	 troço,	 função	

Trabalhos de desmatação da zona onde ficará a estação técnica com 4 vias entre Valadares e Francelos, 
Agosto de 2020.© Pedro Mêda

LinhA do norte: obrAs 
no troço  espinho – gAiA 

ArrAnCAM...
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dos	trabalhos	em	curso	nesse	momento.	De	acordo	com	
os	novos	horários	que	entraram	em	vigor	no	dia	30	de	
agosto,	os	comboios	do	serviço	Alfa	Pendular	passarão	
a	demorar	mais	8	minutos	na	viagem	Porto	–	Lisboa	e	
os	comboios	Intercidades,	anteriormente	com	mais	folga	
no	horário,	vão	passar	a	demorar	mais	7	minutos.	Ape-
sar	 de	 fundamental	 e	 há	muito	 necessária,	 esta	 inter-
venção	vem	introduzir	uma	perturbação	forte	no	tempo	
de	viagem	entre	estas	duas	cidades	elevando-o	para	os	
tempos	que	eram	praticados	pelos	comboios	rápidos	na	
década	de	80,	em	que	a	velocidade	máxima	do	mate-
rial	circulante	era	de	160	km/h,	substancialmente	inferior	
aos	220	km/h	que	podem	ser	atingidos	pelas	composi-
ções	Alfa	Pendular.	Este	ajuste	implicou	um	reajuste	na	
escala	do	material	circulante	bem	como	das	tripulações.	
Para	os	vários	passageiros	que	utilizam	frequentemente	
o	comboio	para	deslocações	entre	Porto	-	Lisboa	e	re-
gresso	no	mesmo	dia,	os	novos	horários	acrescem	apro-
ximadamente	mais	20	minutos	numa	jornada	que	já	é	de	
si	longa	para	a	distância	física	entre	estas	duas	cidades.		

…	e	continuam	os	trabalhos	de	sinali-
zação
Paralelamente	 aos	 trabalhos	 descritos	 continuam	 a	

decorrer	os	trabalhos	de	modernização	de	sistemas	de	
controlo-comando	e	sinalização	que	são	objeto	de	um	
contrato	distinto.	Os	trabalhos,	na	linha	do	Norte	abran-
gem	 o	 troço	 Ovar/Gaia	 e	 o	 troço	 Vale	 de	 Santarém/
Entroncamento.	 Esta	 empreitada	 integra	 outros	 troços	
da	 linha	 do	Minho,	 linha	 do	Oeste,	 ramal	 de	Alfarelos	
e	ramal	do	Louriçal.	A	duração	da	obra	é	de	1886	dias,	
tendo-se	iniciado	à	cerca	de	2	anos.	São	já	visíveis	há	
vários	meses	 os	 novos	 sinais	 que	 estão	 devidamente	
assinalados	com	um	X	branco	(para	marcar	a	sua	inati-
vidade)	bem	como	várias	edificações	de	apoio	aos	sis-
temas	da	nova	sinalização.	Este	novo	sistema	permitirá	
desativar	as	mesas	de	comando	das	estações	de	Gaia	
–	Devesas	e	Ovar,	bem	como	os	comandos	locais	das	
estações	de	Valadares,	Granja	e	Esmoriz.	

Nova sinalização, ainda inativa no lado norte da estação da Granja em Outubro de 2019.© Pedro Mêda
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A Infraestruturas de Portugal deu a conhecer a 
publicação no Diário da República do Concurso Pú-
blico Internacional para a realização da empreitada 
de Via e Catenária entre Évora e Elvas/Fronteira, e a 
construção do subtroço entre Évora e Évora Norte, 
na nova Linha de Évora, que integrará o futuro Cor-
redor Internacional Sul, atualmente em desenvolvi-
mento no âmbito do Programa Ferrovia 2020. 	

Esta	obra	 tem	um	investimento	estimado	de	105	mi-
lhões	de	euros	e	terá	o	apoio	da	União	Europeia	através	
do	programa	Connecting	Europe	Facility	(CEF),	com	um	
cofinanciamento	de	40%.	O	prazo	de	execução	previsto	
é	de	935	dias.

A	empreitada	a	concurso	inclui	os	seguintes	trabalhos:

Troço Évora – Évora Norte

m	 Construção	de	um	novo	canal	 ferroviário	 -	 em	
variante	à	Linha	de	Évora	-	entre	Évora,	exclusive,	e	o	
quilómetro	121;

m	 Modernização	do	atual	traçado	da	Li-
nha	de	Évora,	entre	o	quilómetro	121	e	Évora	
Norte;

m	 Construção	das	 instalações	 fixas	de	
tração	elétrica	necessárias	à	eletrificação;

m	 Construção	 das	 pontes	 ferroviárias	
de	Xarrama,	Degebe	e	Vale	Figueira;

m	 Construção	de	passagens	desnivela-
das	rodoviárias;

m	 Instalação	 de	 infraestruturas	 neces-
sárias	à	sinalização	eletrónica,	telecomunica-
ções	e	GSM-R;

m	 Instalação	de	torres/sites	de	GSM-R;

m	 Instalação	do	sistema	de	 retorno	de	
corrente	de	tração	e	terras	de	proteção.

Troço Évora – Elvas/Fronteira

m	 Assentamento	 da	 superestrutura	 de	
via-férrea	-	balastro,	travessas,	carril,	AMV	-,	
em	via	única,	bitola	 ibérica	(1668	mm)	entre	
Évora,	exclusive,	e	a	Linha	do	Leste,	incluin-
do	a	Concordância	de	Elvas;

m	 Assentamento	 da	 superestrutura	 de	
IFTE,	entre	Évora,	exclusive,	Elvas	e	a	fron-
teira	com	Espanha,	incluindo	a	Concordância	
de	Elvas;

m	 Construção	 de	 três	 estações	 técni-
cas.

O	troço	Évora	–	Elvas/Fronteira	integra	o	novo	canal	
ferroviário	em	construção	entre	Évora	e	a	Linha	do	Les-
te,	criado	numa	lógica	de	desenvolvimento	evolutivo	das	
ligações	ferroviárias	com	Espanha,	no	quadro	da	Rede	
Transeuropeias	de	Transportes	(RTE-T)	e	da	ligação	fer-
roviária	de	mercadorias	entre	os	portos	portugueses	e	o	
resto	da	Europa,	assegurando	desde	logo	uma	ligação	
de	passageiros.		

Serão	 igualmente	criadas	condições	para	a	compati-
bilidade	técnica	e	operacional	na	ligação	aos	troços	ad-
jacentes,	e	o	cumprimento	das	disposições	técnicas	de	
interoperabilidade.

Fonte:	Infraestruturas	de	Portugal

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/

LigAção ÉVorA - eLVAs

Ao quilómetro 124.159 da actual linha de Évora irá nascer uma 
passagem superior para suprimir a passagem de nível. 

Maio de 2020. © Pedro André

Quilómetro 120.998 na actual linha de Évora. É aqui perto que irá 
terminar a variante. Maio de 2020. © Pedro André



CoMboio Correio

16

Museu nACionAL 
ferroViário distinguido 

peLotripAdVisor  
O Museu Nacional Ferroviário foi distinguido 

com o Travelers’ Choice Awards 2020.  

O	Museu	foi	mais	uma	vez	distinguido	pelos	
utilizadores	 do	Tripadvisor.	 Criada	 em	 2000,	 esta	 pla-
taforma	de	viagens	 fornece	 informações	e	opiniões	de	
conteúdos	relacionados	com	turismo.	Estes	são	na	sua	
maioria	gerados	pelos	viajantes	que	aqui	partilham	di-
retamente	as	suas	impressões	e	avaliações	sobre	atra-
ções,	 restaurantes,	 hotéis,	 experiências,	 entre	 muitos	
outros.		

Anualmente	 o	 Tripadvisor	 compila	 todas	 as	 avalia-
ções,	classificações	e	favoritos	que	os	utilizadores	parti-
lham	em	todo	o	mundo	e	utiliza	essas	informações	para	
destacar	os	melhores.		

Os	prémios	Travelers’	Choice	Awards	colocam	o	Mu-
seu	entre	as	10%	melhores	atrações	à	escala	global	no	
ano	de	2020.	

Já	 em	 2017,	 o	 Museu	 Nacional	 Ferroviário	 havia	
conquistado	 o	 Certificado	 de	 Excelência	 deste	 que	 é	
considerado	o	maior	site	de	viagens	do	mundo,	vendo	
novamente	reconhecida	a	qualidade	do	trabalho	desen-
volvido.	
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renoVAção dA beirA 
ALtA esperA por Visto do 

tribunAL de ContAs
A Infraestruturas de Portugal disponibilizou 

no seu site diversas informações sobre a 
modernização da linha da Beira Alta entre 

as estações de Santa Comba Dão e da Pampilhosa, 
sendo que esta última vai ficar fora do projecto de 
intervenção, e ainda sobre a construção da concor-
dância da Mealhada. 

A	empreitada	 total,	 que	engloba	as	duas	obras,	 tem	
um	valor	de	74,7	milhões	de	euros,	tendo	um	prazo	de	
execução	 de	 810	 dias,	 tendo	 o	 consórcio	Comsa/Fer-
grupo	vencido	o	concurso	de	adjudicação	dos	trabalhos.	
No	entanto	o	início	dos	trabalhos	está	ainda	dependente	
da	obtenção	do	 respectivo	 visto	 prévio	 do	Tribunal	 de	
Contas,	sendo	que	só	após	a	decisão	superior	é	que	o	
“cronómetro”	para	a	conclusão	das	obras	irá	começar	a	
contar.

Todos	 os	 trabalhos	 que	 irão	 decorrer	 têm	 como	 pri-
mordial	objectivo	assegurar	por	um	lado	a	modernização	
da	linha	entre	Santa	Comba	Dão	e	a	Pampilhosa,	mas	
principalmente	a	tão	desejada	e	prometida	concordância	
da	Mealhada	que	vai	permitir	uma	ligação	directa	entre	
as	 linhas	do	Norte	e	da	Beira	Alta	sem	ser	necessário	
proceder	às	manobras	que	ocorrem	actualmente	na	es-
tação	da	Pampilhosa.

Na	modernização	dos	quilómetros	entre	a	Pampilhosa	
e	Santa	Comba	Dão	destacam-se	os	 seguintes	 traba-
lhos:

•	Intervenção	em	34	km	de	via;

•	 Substituição	 integral	 da	 superestrutura	 de	 via	 com	
utilização	de	travessas	monobloco	polivalentes	em	be-
tão	e	carril	60	E1;

Uma visão ampla da linha da Beira Alta da Vacariça ao Pêgo, Julho de 2020. © Fernando Liberato
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•	Alteração	do	layout	da	estação	de	Mor-
tágua	 para	 cruzamento	 de	 comboios	 de	
750	metros	de	comprimento	e	otimização	
das	condições	de	exploração;

•	Remodelação	da	estação	de	Mortágua	
e	 apeadeiros,	 incluindo	 alteamento,	 alar-
gamento	e	prolongamento	de	plataformas,	
edifícios	e	acessibilidades;

•	 Construção	 de	 infraestruturas	 de	 su-
porte	à	componente	de	sinalização	e	tele-
comunicações;

•	Adaptação	das	instalações	fixas	de	tra-
ção	elétrica	e	implementação	de	RCT+TP;

•	 Reabilitação/reforço	 de	 túneis	 (10)	 e	
pontes	(8);

•	 Supressão	 de	 passagens	 de	 nível	
(Luso	e	Mortágua)	e	construção	dos	 res-
petivos	desnivelamentos.

Relativamente	à	construção	da	concordância	da	Mea-
lhada	o	destaque	vai	para:

•	Construção	de	ligação	direta	eletrificada	entre	a	Li-
nha	do	Norte	e	a	Linha	da	Beira	Alta,	a	norte	da	estação	
da	Pampilhosa,	com	3,2	km;

•	Construção	 de	Estação	Técnica	 com	 linha	 de	 res-
guardo	com	820	m	entre	estacas	 limite	para	 funcionar	
como	“buffer”	de	entrada	e	saída	da	Linha	do	Norte;

•	Construção	de	Viaduto	ferroviário	com	cerca	de	1,2	
km;

•	Construção	de	 infraestruturas	de	suporte	à	compo-
nente	de	sinalização	e	telecomunicações	e	implementa-
ção	de	RCT+TP.

Após	a	conclusão	de	todas	as	intervenções	previstas	
no	projecto	da	modernização	da	 linha	da	
Beira	Alta	e	da	construção	da	concordân-
cia,	 está	 previsto	 uma	 redução	 de	 	mais	
de	120	milhões	de	 tonCO2eq	até	2046	e	
simultaneamente	um	aumento	de	20%	do	
número	de	circulações	por	ano	e	um	au-
mento	 de	 26%	 no	 número	 de	 toneladas/
anos	transportadas	por	esta	Linha.

A	ligação	da	Beira	Alta	é	a		principal	liga-
ção	 ferroviária	 à	Europa	através	da	 fron-
teira	de	Vilar	Formoso	e	faz	parte	da	rede	
“core”	 da	 Rede	 Transeuropeia	 de	 Trans-
portes	 (RTE-T),	 integrando	 o	 Corredor	
Ferroviário	de	Mercadorias	nº	4.

Este	é	um	projecto	prioritário	do	Plano	de	
Investimentos	do	Ferrovia	2020	enquanto	
ligação	entre	Porto/Aveiro	e	Vilar	Formoso	
através	da	linha	da	Beira	Alta.	É	considera-

do	um	projecto	prioritário	cujo	objectivo	principal	passa	
por	reforçar	a	ligação	do	norte	e	centro	de	Portugal	com	
a	Europa	por	caminho-de-ferro,	de	modo	a	viabilizar	um	
transporte	ferroviário	de	mercadorias	eficiente,	potencian-
do	o	aumento	da	competitividade	da	economia	nacional.	
		
A	“Empreitada	do	Troço	Pampilhosa	–	Santa	Comba	Dão	
e	Construção	da	Concordância	da	Mealhada”	integra	a	
Ação	2015-PT-TM-0395-M	-	Ligação	Ferroviária	Aveiro-
-Vilar	 Formoso	 no	 Corredor	 Atlântico:	 Linha	 da	 Beira	
Alta	 (Pampilhosa-Vilar	 Formoso),	 aprovada	 ao	 abrigo	
do	Programa	CEF	(Mecanismo	Interligar	a	Europa)	com	
uma	taxa	de	co-financiamento	de	85%.

Fonte:	Infraestruturas	de	Portugal

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/

Via dupla na zona do Luso, Março de 2020. © Fernando Liberato

Perto do viaduto das Várzeas, Julho de 2020. © Fernando Liberato
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LoCoMotiVA 1554   
regressA Ao ACtiVo

O dia 27 de Agosto de 2020 ficou marcado 
pelo regresso ao activo da série 1550 na 
CP. Depois de encostadas a 31 de Dezem-

bro de 2011 pela então CP Carga, a série esteve para 
venda e foi encostada no Barreiro e Entroncamento. 
Quatro unidades foram entretanto vendidas à Takar-
go, para transporte de mercadorias, e a CP já este 
ano projectou a reactivação da locomotiva 1554, de 
modo a poder libertar as locomotivas 1400 da região 
de Lisboa da necessária reserva ao comboio socor-
ro do Entroncamento.

Em	 marcha	 isolada	 desde	 o	 Barreiro,	 a	 locomotiva	
está	agora	ao	serviço	do	comboio	socorro	do	Entronca-
mento,	podendo	ainda	ser	utilizada	para	movimentação	
de	material	em	todo	o	complexo	ferroviário.

A	1429	da	CP	Longo	Curso	que	se	encontrava	de	ser-
viço	ao	comboio	socorro	nos	últimos	meses	voltou	à	sua	

afectação	 habitual	 e	 entrará	 em	 revisão	 geral	 no	mês	
de	Setembro.	Com	a	 libertação	de	uma	unidade	1400	
deste	serviço,	a	CP	conseguirá	mais	rapidamente	alocar	
uma	sexta	unidade	desta	série	ao	depósito	de	Contumil,	
onde	as	actuais	cinco	locomotivas	têm	parecido	escas-
sas	dado	o	volume	de	comboios	que	asseguram	e	a	sua	
fiabilidade.

A marcha da 1554 a caminho do Entroncamento junto da estação dos Riachos. © João Morgado



Quinze CArruAgens

 sorefAMe ruMArAM Ao 
entronCAMento

A 12 de Agosto, a CP realizou uma primeira 
marcha de carruagens Sorefame desacti-
vadas para libertar espaço em Contumil, 

onde estiveram encostadas nos últimos anos. Estes 
veículos estiveram em vias de ser totalmente reno-
vados em Guifões, mas a recente aquisição de car-
ruagens em Espanha acabou por evitar essa neces-
sidade.

Contrariamente	ao	previsto,	a	marcha	acabou	por	não	
ser	titulada	pela	2627	mas	sim	pela	2601,	que	continua	a	
acumular	marchas	extraordinárias	pela	nossa	rede.

As	seguintes	carruagens	fizeram	parte	deste	transpor-
te	e	estão	agora	encostadas	no	Entroncamento:

10-69	013	–	1ª	classe	compartimentos
21-40	002	–	2ª	classe	compartimentos
21-40	009	–	2ª	classe	compartimentos
21-40	020	–	2ª	classe	compartimentos
21-40	021	–	2ª	classe	compartimentos
21-40	028	–	2ª	classe	compartimentos
21-40	029	–	2ª	classe	compartimentos
22-40	054	–	2ª	classe	salão
85-40	002	–	1ª	classe	compartimentos	+	bar
85-40	011	–	1ª	classe	compartimentos	+	bar
85-50	001	–	2ª	classe	compartimentos	+	bar
85-50	002	–	2ª	classe	compartimentos	+	bar
85-50	003	–	2ª	classe	compartimentos	+	bar
85-50	004	–	2ª	classe	compartimentos	+	bar
88-40	003	–	Restaurante

 
A caminho do Entroncamento a composição passa por Fungalvaz. ©  Ricardo Quinas
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As carruagens ainda parqueadas na estação de Contumil.  ©  Rui Pedro Ferreira

E aí vão as carruagens a caminho do Entroncamento na saída da estação de Campanhã. 
© Rui Pedro Ferreira

A 2601 na frente da composição, pronta para a viagem das sorefames até ao Entroncamento.
© Rui Pedro Ferreira
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Já depois da ponte de São João, a composição cruza Gaia. © Tiago Duarte

Numa manhã cinzenta, a composição passa velozmente por São Félix da Marinha. ©  Pedro Mêda
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A marcha das Sorefemas à entrada de Ovar, um cenário ferroviário ainda muito familiar a esta composição.
© Ricardo M. Ferreira

Paragem técnica em Ovar para inspecção da composição. © Ricardo M. Ferreira
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Após paragem em Ovar, a 2601 lança-se rumo a sul. © Ricardo M. Ferreira

A longa composição comandada pela laranjinha na passagem por Salreu. ©  Tiago Henriques
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Depois de passar Aveiro, a toda a velocidade a caminho do Entroncamento. © Pedro Sabino

Após a Pampilhosa, as Sorefames desfrutam da região vinícola da Bairrada.	©  Ricardo M. Ferreira
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Passagem por Fátima da marcha com a 2601, com a imponente composição de carruagens Sorefame. ©  João Cunha

Marcha das sorefames na passagem por Seiça. © José Sousa
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Com o Entroncamento cada vez mais perto, ficamos com a passagem pelo Paialvo. ©  Valério Santos

 Manobra da 2601 e das 15 carruagens Sorefame no Entroncamento. © João Cunha
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Como referimos na edição anterior 
da Trainspotter a estação da Torre 
das Vargens foi alvo de trabalhos 

de modo a permitir um aumento de capaci-
dade para permitir cruzamentos de compo-
sições com 750 metros depois de um inves-
timento global de 550 mil euros

Deste	modo	a	diagonal	que	existia	entre	a	li-
nha	II	e	a	linha	III	colocada	ao	quilómetro	174,3	
foi	 levantada.	Esta	diagonal	 permitia	 às	 circu-
lações	 	ascendentes	da	 linha	 II	aceder	 “direc-
tamente”	ao	ramal	de	Cáceres	pela	linha	III	da	
estação	tal	como	o	movimento	contrário.	Com	o	
fim	do	serviço	comercial	no	ramal	de	Cáceres	a	
diagonal	deixou	de	ser	necessária.

Assim	a	 IP	decidiu	alterar	a	posição	da	dia-
gonal,	tal	como	o	sentido	da	mesma.	Após	a	alteração	
a	diagonal	foi	colocada	ao	quilómetro	174,891	e	permite	
que	 os	 comboios	 possam	 cruzar	 na	 estação	 da	Torre	
das	 Vargens	 utilizando	 as	 linhas	 II	 e	 III.	Até	 agora	 tal	
operação	só	era	possível	com	o	uso	das	linhas	I	e	II,	cuja	
capacidade	não	permitia	composições	de	750	metros.

Foram	 feitas	 intervenções	ao	nível	 da	 renovação	da	
via,	foram	instalados	novos	sinais	luminosos	nas	entra-

das	da	estação	e	 foram	alterados	os	 locais	de	outros.	
No	 sentido	 ascendente	 o	 SA1	 fixo	 	 e	 o	 S1	 luminoso	
mantiveram-se	 inalterados.	No	sentido	descendente,	e	
perante	o	aumento	do	espaço	útil	para	cruzamentos,	o	
S2	luminoso	mudou	do	quilómetro	174,77	para	o	quiló-
metro	175,05.	Por	outro	lado	o	SA2	mantendo-se		fixo,	a	
quilometragem	foi	alterada	do	quilómetro	175,727	para	
o	176,550.	

Estas	 alterações	 levaram	 também	 a	
que	a	 sinalização	existente	no	 ramal	 de	
Cáceres	 tivesse	de	ser	modificada,	pas-
sando	o	SA	do	quilómetro	174,799	para	o	
175,050	que	apresenta	actualmente	per-
manentemente	 a	 indicação	 de	 Paragem	
Absoluta,	mantendo-se	o	SA4	na	mesma	
posição.

Foram	 ainda	 colocados	AMVs	 (apare-
lhos	 mudança	 de	 via)	 novos	 eléctricos	
em	 cada	 extremo	 das	 ligações	 entre	 as	
linhas	II	e	III	e	feita	a	renovação	integral	
da	superestrutura	de	via	da	linha	geral	da	
estação

Com	 o	 registo	 fotográfico	 de	 algumas	
das	 intervenções	é	possível	 termos	uma	
melhor	 percepção	 do	 que	 tem	 estado	 a	
ser	feito	no	local.

renoVAção dA estAção 
de torre dAs VArgens

No sentido de Elvas temos a nova diagonal que permite a ligação entre a linha 
III e II. A ligação que se vê do lado esquerdo é o acesso ao ramal de Cáceres.

No sentido de Abrantes destaca-se a intervenção na linha II que foi alvo 
de uma renovação integral de via.

fotogrAfiAs : JosÉ sousA©
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Na fotografia da esquerda 
temos presente o S2  (luminoso) 

da linha do Leste que foi 
recolocado nesta posição, tal 
como o S4 (figura de Paragem 
Absoluta) do ramal de Cáceres 
que também já ocupa a nova 

posição.

Diagrama da estação da Torre das Vargens após as intervenções efectuadas.

Aqui podemos observar com mais 
pormenor a ligaçao da nova diagonal e 
a AMV com motor eléctrico na linha do 
Leste e ainda o indicador de direcção.
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Neste ponto temos a agulha 
manual [da diagonal que liga 
a linha II e III, situada nesta 

ultíma que permite também o 
acesso ao ramal de Cáceres 
e que estará habitualmente 

nesta posição, permitindo os 
cruzamentos na estação da 

Torre das Vargens e impedindo 
a circulação no ramal.

Mais uma vista das linhas II e III 
ligadas pela nova diagonal que 
após a intervenção vai permitir 
cruzamentos de composições 
de 750 metros nesta estação. 

A saída da estação da Torre das 
Vargens, do lado esquerdo o 

ramal de Cáceres (encerrado ao 
serviço comercial e com ligação 

a Marvão) e do lado direito a 
linha do Leste para Elvas.

CoMboio Correio

Embora a agulha seja manual, 
tem confirmação eléctrica. 

A caixa cinzenta no chão ao 
lado do aparelho serve para na 

mesa saber em que posição 
está a agulha.  Temos ainda o 
Transportador  que é aquela 
caixa cinzenta ao alto onde 
está uma chave que abre a 

agulha e que é desbloqueada 
eletricamente pela mesa de 

comando da estação.



ESTAÇÃO DE TAVEIRO

Aí	será	construída	uma	passagem	superior	para	pe-
ões	 a	 poente	 do	 edifício	 técnico	 de	 sinalização	 –	 que	
permite	a	mudança	de	plataforma	e	o	atravessamento	
urbano	entre	a	Rua	Nova	da	Estação	e	a	Rua	Quinta	
do	Outeiro	–	e	 terá	acesso	por	escadas	e	elevadores.	
Esta	passagem	vai	assegurar	o	acesso	a	pessoas	com	
deficiência	visual	ou	mobilidade	reduzida.

Vai	 ser	 proposta	uma	 ligação	pedonal	 da	passagem	
superior	para	peões	à	Rua	Nova	da	Estação,	permitindo	

um	 novo	 acesso	mais	 direto	 à	 plataforma,	 bem	 como	
a	 demolição	 do	 atual	 atravessamento,	 da	 vedação	 da	
linha	nesse	local	e	a	pavimentação	do	caminho	pedonal	
que	 liga	a	plataforma	à	Rua	Quinta	do	Outeiro,	permi-
tindo	um	atravessamento	urbano	mais	cómodo,	 rápido	
e	seguro	em	toda	a	extensão	desta	estação	ferroviária.

Passagem de nível em Taveiro, Agosto de 2020. Adaptação de desenho IP em imagem Google Maps.
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eLiMinAção de pAssAgens 
de níVeL eM CoiMbrA

No dia 20 de agosto a Câmara Municipal 
de Coimbra tornou pública a intenção da 
IP Infraestruturas de Portugal eliminar 5 

passagens de nível pedonais na Linha do Norte em 
Coimbra.

Os	projetos	de	execução	elaborados	pela	Infraestru-
turas	de	Portugal	(IP)	preveem	a	criação	de	passagens	
desniveladas	nos	apeadeiros de Espadaneira (pas-
sagem inferior), Loreto sul, Ameal, Casais e na es-
tação de Taveiro (passagens superiores).	Com	es-
tas	intervenções	serão	eliminados	os	conflitos	entre	a	
circulação	de	peões	e	os	comboios	ficando	garantida	a	

segurança	e	conforto	no	atravessamento	da	linha	fér-
rea.	Relativamente	aos	apeadeiros	de	Ameal	e	Casais,	
a	construção	das	passagens,	por	se	localizarem	sobre	
o	atravessamento	existente,	implicam	a	elaboração	de	
soluções	provisórias	de	acesso	e	atravessamento	en-
tre	plataformas	de	passageiros	durante	a	fase	de	cons-
trução.

Vamos	em	seguida	analisar	cada	uma	das	situações	
com	recurso	a	 imagens	aéreas	do	Google	Maps	que	
permitem	ao	 leitor	compreender	melhor	cada	um	dos	
casos.

fotogrAfiAs : fernAndo LiberAto ©



BAIRRO DO LORETO

A	passagem	de	nível	existente	a	sul	do	Bairro	do	Lo-
reto	será	substituída	por	uma	passagem	superior	para	
peões	sobre	a	Linha	do	Norte,	com	acesso	por	escadas	
e	elevadores,	que	possibilitará	o	atravessamento	entre	a	
Estrada	de	Loreto	e	a	Rua	Cel.	Júlio	Veiga	Simão.	Neste	
local	será	encerrado	o	tráfego	a	automóveis	e	construída	

uma	zona	de	inversão	de	marcha	na	Estrada	do	Loreto.

Nas	escadas	de	acesso	ao	atravessamento	superior	
serão	 instaladas	 calhas	para	 bicicletas,	 uma	novidade	
em	soluções	deste	tipo	existentes	ou	previstas	no	muni-
cípio,	contribuindo	para	a	promoção	da	utilização	deste	
modo	de	transporte.

Passagem de nível do Bairro do Loreto, Agosto de 2020. Adaptação de desenho IP em imagem Google Maps.

APEADEIRO DE ESPADANEIRA

Neste	caso	a	solução	passará	pela	construção	de	uma	
passagem	 inferior	para	peões.	A	passagem	desnivela-
da	vai	localizar-se	a	norte/nascente	das	plataformas	de	
passageiros,	 situação	onde	as	 cotas	 são	mais	 favorá-
veis,	 embora	 sejam	 necessárias	 algumas	 alterações.	
Esta	solução	permite	que	o	atravessamento	urbano	seja	
feito	de	nível	e	que	o	acesso	às	plataformas	possa	ser	
realizado	através	de	escadas,	sendo	que	para	as	pesso-
as	com	mobilidade	condicionada	é	possível	o	acesso	às	
plataformas	através	dos	passeios	 limítrofes	aos	arrua-
mentos	existentes	e	que	serão,	agora,	redefinidos.	

Esta	solução	implica	o	reperfilamento	da	Rua	do	Ape-

adeiro,	 a	 norte,	 o	 reperfilamento	 e	 o	 rebaixamento	 da	
Rua	Dr.	Manuel	Campos	Pinheiro,	a	sul.	É	ainda	propos-
ta	a	definição	de	passeios	nessas	vias	e	a	elaboração	
de	faixas	verdes	de	transição	entre	os	muros	tardoz	das	
plataformas	de	passageiros	e	esses	passeios	agora	pro-
postos,	de	modo	a	garantir	a	segurança	estrutural	dos	
muros	existentes.	No	passeio	da	Rua	do	Apeadeiro,	que	
vai	desde	a	entrada/saída	da	passagem	desnivelada	até	
à	atual	entrada	no	apeadeiro,	é	necessária	a	construção	
de	rampas	de	forma	a	cumprir	a	legislação	aplicável	re-
lativa	às	acessibilidades.	A	proposta	prevê	ainda	a	de-
molição	do	atual	atravessamento	e	a	vedação	da	linha	
nesse	local.

Passagem de nível da Espadaneira, Agosto de 2020. Adaptação de desenho IP em imagem Google Maps.
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APEADEIRO DE CASAIS

Neste	 apeadeiro	 a	 passagem	 superior	 para	 peões	
irá	permitir	a	mudança	de	plataforma	e	também	o	atra-
vessamento	urbano	entre	a	Rua	Central	e	a	Rua	20	de	
Maio.	Como	este	é	um	apeadeiro	 fortemente	condicio-
nado	pela	envolvente	urbana,	a	passagem	será	 imple-
mentada	do	lado	poente	das	plataformas	de	passagei-
ros,	sobre	o	atravessamento	que	existe	atualmente.

Será,	pois,	necessário	corrigir	o	perfil	das	vias	rodoviá-
rias	envolventes,	de	forma	a	criar	passeios	que	permitam	
que	o	utente	circule	em	segurança	na	entrada	e	saída	do	

apeadeiro,	pelo	que	se	terá	de	proceder	à	expropriação	
de	uma	pequena	parcela	numa	propriedade	da	Rua	20	
de	Maio	e	de	outra	pequena	parcela	numa	propriedade	
da	Rua	Central.	A	solução	encontrada	redefine	o	acesso	
às	plataformas	de	passageiros	por	rampa,	mantendo	a	
sua	localização	atual,	e	permite	ainda	o	fácil	acesso	às	
escadas	e	ascensores	da	passagem	desnivelada,	pos-
sibilitando	o	atravessamento	da	via	férrea.

Passagem de nível de Casais, Agosto de 2020. Adaptação de desenho IP em imagem Google Maps.

APEADEIRO DE AMEAL

Relativamente	ao	apeadeiro	de	Ameal,	a	 localização	
da	 passagem	 superior	 será	 a	 poente	 do	 apeadeiro,	
fazendo-se	a	ligação	pedonal	à	estrutura	da	passagem	
desnivelada	 sobre	 a	 rodovia	 existente,	 através	 de	 um	
caminho	pedonal,	à	semelhança	do	que	já	acontece	atu-
almente.	A	solução	encontrada	mantém	o	acesso	às	pla-
taformas	de	passageiros	através	de	rampas,	nas	quais	
se	incorporam	as	rampas	atualmente	existentes.	A	partir	

deste	 acesso	 por	 rampas,	 é	 ainda	 efetuado	 o	 acesso	
aos	elevadores	da	passagem	superior	para	peões.	As	
escadas	para	essa	nova	passagem	desenvolvem-se	a	
partir	das	plataformas	de	passageiros.

Passagem de nível no apeadeiro de Ameal, Agosto de 2020. Adaptação de desenho IP em imagem Google Maps.
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As úLtiMAs CArruAgens 
AdQuiridAs eM espAnhA 
 ChegArAM A portugAL
Inicialmente previsto para o final de Julho, o úl-

timo transporte de carruagens adquiridas pela 
CP à Renfe aconteceu finalmente durante o mês 

de Agosto. Após o descarrilamento das carruagens 
em Fuencarral, a 30 de Julho, a Renfe carrilou-as na 
semana seguinte e apurou que uma das quinze car-
ruagens previstas nesta marcha não podia seguir 
viagem. Assim, a Corail 9628 (Litera) ficou em solo 
espanhol, para eventual reparação. Os danos que re-
sultaram do descarrilamento no depósito madrileno 
impediram a viagem para Portugal.

A	10	de	Agosto,	por	fim,	as	catorze	carruagens	restan-
tes	foram	encaminhadas	sucessivamente	para	Venta	de	
Baños	e	logo	Leon,	sempre	a	reboque	de	uma	locomo-
tiva	diesel	da	série	333.3.	Durante	quatro	dias	repousa-
ram	no	depósito	leonês,	de	onde	saíram	posteriormente	
a	14	de	Agosto	em	direcção	a	Monforte	de	Lemos,	via-
gem	que	esperou	a	 reposição	deste	 itinerário,	cortado	
desde	o	final	de	Julho	entre	Monforte	de	Lemos	e	Pon-
ferrada	devido	a	um	descarrilamento.

A	17	de	Agosto	as	carruagens	deixaram	Monforte	Le-
mos	com	destino	a	Portugal,	mas	a	marcha	acabaria	por	
ser	desviada	para	Vigo	devido	a	condicionantes	diver-
sas.

A	vinda	para	Portugal	ocorreu	no	passado	dia	20	de	

Agosto.	A	Renfe	Mercancias	efetuou	uma	marcha	entre	
Vigo	e	Tuy	durante	a	parte	da	manhã	onde	as	carrua-
gens	 foram	entregues.	Em	 relação	ao	horário	previsto	
registou-se	um	atraso	de	cerca	de	3	horas.	Uma	dupla	
de	1400’s,	mais	concretamente	a	1438	e	a	1413	atraves-
saram	a	ponte	internacional	de	Valença	pouco	passava	
das	13:00	hora	portuguesa.	Pouco	mais	de	meia	hora	
depois	as	14	carruagens	entravam	em	solo	nacional,	um	
momento	que	foi	capturado	por	dezenas	de	aficionados	
que	acorreram	à	muralha	da	cidade	de	Valença.

A	composição	saiu	da	estação	de	Valença	pelas	14:46	
e	chegou	a	Contumil	pelas	17:30.	Daqui	algumas	segui-
rão	viagem	nos	próximos	dias	para	Guifões.

	Esta	última	marcha	foi	composta	pelas	seguintes	car-
ruagens:

50	71	20-98	216-4	 50	71	20-98	208-1

51	71	10-78	036-1	 50	71	20-98	217-2

50	71	85-98	808-0	 50	71	12-98	008-5

50	71	20-98	219-0	 50	71	85-98	807-2

50	71	12-98	007-7	 50	71	50-70	605-3

50	71	50-70	621-0	 50	71	12-98	009-3

50	71	85-98	809-8	 50	71	20-98	218-0

A longa composição de carruagens perto de Rio Tinto, 20-08-2020.© Eduardo Guimarães
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 San Miguel de las Dueñas 14-08-2020. © Carlos Pérez Fontana

 San Miguel de las Dueñas, 
14-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana.

A última composição de 
carruagens para a CP a 
passar pela estação de 

Corcos - Aguilarejo, 
10-08-2020. 

© Víctor de la Cruz García.

 San Miguel de las Dueñas 
14-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana



Monforte, 14-08-2020. © Carlos Pérez Fontana
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Montefurado, 14-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana

 Montefurado, 14-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana

Monforte, 14-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana



Rande, 20-08-2020. © Carlos Pérez Fontana
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Rande, 20-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana

Os Peares, 17-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana

As carruagens parqueadas 
em Monforte de Lemos, 

15-08-2020. 

© Alfonso Taboada
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Rande, 20-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana

 As Gandaras, 20-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana

Chegada da composição 
até à estação de Tui, 

20-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana
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De Contumil partiram 
as locomotivas 1438 e 

1413 para irem buscar as 
carruagens a Tui. Aqui 
temos a passagem da 

marcha 92201 no Lousado.
20-08-2020.

© Rui Pedro Ferreira

Pelos campos verdejantes 
perto de Nine.

20-08-2020.

© Valério dos Santos

Perto de Seixas com a 
companhia do rio Minho,

20-08-2020.

© Valério dos Santos
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Ponte Internacional de 
Valença, 20-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana

Ponte Internacional de 
Valença, 20-08-2020. 

© Alfonso Taboada

Ponte Internacional de 
Valença, 20-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana
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Em Tui as 1400s tomam o 
lugar da 333 da Renfe na 

frente da composição para 
a viagem de regresso a 
Contumil, 20-08-2020.

© João Morgado

Na entrada de Portugal 
sobre a ponte Internacional 

de Valença, 20-08-2020.

© Carlos Pérez Fontana

Primeira paragem em 
Portugal na estação de 

Valença, 20-08-2020.

© Carlos Pérez Fontana



CoMboio Correio

42

Na passagem superior 
existente antes do 

apeadeiro de Moledo do 
Minho, 20-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana

Perto de Vila Praia de 
Âncora, 20-08-2020. 

© João Morgado

Mais uma paragem numa 
estação, desta vez em 
Darque, 20-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana



Em plena ponte das Várzeas, 28-07-2020. © Fernando Liberato
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O imponente viaduto de 
Durrães, com a imponente 
composição, 20-08-2020.

© Filipe Fernandes

Aproximação da estação de 
Barcelos, 20-08-2020.

© Alfonso Taboada

À passagem pela zona de 
Nine, 20-08-2020.

© Rui Pedro Ferreira
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Na famosa recta de Rio 
Tinto, 20-08-2020. 

© Carlos Pérez Fontana

Mais uma vista de Rio Tinto, 
com a longa composição, 

20-08-2020. 

© Valério dos Santos

Ponto final da viagem, 
Contumil, 20-08-2020.

© Gil Monteiro



Em plena ponte das Várzeas, 28-07-2020. © Fernando Liberato
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Uma “enchente” de 
carruagens em Contumil, 

20-08-2020.

© Eduardo Guimarães

Uma outra vista de 
algumas das carruagens 

recém chegadas,
20-08-2020.

© Eduardo Guimarães

Hora de arrumar as 
carruagens na estação de 

Contumil, 20-08-2020.

© Carlos Pérez Fontana
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Manobras na estação de 
Contumil no final do dia, 

20-08-2020.

© Eduardo Guimarães

E o destaque para as duas 
“velhotas” que cumpriram a 
missão sem precalços, 20-

08-2020.

© Carlos Pérez Fontana

Corail	9628	já	não	virá	de	Espanha
	Na	sequência	do	descarrilamento	ocorrido	em	Fuencarral	com	as	últimas	15	carruagens	destinadas	à	CP,	
a	Corail	Litera	nº	9628	acabou	por	ser	finalmente	descartada	e	ficará	em	Espanha.	Os	danos	que	sofreu	
no	acidente	foram	suficientemente	profundos	para	não	existir	horizonte	próximo	de	reparação	e	poder	

viajar.
Assim,	a	aquisição	de	carruagens	da	CP	à	Renfe	fica-se	por	um	número	redondo	–	50.	Ao	todo,	viajaram	

para	Portugal	cinco	carruagens	Litera	da	série	9.600	(série	UIC	50-70).



Do alto do Miradouro do Sino 
dos Mouros, a composição passa 
junto areal com a foz do rio Minho 
em segundo plano, 20 de Agosto 
de 2020.

Pedro Mêda

spotting
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As  obrAs eM Curso do ferroViA 2020
Linha Beira Baixa
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fotogrAfiAs: António gonçALVes ©

A cada mês que passa, mais perto ficam as obras de se-
rem finalizadas, sendo essa uma das razões para que 
por exemplo na Beira Baixa as novidades sejam cada 

vez menos. No entanto vamos nesta edição publicar várias 
imagens das intervenções que foram feitas durante o passado 
mês de Agosto nas linhas da Beira Baixa, Beira Alta e Minho. 
Veremos se será ainda no corrente ano de 2020 que a electrifi-
cação do Minho e respectiva modernização estará pronta e se 
finalmente iremos ver comboios a circular entre as cidades da 
Covilhã e da Guarda.

Foi finalmente montada a catenária 
no túnel do Sabugal como é visível 

nas fotografias apresentadas.

09-08-2020.

As fotografias aqui presentes 
e as duas do topo da página 
seguinte mostram-nos alguns 
dos pormenores dos mecanismos 
instalados e ainda do topo da 
saída da concordância para o lado 
da linha da Beira Baixa.

09-08-2020.
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A locomotiva da Azvi em operações de balastragem da linha da Beira Baixa, Covilhã, no dia em que foi concluída a montagem dos carris 
ficando a linha unida em toda a sua extensão, 31-08-2020. © Bruno Luis



Linha da Beira Alta

fotogrAfiAs: António gonçALVes ©
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O encerramento da linha da Beira Alta entre 
a Guarda e Vilar Formoso no mês de Agosto 

permitiu que fossem efectuados diversos 
trabalhos relativos à renovação de via 

Podemos observar que foram feitas várias 
intervenções a nível do reforço das barreiras e 

de suporte da linha férrea.

27-08-2020.



Junto do apeadeiro de Vila 
Garcia, tal como na foto anterior, 
podemos observar o estado que 
ficou a linha da Beira Alta neste 
local após a renovação.

27-08-2020.

As instalações do apeadeiro 
de Vila Fernando permanceram 

inalteráveis durante as obras de 
renovação da linha.

27-08-2020.
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A via apresenta-se por agora 
com um aspecto totalmente 

novo, quando ainda decorrem 
alguns trabalhos de finalização 

da empreitada.

27-08-2020.
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A linha da Beira Alta irá ficar 
em breve com a totalidade dos 

quilómetros entre a Pampilhosa 
e Vilar Formoso completamente 

renovada.

27-08-2020.

No passado dia 28 de Agosto os 
comboios voltaram a pisar os 
carris depois da renovação da 
linha.

27-08-2020.



fotogrAfiAs : ALfonso tAboAdA ©

Linha da Minho A electrificação da linha do Minho vai decorrendo 
com normalidade em direcção á fronteira. Do 
lado de Espanha já terminaram os trabalhos, 

como foi possível ver na edição anterior da Trainspotter. 
Para facilitar os trabalhos de intervenção em pontes e 
túneis houve a necessidade de durante algum tempo 
impedir a circulação ferroviária.

CoMboio Correio
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Enquanto decorria a instalação 
dos componentes de catenária 

na ponte do Coura, houve a 
necessidade de se proceder 
ao transbordo rodoviário na 

estação de Caminha.

18-08-2020.
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Tunel Gondarém do lado de Vila 
Nova de Cerveira.

18-08-2020.

Túnel Gondarém lado Caminha. 

18-08-2020.

Comboio de obras entre 
Lanhelas e o túnel de Gondarém.

18-08-2020.



fotogrAfiAs : VALÉrio dos sAntos ©

Linha da Minho Neste conjunto de fotos da autoria 
do Valério, para além das obras 
de modernização e electrifica-

ção da linha do Minho que decorrem entre 
Viana do Castelo e Valença, apresenta-
mos ainda algumas imagens das interven-
ções que estão a decorrer entre Contumil 
e Ermesinde.

CoMboio Correio

55

Obras de substituição de 
travessas, carril e balastro entre 
Contumil e Ermesinde. Apesar 
da quadruplicação deste troço 
estar em vista para os próximos 
anos, o intenso e pesado tráfego 
do mesmo, impossibilita que a 
super-estrutura da via aguente 
mais tempo à espera dessa 
obra. 

28-08-2020.

Por outro lado, as obras de 
alargamento da A4 já saíram 

do papel, e impõem um 
afrouxamento de 45 km/h na via 

ascendente, foi ainda necessário 
a montagem das estruturas que 

são visíveis no apeadeiro de 
Águas Santas/Palmilheira.

28-08-2020.

O estaleiro das obras está 
montado entre as duas 
passagens pedonais de 
Ermesinde, na zona onde acaba 
esta “mini” renovação de via.

28-08-2020.



Continua a construção da 
passagem inferior pedonal em 
Âncora. 

28-08-2020.

O apeadeiro do Carreço já tem 
a sua plataforma elevada e o 

abrigo para passageiros quase 
concluído, faltando apenas os 

vidros laterais. Neste é possível 
ver a futura denominação desta 
paragem, Carreço-A, passando 

a nova estação técnica, umas 
centenas de metros à frente, a 

denominar-se por Carreço.

28-08-2020.

A catenária já chegou a Viana o 
Castelo. Aqui como em quase 
toda a extensão das obras só 
falta retirar as proteções de 
madeira dos isoladores, baixar 
alguns braços de chamada e 
tensionar a catenária.

28-08-2020.
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Parte da reta de Moledo e a zona 
do túnel de Gondarém, são as 

únicas zonas onde ainda não há 
cabo de suporte, pêndulos e fio 
de contacto. Outra componente 

da eletrificação ainda em falta 
são os autotransformadores, 
que permitem a alimentação 

do feeder à catenária. A parte 
de construção civil dos locais 

onde serão instalados já foram 
feitas numa empreitada anterior, 
faltando agora a colocação dos 

componentes elétricos.

28-08-2020.

As obras de rebaixamento 
da via no túnel de Gondarém 
continuam. São visíveis as 
rochas extraídas debaixo da via.

28-08-2020.

Na entrada sul do túnel já foi 
colocado balastro novo.

28-08-2020.

CoMboio Correio
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Falta ainda a colocação do 
gradeamento no topo das 
plataformas, para limitar o acesso 
às vias.

28-08-2020.

Na estação de Valença as 
plataformas das linhas 1/2 e 2/3 
já foram elevadas. A plataforma 

da linha 1, junto ao edifício da 
estação, está metade elevada e a 

outra metade em obras.

28-08-2020.

Do lado norte do túnel foram 
intervencionados cerca de 300m 
de via, durante uma interdição 
de via no fim-de-semana de 
8 e 9 de Agosto, que obrigou 
a transbordo rodoviário dos 
comboios de passageiros, 
permitindo o levantamento total 
de carris, travessas e balastro 
para a intervenção na plataforma 
de via.

28-08-2020.



 Na cobertura da estação a 
estrutura foi desmontada, 

tratada, pintada e montada de 
novo, já os vidros nos topos e 

as telhas foram substituídos por 
novos.

28-08-2020.

Ao contrário de Viana do 
Castelo, aqui não foi preciso 
elevar o telheiro da estação, por 
este ter altura suficiente para 
montar a catenária debaixo dele.

28-08-2020.

Como acontece em outras 
estações, a elevação da 

plataforma da linha junto ao 
edifício da estação não virá até 

ao mesmo, ficando a zona de 
embarque elevada e a restante 

zona no patamar atual para 
permitir o acesso às portas do 

edifício. 

28-08-2020.
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Linha 1 de Viena a chegar ao 
término de Stefan-Fadinger Platz 
em Setembro de 2019.

Rui Nunes

spotting



iMt reAutorizA CirCuLAção 
de VMes dA ip

CoMboio Correio

Depois da polémica – onde se incluiu uma curiosa conferência 
de imprensa da administração da IP – os veículos foram 
reautorizados a circular, com aplicação de medidas adicionais 
de segurança. Para lá do enquadramento regulamentar que já 
regulava estas circulações, agora estes veículos só poderão 
sair das estações após ordem expressa dos CCO, havendo 
troca de telegramas entre o CCO e o maquinista do VME. O 
itinerário para estes veículos tem de estar todo ele efectuado 
até à próxima estação, sendo recebido com o sinal de entrada 
aberto e  o sinal de saída desta estará obrigatóriamente fechado. 

No caso de estações guarnecidas será combinado com o CCO 
para onde será recepcionado o VME e após confirmação do 
itinerário por parte do agente de serviço na estação ao CCO, 
este não poderá de maneira nenhuma efectuar manobras sobre 
aquela linha. 

Fotografia de Pedro André de uma circulação de dresine na 
saída da estação de Ermidas - Sado com destino à estação de 
Ourique em Junho de 2018.

Os Veículos Motorizados Especiais (VME) da 
Infraestruturas de Portugal foram reautorizados 

a circular autonomamente na rede dotada de sistema 
Convel a partir de 2 de Setembro.
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Cp terMinou renoVAção dos CoMboios ALfA 
penduLAr

A primeira semana de Agosto trouxe a finalização do 
programa de renovação dos comboios pendulares, 

iniciado em 2017. A renovação de meio de vida focou-
se fundamentalmente nos interiores, completamente 
refeitos.

O último comboio a ser renovado foi, por ironia do destino, o cabeça de 
série – 4001. Após completar a renovação no final de Julho, realizou as 
suas provas de validação a 3 de Agosto de 2020 e logo foi recolocado 
em serviço comercial. Numa altura em que a CP ficou sem um dos seus 
comboios (4005) e que ainda tem outro em reparação por acidente 
(4007), este regresso do 4001 aconteceu na melhor altura.

Fotografia de Fernando Liberato da passagem do 4001 na linha do Norte 
perto de Pisão (Pombal) no passado dia 03 de Agosto de 2020.

62

breVes
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LoCoMotiVA 2627 iniCiou serViço CoMerCiAL

Muito aguardada há algum tempo, a entrada em serviço 
comercial da locomotiva 2627 deu-se no dia 11 de 

Agosto de 2020. Com revisão mecânica e eléctrica terminada 
há vários meses, a locomotiva passou depois pelo restauro 
na carroçaria e nas últimas semanas aguardava as validações 
finais para ser dada ao serviço.
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O primeiro serviço foi a marcha em vazio entre Contumil e São Bento 
da composição destinada ao IR 865 Porto – Pocinho.

Fotografia de Tiago Duarte do regresso da 2627 isolada desde a 
estação de São Bento com destino a Contumil no dia 11 de Agosto 
de 2020.

Depois de vários anos ao abandono e num estado de completa 
ruína com a forte probabilidade de colapsar, o edíficio de 

passageiros existente no apeadeiro de Couto de Cucujães vai ser 
reabilitado. 

É intenção da autarquia de Oliveira de Azeméis de transformar o 
imóvel num albergue destinado ao peregrino, estando previsto 
um investimento de 250 mil euros.
Actualmente o apeadeiro, situado no troço da linha do Vouga entre 
Oliveira de Azeméis e Espinho, continua a ser utilizado, embora 
os passageiros utilizem um abrigo construído na plataforma. É 

ainda intenção da autarquia negociar com a IP a concessão dos 
terrenos da estação de Oliveira de Azeméis e Couto de Cucujães, 
sendo que é imprescindível a protecção do canal ferroviário.

Fotografia de Valério Santos do edíficio em Maio de 2014 onde já 
era evidente o estado de degradação.

edífiCio do ApeAdeiro de Couto de CuCuJães VAi 
ser reCuperAdo
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CorAiL Vip VoLtou A ser utiLizAdA

A aposta da CP em manter a Corail VIP com as suas 
características de veículo destinado a alugueres, têm-se vindo 

a verificar como uma aposta ganha.

Houve a intenção da empresa publica ferroviária de transformar 
a VIP numa carruagem “comum”, destinada ao transporte de 
passageiros para ser inserida na frota de veículos destinados ao 
longo curso, reforçando desse modo a disponibilidade de material 
para os Intercidades.
A chegada das carruagens de Espanha levou a CP a abandonar 
a ideia, ficando a mesma disponível para o serviço de alugueres. 
Depois da administração da CP a ter utilizado nos últimos meses 
em viagens que ocorreram na linha do Douro e na linha da Beira 

Baixa, em serviços que serviram até como meio de promoção 
deste produto, foi agora a vez de a mesma ser alugada por uma 
entidade privada.
Deste modo, a VIP foi acoplada a um dos Interregionais que ligam 
o Porto ao Pocinho, aproveitando desse modo a viagem por uma 
das paisagens mais bonitas do panorama ferroviário nacional. 
Na composição seguiu ainda o vagão gerador, necessário para 
fornecer energia à Corail Vip.

Fotografias de Rui Pedro Ferreira do  Interregional 866 (Pocinho-
Porto Campanhã) no dia 11 de Agosto de 2020 na chegada a 
Ermesinde, com a 1455 na frente da composição.
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LoCoMotiVA 1962 eM grAnde pLAno nA LinhA do 
norte

Em 2020 não deixa de ser um acontecimento inédito uma 
locomotiva a diesel da Medway rebocar uma longa composição 

em plena linha do Norte, tendo em consideração que esta é uma 
missão atribuída habitualmente à frota de locomotivas eléctricas.

No passado dia 12 de Agosto, e após avaria da locomotiva eléctrica 5629 na Lamarosa que 
seguia com  o comboio 53317 [Entroncamento - São Martinho] a solução passou por enviar 
a 1962 para rebocar a composição até ao destino. Desse modo a 1962 acabou também por 
efectuar a circulação oposta, o comboio 53130  [São Martinho - Entroncamento], como 
podemos observar pela fotografia de Tiago Henriques à passagem da mesma por Salreu.
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inVestiMento nA LinhA do douro

Vão ser investidos mais de 2 milhões de euros na 
estabilização de taludes na linha do Douro. 

A intervenção irá decorrer em três locais distintos, pk 163,500, pk 
164,350 e pk 169,700, no troço compreendido entre o apeadeiro de 
Freixo do Numão e a estação do Pocinho.
O contrato celebrado no dia 07 de Agosto entre a Infraestruturas 
de Portugal e a empresa Domingos da Silva Teixeira tem um prazo 

de execução de 270 dias e um preço contratual de 2.231.531,96 € 
ao qual acresce o IVA à taxa em vigor.

Fotografia de José Sousa de Março de 2020 onde é visível a zona 
do pk 169.7 que vai ser alvo de intervenção.
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renoVAção de CAtenáriA nA estAção de CAsCAis

Segundo informações disponibilizadas 
pela IP foi adjudicada a empreitada 

relativa à renovação da instalação de 
catenária da estação de Cascais. A 
intervenção tem como principal objetivo a 
adaptação da eletrificação da estação ao 
layout de via existente, simplificando assim 
a infraestrutura, bem como a renovação de 
materiais e equipamentos de catenária.

Durente os trabalhos vão ser substituídos todos os lanços de 
catenária da Estação de Cascais e todos os apoios de catenária 
existentes, sendo que está igualmente prevista a substituição dos 
isoladores de secção e dos seccionadores existentes.
A eletrificação será realizada no sistema de 1500V corrente 
contínua, apesar do equipamento de suporte/apoios de catenária a 
instalar serem para 25kV / 50Hz, medida que tem em consideração 
as alterações previstas ao tipo de alimentação da Linha de 
Cascais, ficando a instalação preparada para as necessidades de 
interoperabilidade decorrentes da futura modernização.

Actualmente a catenária preparada para 25kv começa à saída de 
Cascais até à estação de São João do Estoril, sendo que estação 
de Cascais ainda tinha isoladores e postes de 1,5kV .
O preço contratual é de 501.663,22 € sobre o qual acresce o IVA, e 
a empresa vencedora do concurso, neste caso a Mota Engil, tem 
uma prazo de execução de 240 dias para finalizar as obras.

Fotografia de José Sousa da estação de Cascais de 22 de Agosto 
de 2020.



interVenção nA LinhA do Minho
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Esta intervenção, cujo contrato foi assinado no passado 
mês de Junho, têm um preço contratual 892.760,32 € e 
um prazo de execução 150 dias está a ser efectuada pela 
Dstrainrail.

A fotografia do Jorge Lopes mostra-nos os trabalhos 
que decorriam no mês de Agosto perto do apeadeiro de 
Águas Santas.

Continuam a decorrer os trabalhos de reabilitação da 
superestrutura da via descendente da linha do Minho 

entre as estações de Rio Tinto e de Ermesinde, mais 
precisamente entre os quilómetros 5,05 e 7,75.

CoMboio CeLtA regressou diA 16 de Agosto

CoMboio Correio

O serviço tinha sido suprimido no início da pandemia Covid-19 no 
âmbito do encerramento das fronteiras entre Portugal e Espanha 
em meados de Março e só agora passados cerca de 5 meses 
voltou aos carris.
No entanto continuam a existir algumas restrições já que 
actualmente existe apenas uma circulação em cada sentido, 

quando o habitual era serem duas. Deste modo efectuam-se 
apenas o comboio 420 (Tuy 8:29h – Porto Campanhã 10:20h) e o 
421 (Porto Campanhã 8:13h – Tuy 10:22h).

Fotografia de Valério dos Santos do Celta na passagem por Nine 
no passadoo dia 20 de Agosto.

Como tinha sido anunciado, o Comboio Celta, ligação 
internacional que liga as cidades do Porto em Portugal a Vigo 

em Espanha voltou a circular no passado dia 16 de Agosto.  
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AutoMotorA 0452 VoLtA Ao serViço
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Depois de algum tempo imobilizada para que fossem 
efectuados diversos trabalhos de revisão, a UDD 0452 

saiu das oficinas de Guifões  no passado 25 de Agosto para 
efectuar as habituais marchas de ensaio. A marcha teve início 
em Guifões em direcção a Contumil, tendo  daí viajado até 
à Régua, tendo posteriormente feito a viagem em sentido 
contrário.

Para além das intervenções mecânicas, a 0452 saiu das 
instalações oficinais com um aspecto exterior completamente 
limpo e renovado quase como que fosse uma imagem de um 
catálogo.
Após a certificação de que a unidade estava em condições de 
voltar ao serviço comercial foi encaminhada para o sul do país.

Fotografia de Gil Monteriro da marcha 92204 entre Guifões 
e Contumil na linha de Leixões.

Fotografia de Rui Pedro Ferreira da marcha 92206 entre 
Contumil e a Régua perto de Rio Tinto.
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eCopistA do rAMAL do MontiJo 

No passado dia 14 de Agosto,  35.º aniversário da Cidade do 
Montijo, foi inaugurada a ciclovia entre o Montijo e o Pinhal 

Novo que foi instalada ao longo do antigo ramal ferroviário que 
ligava as duas cidades e que tinha sido encerrado em 1989. 
 
Esta cerimónia decorreu junto da antiga estação do Montijo e marca 
o fim das obras de reconversão do antigo canal ferroviário. O troço 
da ciclovia que pertence ao município do Pinhal Novo já tinha sido 
inaugurado anteriormente.

Fotografias de João Balseiro .
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tAkArgo trAnsportou MAteriAL de eMpreiteiros 
nA LinhA do oeste
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A Takargo procedeu ao transporte 
de diverso equipamento da Mota 

Engil destinado a intervenções na linha 
do Oeste. Os trabalhos consistem na 
descarga de balastro e o consequente 
ataque mecânico pesado, e vão decorrer 
entre Mira Sintra – Meleças e as Caldas da 
Rainha.

Na fotografia do José Sousa, do passado dia 28 de 
Agosto, temos a marcha do material de empreiteiros 
com destino às Caldas da Rainha na passagem pelo 
apeadeiro do Telhal. Esta operação de transporte 
começou com a marcha  96207/6  durante a manhã 
entre o Poceirão, onde está a “base operacional” da 
Mota Engil e Alverca, tendo depois seguido como 
95202/3 entre Alverca e as Caldas da Rainha.

tAkArgo deu forMAção nA LinhA do oeste

Aproveitando o facto de ter andado pelo Oeste com material 
de empreiteiros, a Takargo optou por fazer alguns comboios 

de formação no troço compreendido entre Agualva – Cacém e o 
Louriçal, permitindo desse modo que mais elementos da empresa 
ficassem habilitados a trabalhar nesses quilómetros de via.

Se é habitual a Takargo fazer serviços ferroviários até ao Louriçal 
via ramal de Alfarelos, o mesmo não acontece na parte sul da 
linha.
Na fotografia do Bruno Cunha temos a 6005 no dia 29 de Agosto 
a passar pela estação de Martingança durante uma das marchas 
de formação.
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Tal como previsto, a linha entre Guarda e Salamanca reabriu ao 
final do dia 28 de Agosto, depois de ter estado interrompida 

devido a obras desde o dia 3 de Agosto. A motivação principal 
foi a da supressão de passagens superiores em Salamanca 
que impossibilitavam a electrificação do troço, tendo a 
Infraestruturas de Portugal aproveitado para fechar também o 
troço Guarda – Vilar Formoso para amplificar as intervenções 
em taludes entre Guarda e Cerdeira.

Muito embora ainda persistam afrouxamentos de grande 
monta à passagem por Salamanca, típico deste tipo de obras, 

a reabertura permitiu a normalização do tráfego. Se alguns 
poucos comboios haviam sido desviados para a fronteira de 
Badajoz, alguns outros como os comboios de papel Alfarelos – 
El Espartal, da Ibercargo, foram pura e simplesmente suprimidos 
durante o tempo que durou a interdição.

Fotografia de Alejandro M. Medina do comboio Nº 90471/930 
(6004 + Tramesa Steel) Triagem da Siderurgia Nacional > Badajoz 
> Sagunt à passagem por Mérida no dia 26-8-2020 devido à 
interrupção da linha entre a Guarda e Salamanca.

LinhA entre A guArdA e sALAMAnCA reAbriu

CoMboio históriCo CoM MAis CirCuLAções

As viagens do comboio histórico do Douro foram um 
verdadeiro sucesso durante o mês de Agosto, com 

centenas de passageiros a usufruirem de uma viagem 
única.
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Sem a possibilidade de viajar em turismo para fora de Portugal como era normal 
nesta altura do ano para aproveitar as férias, os portugueses têm vindo a descobrir 
cada vez mais o interior do país, e viajar ao longo do Douro é uma verdadeira 
moda, que se espera que dure muitos anos.
De modo a poder oferecer a mais pessoas a possibilidade de viajar no comboio 
histórico a CP durante o mês de Setembro reforça a oferta com o aumento do 
número de circulações. Desse modo será possível viajar entre a Régua e o Tua 
aos sábados, como já era anteriormente, mas também aos domingos.

Fotografia de Rui Pedro Ferreira da circulação do comboio histórico do Douro 
(20811 Régua-Tua) tirada nas Gouvinhas no 29-08-2020.
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ConCLusão dAs obrAs nA ponte do JAMor
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Já foi finalizada a empreitada de proteção anticorrosiva da 
ponte do Jamor, numa intervenção que teve um custo de cerca 

de 372 mil euros.

A   empreitada garantiu a observância dos índices de fiabilidade, 
comportamento e segurança da obra de arte, atenuando os efeitos 
da exposição aos vários agentes - como a humidade, a salinidade 
ou a poluição - que originam ambientes com elevado grau de 
agressividade. 
No contexto da empreitada e em complemento a esta, pela sua 
especificidade e pelo facto da Infraestruturas de Portugal dispor 

de know-how especializado, foram desenvolvidas por equipas 
internas da empresa atividades como a substituição de elementos, 
de peças metálicas e ainda trabalhos nos aparelhos de apoio.

A intervenção foi realizada sem comprometer a circulação 
regular de comboios, cumprindo igualmente com as exigências 
ambientais relacionadas com as medidas de proteção à dispersão 
de resíduos.

Fotografia : Infraestruturas de Portugal
https://www.infraestruturasdeportugal.pt

Cp MAntÉM reforço do serViço ALfA penduLAr pArA 
fAro Ao sábAdo

Tal como durante o mês de Agosto e apesar de se manter fora do horário o 
comboio Porto – Faro – Porto com saída às 05:40 da cidade invicta, a CP 

mantém um pontual reforço assegurando este comboio aos Sábados durante 
o mês de Setembro e até 3 de Outubro.

O eventual reforço adicional das ligações a Faro e o prolongamento desta 
situação continuarão a estar sujeitas à evolução da procura.

Fotografia de Valério dos Santos do AP 180/1 (Porto - Campanhã --» Faro) em 
Setembro de 2019 em Agualva de Cima (PK 4 - Concordância de Poceirão).
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A  locomotiva 5612 saiu de revisão no início do mês de 
Agosto, reforçando assim a frota de longo curso da CP. 

Como habitualmente a intervenção foi feita nas oficinas SIMEF 
instaladas no Entroncamento. Estas revisões são cruciais para 
conseguir manter a série de locomotivas 5600s com bons níveis 
de fiabilidade, já que contam com 27 anos de vida e milhões de 
quilómetros percorridos.

Fotografia de Fernando Liberato da 5612 em testes de linha no 
dia 04 de Agosto perto de Alfarelos. 

5612 sAiu de reVisão

CiMento de MArtingAnçA desApAreCe dos horários 
reguLAres

Depois de vários meses de indefinição onde 
praticamente não existiram comboios de cimento 

provenientes de Martingança, a MEDWAY no passado dia 
19 de Agosto fez aquele que foi o último comboio regular 
de horário.
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Desse modo foram feitos os comboios 50360 (Pampilhosa – Martingança) e o 
50621 (Martingança – Pampilhosa). A partir de agora a movimentação de cimento 
da fábrica de Martingança por via ferroviária será efectuada apenas como 
serviço especial, o que não é impedimento para que tal possa acontecer quando 
necessário.

Fotografia de Bruno Cunha da composição a sair do ramal que liga a estação de 
Martingança à fábrica da Secil no dia 19 de Agosto.



CoMboio Correio

AMedway fez o transporte de material da AZVI no passado 
dia 10 de Agosto entre Badajoz e o Entroncamento 

com recurso a uma locomotiva da série 1960 que rebocou a 
composição fotografada pelo José Sousa na zona de Ponte 
de Sôr.

benefiCiAção dA ponte de são João
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MAteriAL dA AzVi entrou por bAdAJoz

A maquinaria seguiu viagem posteriormente para o norte do 
país, mais precisamente para a linha do Minho onde procedeu 
a trabalhos relacionados com a modernização do troço entre 
Viana do Castelo e Valença. Segundo foi possível apurar havia 
a necessidade proceder ao ataque mecânico pesado na nova 
estação técnica do Carreço e na linha desviada da estação de 
Barroselas.

No site da Infraestruturas de Portugal foi publicada uma nota 
de imprensa relacionada com a intervenção na Ponte de 

São João. Este investimento faz parte do plano de manutenção 
de pontes ferroviárias delineado pela IP para o ano de 2020.
Desse modo a empreitada na Ponte que liga o Porto a Vila Nova 
de Gaia pretende assegurar e garantir a observância dos índices 
de fiabilidade, comportamento e segurança na ponte, sendo o 
investimento de 843 mil euros. Em Abril deste ano o portal Base 
tinha dado a conhecer que a empresa Extraco Construcciones 
e Proxetos, S.A. Sucursal em Portugal, tinha sido a vencedora 
do concurso, tendo um prazo de 240 dias para concluir a obra.

A intervenção não irá implicar constrangimentos à normal 
circulação de comboios e  serão desenvolvidos, entre outros, os 
seguintes trabalhos:

n  substituição dos aparelhos oleodinâmicos;

n reforço da secção das carlingas sobre os pilares de margem;
n reparação de betão delaminado;
n reparação das bainhas de proteção dos cabos de pré-esforço 
exterior.

A gestão, coordenação e fiscalização dos trabalhos da 
empreitada será assegurada pela IP.

https://www.infraestruturasdeportugal.pt

Fotografia de Valério Santos do comboio urbano 15627 na Ponte 
de São João em Novembro de 2010.
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regresso do CoMboio AutoeuropA

No passado dia 19 de Agosto voltou a circular o comboio 
da Autoeuropa, que serve para transportar as viaturas 

que saem da linha de montagem da fábrica em Palmela com 
destino ao porto de Setúbal onde os veículos são carregados 
em navios.

 
Este serviço tinha sido suprimido durante o mês de Março devido ao 
surgimento da pandemia do Covid-19 que provocou o encerramento 
de grande parte do tecido industrial português. As fotografias do João 
Balseiro do dia 19 mostram-nos a composição a chegar a Setúbal, e 
as manobras necessárias para colocar o comboio na posição correcta 
para se proceder à descarga das viaturas no terminal Ro-Ro do porto 
de Setúbal.
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CAVALos de ferro

1550 regressAM Aos 
CoMboios dA AutoeuropA

As 1550 da Takargo iniciaram a 27 de Agosto 
a tracção dos comboios de transporte de 
automóveis da Autoeuropa, entre o ramal 

ancorado na estação de Penalva e o porto de Setú-
bal. O primeiro comboio foi realizado pela locomo-
tiva 1565, precisamente a primeira a ser recolocada 
em serviço pela empresa.

As	1550	regressaram	assim	a	um	tráfego	onde	foram	
assíduas	entre	2002	e	2011,	que	mantém	os	comboios	
de	um	piso	(agora,	com	vagões	Transfesa)	mas	que	se	
estendem	agora	por	650	metros,	cerca	de	150	a	mais	do	
que	operavam	na	CP	Carga.

É	de	prever	que	a	partir	de	agora	a	série	seja	mais	as-
sídua	nestes	comboios,	cuja	 frequência	deverá	passar	
a	breve	trecho	de	duas	para	quatro	circulações	diárias.	
Acumularão	este	serviço	com	o	 transporte	de	bobines	
de	 aço	 do	 porto	 de	Setúbal	 para	 a	Siderurgia,	 garan-
tindo	assim	serviços	relevantes	às	duas	locomotivas	já	
em	serviço	–	1552	e	1565.	Até	estar	pronta	a	 terceira	
locomotiva	desta	série,	é	de	prever	que	as	locomotivas	
Euro4000	mantenham	alguma	 regularidade	 no	 tráfego	
da	AutoEuropa,	até	poderem	ser	dispensadas	e	coloca-
das	em	exclusivo	em	tráfegos	de	maior	massa	reboca-
da.

A composição vazia na estação de Setúbal - Mar.

fotogrAfiAs : João bALseiro ©



CAVALos de ferro

77

A composição com os veículos para o porto de Setúbal durante a passagem pelo apeadeiro de Mourisca-Sado.

A operação de descarga das viaturas dentro da área do porto de Setúbal.
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texto e fotogrAfiAs: João CunhA ©

CoMboio históriCo

Totalmente operacional desde 1 de Julho 
de 2019, a MEDWAY Maintenance and 
Repair celebrou recentemente o primeiro 

aniversário de plena actividade e a Trainspotter 
teve a oportunidade de visitar as instalações do 
Entroncamento, para melhor conhecermos este 
novo actor da manutenção ferroviária em Portugal e 
os planos que se desenham para o futuro da própria 
MEDWAY.

O engenheiro Paulo Alves, hoje director da 
MEDWAY M&R, guiou a nossa revista pelos cantos 
de uma casa que tão bem conhece, já que foi 
precisamente nas oficinas do Entroncamento que, 
em 1985, iniciou o seu trajecto profissional.

O contexto do aparecimento 
da MEDWAY M&R

O	 contexto	 institucional	 da	 ferrovia	 portuguesa	
nos	 últimos	 anos	 acabou	 por	 favorecer	 a	 distinta	
aposta	 empresarial	 da	 MEDWAY	 na	 internalização	 da	
manutenção,	em	contra-ciclo	com	muitos	dos	operadores	
ferroviários,	em	particular	os	de	mercadorias.	De	facto,	
com	pequenas	excepções,	praticamente	todos	os	novos	
operadores	 de	 transporte	 de	mercadorias	 surgidos	 na	
Europa	optam	pela	subcontratação	deste	serviço.

O	que	explica	a	aposta	da	MEDWAY	neste	segmento	
relaciona-se	profundamente	com	as	opções	estratégicas	
do	 operador	 –	 que	 após	 surgir	 da	 privatização	 da	CP	

Oficina de locomotivas, com a linha das grandes reparações. 1907, 1943 e 1446 presentes.

MEDWAY M&R  
a nova realidade da manutenção da medWaY
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Carga,	 a	 1	 de	 Janeiro	 de	2016,	 ambiciona	posicionar-
se	 competitivamente	 para	 a	 aguerrida	 competição,	
sobretudo,	com	o	transporte	rodoviário.	De	facto,	dada	
a	escala	da	operação	em	Portugal,	é	economicamente	
competitivo	 a	 internalização	 desta	 actividade,	
favorecendo	ganhos	de	escala	com	 impactos	positivos	
nos	 serviços	 oferecidos	 aos	 clientes,	 a	 preços	 mais	
competitivos.

Ao	 mesmo	 tempo,	 o	
quadro	legal	de	acção	da	
CP	enfrentava	 a	 enorme	
dificuldade	 de	 poder	
deixar	 de	 conseguir	 a	
contratação	 directa	 da	
manutenção	 à	 EMEF,	
dado	 que	 tal	 apenas	 é	
permitido	 quando	 uma	
empresa	 sua	 subsidiária	
tiver	 na	 casa-mãe	 80%	
ou	mais	das	suas	receitas	
totais.	Com	a	expansão	da	
actividade	 da	 MEDWAY	
e	 do	Metro	 do	 Porto,	 tal	
ficou	totalmente	posto	em	
causa,	 passando	 a	 ser	

um	risco	de	negócio	para	a	própria	CP.	Após	um	período	
exploratório	 de	 opções	 alternativas,	 que	 incluíam	 a	
formação	de	um	consórcio	entre	MEDWAY	e	EMEF-CP,	
a	opção	pela	saída	e	autonomização	da	capacidade	de	
manutenção	da	MEDWAY	foi	tomada.

Inicialmente,	 a	 MEDWAY	 M&R	 focou-se	 na	
manutenção	 de	 vagões,	 para	 a	 qual	 obteve	 a	 devida	

destAQue ferroViário

Revisão de meio de vida da 1907, com o motor SACM AGO já semi-revisto.

Vista elevada da oficina, ao fundo as locomotivas em manutenção quotidiana.
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certificação	 enquanto	
entidade	 responsável	
pela	 manutenção,	 que	
era	 a	 actividade	 onde	
mais	 imediatamente	 se	
colocavam	 também	 os	
maiores	 riscos	 para	 a	
empresa	 –	 tendo	em	conta	
que	a	CP	não	podia	aumentar	
muito	 mais	 a	 facturação	
das	 suas	 oficinas	 com	
clientes	externos,	o	trabalho	
nos	 vagões	 foi	 sendo	
adiado	 e	 a	 imobilização	 da	
frota	 da	 MEDWAY	 subiu	
perigosamente,	restringindo	
o	 volume	 de	 tráfego	 e	
até	 impedindo	 alguns	
crescimentos	perspectivados.

A	 1	 de	 Julho	 de	 2019	 a	 nova	 empresa	 do	 grupo	
MSC	 e	 subsidiária	 da	 MEDWAY	 passou	 a	 assegurar	
todas	 as	 valências,	 incluindo	 as	 locomotivas	 diesel,	
com	 excepção	 de	 alguns	 trabalhos	 sub-contratados	 a	

entidades	externas,	entre	as	quais	a	própria	CP.	De	fora	
ficaram	apenas	as	locomotivas	eléctricas,	cujo	contrato	
de	manutenção	com	a	SIMEF	(consórcio	CP-Siemens)	
vem	desde	os	tempos	da	CP	Carga	e	oferece	resultados	
satisfatórios,	não	se	afigurando	a	esta	data	aconselhável	
a	sua	alteração.

 Vista da área norte da oficina de vagões. O vagão Ealos já passou a limpeza e está agora na área de levante, para retirada dos bogies.

O piso inferior de trabalhos, com acesso directo aos bogies e partes inferiores das 
locomotivas, para respectiva manutenção.
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O parque oficinal

Ainda	 sem	dispor	 de	 oficinas	 próprias,	 a	MEDWAY	
M&R	 está	 instalada	 no	 complexo	 oficinal	 do	
Entroncamento,	paredes-meias	com	a	actividade	da	CP	
e	pontualmente	partilhando	espaços.

Desde	 logo,	 a	 oficina	 de	manutenção	 de	 vagões	 é	
a	 oficina	de	 vagões	da	CP,	 alugada	à	MEDWAY	M&R	
por	 três	 anos.	 É	 uma	 oficina	 que,	 além	 de	 gabinetes	
e	 armazém,	 dispõe	 de	 seis	 vias	 ao	 longo	 das	 duas	
naves,	com	cerca	de	200	metros	de	comprimento.	Aqui,	
a	 empresa	assegura	a	manutenção	do	 seu	parque	de	
mais	 de	 2.400	 vagões,	 entre	 intervenções	 de	 grande	
profundidade	 (revisões)	 e	 outras	 de	 menor	 calibre,	 à	
medida	de	alguma	incidência	de	exploração	que	o	possa	
recomendar.

À	 frente	 desta	 oficina,	 um	 parque	 de	 vias	 também	
concessionado	à	MEDWAY	permite	à	empresa	manter	
em	 parque	 os	 veículos	 que	 aguardam	 reparação	 (ou	
reactivação).

O	conjunto	é	enquadrado	por	dois	 transbordadores	
de	quase	vinte	e	cinco	metros,	que	permitem	à	MEDWAY	
a	manobra	dos	vagões	para	as	várias	linhas	dentro	da	
nave.

Tipicamente,	 os	 vagões	 entram	 pelo	 lado	 Norte,	
passam	pela	lavagem,	seguem	para	a	zona	de	levante	
e	acabam	na	zona	de	ensaios	e	acabamento,	 junto	ao	
extremo	Sul,	 de	 onde	 são	 levadas	 pelo	 transbordador	
para	 uma	 linha	 contínua,	 que	 circunda	 a	 oficina,	 com	
ligação	à	linha	do	Norte.

A	 curiosidade	 do	 transbordador	 Sul	 é	 que,	
contrariamente	 ao	 habitual,	 não	 se	 trata	 de	 um	
transbordador	“enterrado”	–	ou	seja,	não	existe	uma	fossa	
para	que	se	desloque	e	que	permita	que	a	via	do	próprio	
transbordador	esteja	ao	mesmo	nível	das	vias	oficinais.	
Em	 vez	 disso,	 é	 um	 transbordador	 montado	 sobre	 o	
terreno	 asfaltado	 –	 o	 que	 permite	 por	 exemplo	 o	 fácil	
acesso	de	camiões,	para	abastecimento	–	obrigando,	no	
entanto,	os	vagões	a	“subirem”	para	o	transbordador.

Além	 destas	 curiosidades,	 é	 interessante	 constatar	
também	que	a	linha	mais	encostada	a	poente	é	a	única	
que	alberga	a	manutenção	dos	vagões	articulados	para	
transporte	de	contentores	uma	vez	que	estes	excedem	
o	 comprimento	 das	 pontes	 transbordadoras	 e,	 assim,	
não	podem	ser	movimentados	para	outras	 linhas.	Esta	
via,	com	a	ponte	alinhada,	tem	acesso	directo	à	linha	do	
Norte	e	contrariamente	aos	outros	vagões,	os	SggM&Rss	
entram	e	saem	pela	mesma	linha.

Na	 oficina	 de	 vagões	 trabalham	 actualmente	 39	

Do lado Sul, os vagões aguardam a reinstalação dos componentes removidos para reparação, para finalização da intervenção.



destAQue ferroViário

82

pessoas,	 num	 turno	 único	 de	 2ª	 a	 6ª	 feira,	 das	 quais	
apenas	quatro	são	provenientes	da	CP-EMEF	–	todas	as	
outras	foram	entretanto	recrutadas	pela	MEDWAY	M&R,	
um	esforço	de	constituição	de	equipas	verdadeiramente	
notável,	 ou	 não	 fosse	 a	 manutenção	 industrial,	 e	 a	
ferroviária	em	particular,	tão	dependente	da	consolidação	
e	estabilização	de	conhecimento	nas	equipas.

A	oficina	de	locomotivas,	por	seu	turno,	está	localizada	
em	 quatro	 vias	 da	 oficina	 de	 manutenção	 centro.	 As	
quatro	 vias	 alugadas	 à	 MEDWAY	 eram	 antigamente	
utilizadas	 para	 efectuar	 a	 manutenção	 quotidiana	 das	
locomotivas	 diesel	 e	 das	 locomotivas	 eléctricas,	 antes	
da	aparição	da	SIMEF	e	da	desaparição	das	locomotivas	
2500	e	2600.

Nesta	 zona	 encontram-se	 sediados	 os	 serviços	 de	
engenharia	 e	 direcção	 da	MEDWAY	M&R,	 em	espaço	
totalmente	 recuperado	 pela	 empresa	 nas	 instalações	
que	chegaram	a	estar	praticamente	devolutas,	e	há	um	
pequeno	 espaço	 de	 armazém	 –	 o	 armazém	 principal,	
inclusivamente	 para	 as	 peças	 de	maior	 dimensão	 das	
locomotivas,	é	centralizado	na	oficina	de	vagões.

As	 quatro	 vias	 têm	 uma	 capacidade	 total	 para	
seis	 locomotivas	 –	 um	 pouco	 mais,	 se	 forem	 apenas	
locomotivas	 1400	 –	 e	 divide-se	 fundamentalmente	
em	duas	áreas:	as	 linhas	mais	compridas	são	para	as	
revisões	gerais	e	as	restantes	duas	para	as	intervenções	
regulares	de	manutenção	preventiva.

No	 dia	 da	 nossa	 visita,	 estavam	 nestas	 últimas	 as	
locomotivas	1964	e	1903,	recuperando	fôlego	para	novas	
missões,	ao	passo	que	nas	vias	de	grandes	reparações	
estavam	as	1446,	1907	e	1943.

Aqui,	a	MEDWAY	emprega	ao	todo	26	pessoas,	das	
quais	apenas	quatro	procedem	da	CP-EMEF,	o	que	volta	
a	sublinhar	bem	o	esforço	de	grande	monta	que	foi	feito	
para	montar	esta	operação.

O	 espaço	 é	 algo	 exíguo	 para	 estas	 intervenções,	
sendo	 também	 provisório,	 tal	 como	 a	 oficina	 de	
vagões.	De	 facto,	 os	planos	da	empresa	passam	pela	
construção	de	novas	oficinas,	de	raiz,	nos	terrenos	que	
detém	no	Entroncamento,	a	caminho	de	Riachos,	onde	
anteriormente	 sediava	 a	 sua	 operação	 de	 contentores	
local.	Aí,	 nascerá	uma	nova	oficina,	 cujo	projecto	está	
em	curso,	uma	obra	orçada	em	cerca	de	20	milhões	de	
Euros	e	que	dotará	a	empresa	de	instalações	funcionais	
e	 centralizadas	para	assegurar	 toda	a	manutenção	da	
sua	frota,	incluindo	as	locomotivas	eléctricas	quando	tal	
for	oportuno.

O	plano	é	completar	a	oficina	no	espaço	de	três	anos	
que	 dura	 o	 aluguer	 dos	 espaços	 no	 complexo	 oficinal	
do	Entroncamento,	muito	embora	a	natureza	da	obra	e	
das	autorizações	necessárias	abra	naturalmente	a	porta	
à	possibilidade	da	estadia	da	empresa	se	prolongar	um	
pouco	mais	no	histórico	parque	oficinal	local.

Aspecto geral da oficina de manutenção de vagões, em primeiro plano a linha exclusivamente dedicada aos vagões Sggmrss.
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Velhos e novos conceitos

A	MEDWAY	Maintenance	&	Repair	está	assente	em	
décadas	 de	 conhecimento	 acumulado,	 muito	 embora	
a	esmagadora	maioria	dos	seus	efectivos	 tenham	sido	
recrutados	 expressamente	 para	 a	 nova	 empresa,	 sem	
experiência	anterior	nos	caminhos	de	ferro.

De	 facto,	 as	 práticas	 de	 manutenção	 são	
fundamentalmente	 as	
mesmas,	 bem	 como	 os	
planos	 de	 manutenção	 em	
execução.	 No	 entanto,	 a	
MEDWAY	 M&R	 implementou	
recentemente	algumas	formas	
de	 organização	 que	 têm	
contribuído	 para	 um	 controlo	
de	 gestão	 rigoroso,	 fluidez	
dos	 processos	 logísticos	
e	 rastreabilidade	 das	
intervenções	 –	 uma	 condição	
fundamental,	 aliás,	 para	 que	
o	 operador	 possa	 utilizar	 os	
comboios	ali	mantidos.

Logo	 à	 partida,	 a	 total	
digitalização	 com	 recurso	
ao	 módulo	 de	 mobilidade	 do	

SAP	 está	 a	 permitir	 à	MEDWAY	M&R	 uma	 gestão	 de	
inventário	sempre	próxima	das	 intervenções	em	curso,	
permitindo	 ainda	 a	 rápida	 criação	 e	 comunicação	 dos	
documentos	certificadores	da	operacionalidade	de	cada	
veículo	 que,	 por	 integração	 com	 o	 sistema	 SAP	 do	
operador	MEDWAY,	chegam	automaticamente	ao	gestor	
de	frota.

O	 conceito	 provavelmente	 mais	 interessante	 que	
a	 empresa	 já	 introduziu	 é	 uma	 das	 novas	 tendências	

destAQue ferroViário

É na oficina de vagões que os maiores componentes das locomotivas aguardam aplicação. Aqui, seis rodados novos para a 
1907.

É assim que são facilmente aplicadas as inscrições nos vagões.
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da	 manutenção	 ferroviária,	 visível	 também	 em	 outros	
operadores,	 embora	 nesse	 caso	 com	 recurso	 a	
subcontratação.	 A	 MEDWAY	 constituiu	 cinco	 postos	
móveis	de	manutenção,	 recorrendo	a	equipas	de	duas	
pessoas	 com	 carrinhas	 especialmente	 equipadas,	
distribuídas	por	Praias	Sado,	Bobadela,	Entroncamento,	
Alfarelos	e	Leixões.

Estas	 equipas	 asseguram	 a	 pequena	 manutenção	
regular,	 em	 vagões,	 e	 são	 os	 postos	 avançados	 para	
resolução	 de	 avarias	 em	 linha.	 São	 o	 compromisso	
mais	flexível	entre	a	centralização	total	da	manutenção	
(conceito-base	da	MEDWAY	M&R	dado	o	 tamanho	do	
nosso	país)	 e	 a	 descentralização	da	mesma	 (fonte	 de	
ineficiências	mas	facilitadora	de	respostas	rápidas).

A frota de que a MEDWAY 
M&R cuida

Como	 anteriormente	 aflorado,	 a	 empresa	 cuida	 de	
todos	os	vagões	propriedade	da	MEDWAY,	uma	extensa	
lista	 de	 mais	 de	 2.400	 unidades,	 onde	 pontificam	
sobretudo	 vagões	 de	 transporte	 de	 contentores	 (mais	
de	700),	vagões	para	transporte	de	inertes,	de	madeira,	

cimento	e	cereais,	sobretudo.

Todos	os	vagões	 têm	de	ser	 integralmente	 revistos	
após	um	determinado	número	de	quilómetros	ou,	na	pior	
das	hipóteses,	ao	fim	de	seis	anos.	Por	 isso,	e	dado	o	
universo	desta	frota,	o	objectivo	anual	de	revisões	cifra-
se	ligeiramente	acima	das	400,	o	que	considerando	os	
dias	úteis	disponíveis	aponta	para	cerca	de	dois	vagões	
por	dia.

De	toda	a	frota	de	vagões	é	preciso	destacar	a	situação	
particular	 dos	 vagões	de	 tipo	Uaoos,	 do	 transporte	 de	
carvão	Tejo	Energia,	que	em	face	das	alterações	brutais	
na	estrutura	de	produção	de	electricidade	em	Portugal	
passaram,	 num	 ápice,	 de	 serem	 os	 vagões	 de	 maior	
rodagem	 no	 parque	 para	 serem	 vagões	 praticamente	
sem	 serviço.	 Com	 o	 serviço	 a	 expirar	 no	máximo	 em	
2021,	 a	 reutilização	 destes	 vagões	 noutro	 tipo	 de	
serviços	poderá	 vir	 a	 ser	 equacionada,	 ao	 tratarem-se	
de	veículos	recentes	e	de	grande	qualidade.

Tipicamente	é	nas	 locomotivas	que	as	atenções	se	
centram	 mais,	 e	 a	 actividade	 da	 M&R	 incide	 sobre	 o	
parque	mais	veterano	da	empresa	–	o	diesel.	Das	quinze	
locomotivas	1400	adquiridas	com	a	privatização	da	CP	
Carga,	a	MEDWAY	mantém	treze	locomotivas	aptas	para	
serviço,	ao	sabor	das	respectivas	intervenções	oficinais	
e	necessidades	de	rotação.

O excêntrico transbordador Sul, que permite movimentação de vagões sem prejudicar o acesso de veículos 
rodoviários à oficina
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As	locomotivas	English	Electric	continuarão	a	ter	futuro	
na	empresa,	sempre	e	fundamentalmente	ao	serviço	das	
manobras.	 	Actualmente,	 a	 locomotiva	 1446	 encontra-
se	a	finalizar	a	revisão,	para	o	que	tinha	já	recebido	no	
final	 de	 Julho	 os	 seus	 bogies	 integralmente	 revistos,	
bem	como	revisto	o	motor	diesel.	Com	algum	 trabalho	
ainda	pela	frente,	a	MEDWAY	aproveitou	para	remover	
todo	 o	 amianto	 desta	 locomotiva	 e	 projecta	 algumas	
alterações	para	a	série,	a	aplicar	nas	revisões	que	agora	
se	iniciaram.	A	mais	interessante	é	a	instalação	de	uma	
câmara	no	nariz	 comprido,	que	 fornecerá	 imagens	em	
dois	ecrãs	colocados	na	cabine	de	condução,	permitindo	
mais	segurança	no	serviço	de	manobras	no	sentido	do	
nariz	 comprido,	 situação	 em	 que	 a	 visibilidade	 é	mais	
reduzida.

Todas	as	1400	da	empresa	estão	a	ser	desamiantadas,	
um	 processo	 que	 demora	 habitualmente	 cerca	 de	
duas	 semanas	 e	 inclui	 desmontagem	 quase	 total	
da	 locomotiva,	 com	 posterior	 montagem	 das	 forras	
interiores	das	cabines	de	condução.	No	caso	das	1446,	
dado	o	esgotamento	do	 seu	potencial	 quilométrico,	 tal	
etapa	coincide	com	a	revisão	geral.	As	1400	sairão	de	
R2	pintadas	no	esquema	corporativo	da	MEDWAY,	em	

preto	e	amarelo.

O	mesmo	esquema	vai	ser	aplicado	nas	locomotivas	
1900,	 cujas	 revisões	 se	 reiniciaram.	A	 1907	 tem	 já	 o	
seu	soberbo	motor	AGO	V12	 instalado,	 tendo	 também	
sido	recebidos	os	novos	rodados	para	a	locomotiva	e	os	
motores	de	 tracção	Alsthom	 integralmente	 revistos	por	
um	parceiro	externo.

Neste	 parque	 concreto,	 a	 MEDWAY	 reorganizou	
as	 ideias	para	o	 futuro,	onde	passará	por	manter	uma	
única	série	antiga	de	grande	potência	–	as	1900.	As	três	
1930	que	a	empresa	detém	esgotaram	o	seu	potencial	
de	vida	e	não	serão	revistas	para	voltarem	ao	serviço,	
o	 mesmo	 que	 acontecerá	 às	 três	 locomotivas	 1960	
que	ainda	se	encontram	ao	serviço.	Neste	caso,	o	seu	
potencial	de	vida	é	ainda	consequente	e	é	possível	que	
se	mantenham	em	serviço	durante	mais	algum	tempo.

A	escolha	pelas	1900	é	motivada	por,	além	de	serem	
energeticamente	 mais	 eficientes,	 estarem	 dotadas	
de	 freio	 dinâmico,	 o	 que	 melhora	 substancialmente	
a	 condução	 dos	 comboios	 em	 pendente.	 De	 facto,	 a	
sua	 construção	 totalmente	 adaptada	 aos	 comboios	 de	
mercadorias,	que	data	já	de	1980,	mantém	actualmente	
atributos	que	lhe	valem	o	bilhete	para	o	futuro.

 Na secção de bogies, muitos chassis já revistos aguardam aplicação nos vagões.



destAQue ferroViário

Das	 locomotivas	 1900,	 1930	
e	 1960,	 o	 objectivo	 da	 MEDWAY	
é	 contar	 com	 um	 parque	 activo	
de	 oito	 locomotivas,	 que	 permitirá	
gerir	 os	 normais	 ciclos	 de	
grandes	 reparações,	 que	 obrigam	
a	 imobilização	 prolongada.	
Actualmente	 a	 empresa	 opera	
apenas	 seis	 locomotivas	 (3	 1900	 e	
1960),	 e	 espera	 com	 a	 revisão	 da	
1907	começar	a	ganhar	alguma	folga,	
enquanto	avança	na	reactivação	das	
restantes	 locomotivas	 1900,	 numa	
cadência	 que	 permitirá	 não	 apenas	
substituir	 as	 1960	 mas	 também	
ganhar	 capacidade	 de	 tracção	
adicional.

No	caso	das	1900	estão	também	
a	 ser	 estudadas	 algumas	melhorias,	
nomeadamente	 com	a	 instalação	de	
cadeiras	para	maquinista	e	operador	
de	 circulação	 com	 maior	 conforto,	
substituindo	as	 vetustas	 cadeiras	 de	
origem	desta	série.	O	exíguo	espaço	
na	 cabine	 convida	 a	 soluções	 mais	
imaginativas,	 que	 estão	 actualmente	
a	ser	testadas	antes	da	decisão	final.

Em	 súmula,	 a	 actividade	 da	
MEDWAY	 M&R	 conta	 já	 com	 um	
interessantíssimo	 ano	 de	 história,	
com	 previsão	 de	 migração	 para	
novas	 instalações	 dentro	 de	 cerca	
de	dois	anos.	A	actividade	intensa	na	
manutenção	de	vagões	e	a	mais	vistosa	na	manutenção	
de	locomotivas	são	a	face	mais	visível	de	um	projecto	
que	 procura	 afirmar	 distintivamente	 a	 MEDWAY	 no	
transporte	de	mercadorias,	o	que	pode	ser	um	 factor	
crítico	 de	 sucesso	 da	 empresa	 no	 difícil	 mercado	
ibérico	e	na	ainda	mais	difícil	competição	com	o	modo	
rodoviário.	A	Trainspotter	por	cá	estará	para	continuar	
a	 acompanhar	 este	 novo	 actor	 do	 sector	 ferroviário	
português,	a	exemplo	do	que	realizamos	regularmente	
com	todos	os	outros.
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AÉ o assunto do momento na Europa 
ferroviária e pedra de toque da 
presidência alemã da União Europeia, 

que elegeu os caminhos de ferro como prioridade 
para as políticas públicas europeias. Na primeira 
abordagem ao programa de recuperação da 
economia europeia no pós-pandemia surgiu bem 
definida a prioridade a uma rede de comboios 
nocturnos que permitam o recurso, tantas vezes 
excessivo, ao transporte aéreo com um detalhe 
suficiente para se apontar a programas de 
financiamento que permitam recuperar carruagens 
antigas para oferecerem agora modernos e 
confortáveis serviços a bordo, de noite. 

Muitos	 são	 os	 países	 já	 com	as	mãos	 à	 obra	 e,	
entre	 todos	 eles,	 a	 Áustria	 destaca-se.	 O	 operador	
estatal	OBB	é	o	líder	europeu	em	comboios	nocturnos	
e	tem	colocado	ao	serviço	muitas	dezenas	de	novas	
carruagens	 nos	 últimos	 anos,	 tendo	 recentemente	
colocado	 encomendas	 de	 valor	 superior	 a	 1.000	
milhões	de	Euros	para	expandir	ainda	mais	a	sua	frota,	
tendo	anunciado	novos	destinos	por	toda	a	Europa.	O	
operador	austríaco	está	já	presente	em	toda	a	Europa	
Central	 e	 vai	 reforçar	 os	 laços	 com	 mais	 países	 e	
mais	 cidades	 servidas	 pelos	 seus	 NightJet,	 que	 se	
celebrizam	pelo	conforto	e	cobertura	geográfica.

Itália	 acaba	 de	 confirmar	 um	 pedido	 de	 300	
milhões	de	Euros	para	expandir	 também	a	sua	frota	

Lusitânia Lisboa - Madrid em Valencia de Alcantára, em Janeiro de 2012, ainda com a locomotiva 1400 da CP.

texto e fotogrAfiAs: João CunhA ©

O renascimentO dOs 
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de	carruagens	para	serviço	nocturno,	com	o	objectivo	
inicial	 de	 reforçar	 a	 sua	 rede	 interna	 deste	 tipo	 de	
comboios,	 onde	 existem	 ainda	 algumas	 circulações	
dignas	de	registo	e	que,	a	prazo,	serão	reforçadas.

França	 esteve	 à	 beira	 de	 terminar	 a	 100%	 com	
os	 seus	 comboios	 noite,	 mas	 o	 actual	 presidente	
da	República	 já	 definiu	 como	um	eixo	estratégico	a	
revalorização	deste	 tipo	de	circulações,	que	estão	a	
merecer	aliás	toda	a	atenção	do	novo	presidente	da	
SNCF,	depois	de	anos	de	desinvestimento	da	histórica	
operadora	 francesa.	 Além	 das	 poucas	 circulações	
que	 ainda	 resistem,	 a	 SNCF	 anunciou	 já	 a	 retoma	
próxima	de	comboios	míticos	como	Paris	–	Hendaye	
e	Luxemburgo	–	Nice.	

Um	 estudo	 de	 Agosto	 feito	 em	 França	 aponta	
uma	direcção	ambiciosa	e	com	números	–	uma	nova	
rede	de	comboios	nocturnos	internos	e	internacionais	
poderá	 conseguir,	 por	 ano,	 nada	menos	 do	 que	 10	
milhões	de	passageiros	retirados	dos	aviões,	onde	a	
pesada	factura	ambiental	se	vê	crescentemente	como	
evitável.

Um	total	de	15	linhas	
internas	e	outras	15	de	
serviço	 internacional	
poderão	 revolucionar	
o	 transporte	 ferroviário	
em	França	e	os	estudos	
de	 procura	 foram	
modelados	 com	 base	
nos	critérios	de	escolha	
modal,	 devidamente	
calibrados	 e	 obtendo	
resultados	 próximos	 da	
procura	 real	 que	 este	
tipo	 de	 comboios	 teve	
em	 França	 durante	 o	
ano	de	2014.

As	 conclusões	 são	
impressionantes:	 10	
milhões	de	passageiros	
poderão	 anualmente	
abandonar	 os	 aviões,	
sobretudo	 de	 rotas	 de	
fraca	densidade	ou	para	
percursos	 terminais	
a	 partir	 dos	 grandes	
hubs	 aeroportuários	
(de	 Paris	 e	 Frankfurt,	

nomeadamente),	com	cerca	de	2	milhões	de	toneladas	
de	CO2	poupadas	anualmente	em	emissões.

Por	 exemplo	 dentro	 de	 França,	 85%	 dos	
passageiros	que	voam	de	Paris	para	outros	destinos	
franceses	(com	excepção	das	 ilhas,	claro)	poderiam	
deixar	os	aviões,	um	número	que	é	de	75%	para	o	
caso	das	ligações	“província	–	província”	(ou	seja,	sem	
passar	 por	Paris)	 ou	30%	no	 caso	dos	passageiros	
França	–	Europa,	uma	percentagem	bem	inferior	mas	
que	se	relaciona	com	um	volume	de	passageiros	bem	
superior.

O	 potencial	 de	 crescimento	 de	 receitas	 para	 as	
companhias	 ferroviárias	 é	 enorme	 –	 em	 França,	
estima-se	 que	 os	 proveitos	 deste	 tipo	 de	 tráfegos	
possam	 aumentar	 mais	 do	 que	 20	 vezes	 ao	 longo	
de	 uma	 década.	 Além	 das	 vantagens	 económicas	
e	 ambientais,	 socialmente	 este	 tipo	 de	 comboios	
promove	 ainda	 efeitos	 ao	 longo	 do	 território	 cujos	
benefícios	superam	em	muito	os	dos	aviões	ou	dos	
rápidos	 comboios	 diurnos	 –	 servem	 vilas	 de	média	

Comboios Nocturnos pelo interior de França - Proposta Francesa
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dimensão	 que,	 assim,	 ficam	 ligadas	 ponto-a-ponto	
com	as	principais	cidades	francesas	e	europeias.

O	 estudo	 estima	 as	 necessidades	 de	 material	
circulante	 em	 906	 carruagens,	 preconizando	 três	
tipos	de	serviços	a	bordo	–	carruagens	com	lugares	
reclináveis,	 carruagens-beliche	 e	 carruagens-cama.	
Incluindo	ainda	novas	locomotivas	híbridas	(eléctricas	
e	 diesel	 /	 a	 baterias),	 o	 envelope	 financeiro	 pode	
chegar	aos	2.000	milhões	de	Euros	para	financiar	os	
investimentos	 necessários,	 dos	 quais	 1.500	 seriam	
assumidos	 por	 França	 e	 o	 restante	 pelos	 países	
servidos	pela	rede	internacional.

Com	 custos	 de	 operação	 de	 1.000	 milhões	 de	
Euros	por	ano,	a	rede	de	30	linhas	conseguiria	cobrir	
50	a	90%	dos	seus	custos	com	receitas	de	bilheteira,	
o	que	compara	com	os	actuais	50%	da	magríssima	
e	optimizada	rede	de	comboios	nocturnos	franceses.	
Já	a	OBB,	que	 leva	anos	de	avanço	na	exploração	
de	uma	verdadeira	rede	nocturna,	tem	boa	parte	das	

suas	ligações	auto-financiadas,	sem	necessidade	de	
subsidiação.	 Dado	 o	 custo	 da	 tonelada	 de	 carbono	
(250€	em	2030),	fica	óbvio	no	estudo	o	interesse	de	se	
financiar	uma	rede	de	comboios	destas	características	
e	com	estes	objectivos.

Toda	esta	contextualização	serve-me	para	fazer	a	
pergunta:	onde	ficará	Portugal	no	meio	de	tudo	isto?	
Portugal	e	Espanha	são	praticamente	os	únicos	países	
de	 toda	 a	 União	 Europeia	 onde	 a	 discussão	 sobre	
este	 segmento	 não	 é	 ainda	 feita,	 o	 que	 certamente	
não	pode	 ser	 atribuído	a	problemas	de	bitola	 numa	
rede	ibérica	onde	os	comboios	nocturnos	bi-bitola	são	
rotineiros	vai	para	mais	de	30	anos.

O	nosso	país	 está	encostado	na	ponta	ocidental	
do	 continente	 europeu	 e	 tem	 um	 grande	 problema	
de	 acessibilidade	 ao	 centro	 da	 Europa.	 Não	
conseguimos	 ver	 nas	 nossas	 estações	 os	 destinos	
que	 fazem	sonhar	 –	 as	 grandes	 cidades	europeias.	
E	 esse	 é	 o	 motivo	 pelo	 qual	 Portugal	 deve	 ter	 um	

Comboios Nocturnos pela Europa  - Proposta Francesa.
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posicionamento	claro,	sem	ambiguidades,	neste	tema	
–	 o	 nosso	 país	 não	 se	 presta	 a	 redes	 internas	 de	
comboios	nocturnos,	mas	precisa	desesperadamente	
de	comboios	que	permitam	aos	portugueses	chegar	a	
estações	importantes	da	rede	europeia.	Às	estações	
onde	 se	 acumulam	os	 comboios	 de	 alta	 velocidade	
para	os	mais	diversos	distintos	ou,	no	 limite,	outros	
comboios	 de	 grande	 percurso	 para	 destinos	 ainda	
mais	longínquos.

O	 plano	 francês	 preconiza	 a	 circulação	 do	 “Sud	
Express”	de	Lisboa	a	Bordéus,	a	capital	 regional	de	
onde	já	é	possível	apanhar	comboios	para	Marselha,	
Nice,	Paris,	Londres,	Bruxelas	ou	Estrasburgo	e	onde	
futuramente	poderão	passar	comboios	nocturnos	para	
Geneve,	Frankfurt	ou	Amsterdão.	Neste	eixo	aparece	
desde	 logo	a	pergunta:	 é-nos	 suficiente	 ligar	 o	eixo	
Lisboa	–	Coimbra	–	Guarda	a	Bordéus?	O	que	fazer	
para	servir	directamente	Aveiro,	Porto	ou	Braga?

A	outra	grande	âncora	de	 tráfego	para	a	Europa	
será	 Barcelona,	 que	 já	 hoje	 em	 dia	 dispõe	 de	
comboios	 para	Paris,	 Lyon,	Marselha	 e	Toulouse,	 e	
onde	 futuramente	 estarão	 ancorados	 serviços	 para	
Roma	 ou	 Zurique.	 De	 Portugal	 é	 ainda	muito	 difícil	
chegar	a	Barcelona	–	admitindo	que	o	Lusitânia	volta	
a	circular	até	Madrid,	depois	de	uma	noite	totalmente	
preenchida	com	a	viagem	a	partir	de	Lisboa,	é	ainda	
preciso	trocar	para	um	serviço	de	alta	velocidade	para	
Barcelona,	mediante	troca	de	estações	em	Madrid.	A	
chegada	a	Barcelona	nunca	se	faz	antes	do	final	da	
manhã,	quando	a	bateria	de	comboios	matinais	para	
a	“Europa”	já	saiu	ou	já	terá	saído.

Assim,	 Portugal	 tem	 de	 planear	 com	 Espanha	

como	 atingir	 Barcelona	 e	
conectar-se	 a	 essa	 rede	
europeia	 onde	 Barcelona	 já	
se	 inclui	e	onde	ganhará	mais	
projecção	 no	 curto	 prazo.	
A	 nova	 linha	 Évora	 –	 Elvas	
tornará	 possível	 a	 operação	
de	 comboios	 Lisboa	 –	Madrid	
–	 Barcelona	 compatíveis	 com	
tempos	 de	 trajecto	 de	 10-11	
horas,	em	linha	com	o	que	torna	
viável	este	tipo	de	circulações.	
No	 entanto,	 planificação	 é	
a	 palavra-chave,	 dado	 que	
este	 corredor	 para	 ser	 viável	
terá	 de	 utilizar	 as	 linhas	 de	
alta	 velocidade	 espanholas	

–	 obrigando	 desde	 logo	 à	 utilização	 de	 comboios	
bi-bitola	 que	 ou	 já	 estão	 abatidos	 ao	 serviço,	 ou	
escasseiam	ou	estão	desactualizados.	Não	será	por	
isso	fundamental	pensar	em	novas	composições?

Ao	 longo	 da	 faixa	Atlântica	 temos	 cerca	 de	 900	
quilómetros	de	costa	com	uma	das	ocupações	mais	
densas	 de	 todo	 o	 continente	 europeu.	 A	 distância	
recomenda	a	utilização	do	comboio	nocturno	–	mais	
a	 mais	 porque	 em	 Portugal	 as	 velocidades	 típicas	
são	baixas	–	mas	o	modelo	de	exploração	tem	de	ser	
calibrado	para	uma	rota	onde,	mais	do	que	a	origem	
e	 o	 destino	 (por	 hipótese,	Corunha	 e	Faro),	 são	 os	
numerosos	 pares	 possíveis	 de	 origens	 e	 destinos	
intermédios	 que	 geram	 a	 maioria	 do	 tráfego.	 A	
sazonalidade	pode	também	ser	um	factor	importante.

No	fim,	tudo	isto	serve	de	provocação	mas	também	
de	 alerta:	 está	 Portugal	 a	 pensar	 neste	 segmento,	
que	 é	 hoje	 prioridade	 nas	 políticas	 europeias?	 Se	
somos	sempre	tão	ávidos	de	financiamento	europeu,	
como	é	possível	estarmos	ainda	sem	discutir	o	nosso	
lugar	 na	 rede	 europeia	 de	 comboios	 nocturnos?	
O	 facto	 de	 contarmos	 com	 um	 parceiro	 ibérico	
também	adormecido	não	apenas	não	pode	justificar	a	
dormência	nacional,	como	até	nos	obriga	a	ser	mais	
vigorosos	na	discussão.

No	nosso	contexto	ibérico	e	dadas	as	prioridades	
de	nos	ligarmos	com	Madrid	e	com	as	duas	grandes	
passagens	dos	Pirinéus	(Bordéus	e	Barcelona),	julgo	
que	Portugal	terá	de	pugnar	pelos	meios	necessários	
para	 abrir	 grandes	 corredores	 –	 poucos	 em	
número,	mas	 essenciais	 no	 que	 representam	 como	

Lusitânia Lisboa - Madrid perto de Arevalo, com uma carruagem para reforço de serviço 
nacional. Julho 2014.
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desencravamento	da	população	portuguesa	na	nova	
realidade	de	mobilidade	à	escala	europeia.

Assim,	 proponho	 que	 se	 estude	 rapidamente	 a	
viabilidade	 dos	 seguintes	 corredores	 de	 comboios	
nocturnos:

l	1.	Lisboa	–	Badajoz	–	Madrid	–	Barcelona

l		2.	Lisboa	–	Coimbra	–	Valladolid	–	San	Sebastian	
–	Bordéus

l	3.	Corunha	–	Porto	–	Salamanca	–	Madrid

l	 4.	 Porto	 –	 Valença	 –	 Ourense	 –	 Leon	 –	 San	
Sebastian	–	Bordéus

l	5.	Corunha	–	Porto	–	Lisboa	–	Faro

Destes	 corredores,	
apenas	o	corredor	cinco	
será	 de	 dimensão	mais	
regional	 ou	 mesmo	
interna.	 Os	 corredores	
1	 a	 4	 permitem	 ao	 Sul	
e	 ao	 Norte	 do	 país	
de	 se	 ligar	 de	 forma	
directa	 aos	 maiores	
corredores	 ferroviários	
que	servem	a	península	
Ibérica.	 É	 fundamental	
potenciar	 o	 efeito	 de	
rede	 que	 se	 pretende	
gerar	 a	 nível	 europeu,	
ou	 cairemos	 num	 certo	
ridículo	 de	 nos	 ser	
vantajoso	 aderir	 à	 rede	
europeia	 de	 comboios	

nocturnos,	mas	mediante	 uma	
prévia	viagem	de	avião	até	uma	
cidade	 europeia	 devidamente	
conectada	a	essa	rede.

Esta	 é	 uma	 discussão	 de	
hoje	 e	 não	 do	 amanhã.	 É	
também	 um	 dos	 raros	 tópicos	
operacionais	 com	 impacto	
imediato	na	 realidade	nacional	
para	que	as	actuais	condições	
das	 infraestruturas	 são	
relativamente	transparentes	ou	
não	 impeditivas	 de	 assegurar	
os	 maiores	 objectivos	 citados.	
Devíamos	 aproveitar	 ser	 um	
dos	 raros	 temas	 ferroviários	
do	 nosso	 país	 cuja	 resolução	

e	 planificação	 não	 implica	 a	 alocação	 de	 muitos	
milhares	de	milhões	de	Euros.

Os	 comboios	 nocturnos	 não	 são	 uma	 moda:	 a	
pressão	 ambiental	 e	 económica	 sobre	 a	 aviação	
e	 uma	 mudança	 cultural	 visível	 desde	 logo	 nas	
gerações	 mais	 novas	 pede	 a	 disponibilização,	 em	
moldes	 compatíveis	 com	 a	 era	 em	 que	 vivemos,	
destas	circulações.	Se	nos	atrasarmos	a	chegar	a	esta	
estação,	já	só	veremos	o	comboio	pela	cauda,	saindo	
em	direcção	ao	desenvolvimento	e	à	civilização.

Comboio Paris - Portbou, em Port-la-Nouvelle, em Julho 2011.

Comboio Lourdes - Roma, passando próximo de Narbonne, em França. Julho 2011.
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spotting

Depois de ter ido a Campolide 
tornear as rodas, a UQE 3265 
sendo rebocada pela locomotiva 
1427, ruma a Carcavelos. Paço de 
Arcos, Agosto de 2014

José Sousa
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A Linha de Cascais é uma linha 
exclusivamente dedicada ao serviço 
suburbano, com uma extensão de 25, 

450 quilómetros, ligando a cidade de Lisboa na 
zona do Cais do Sodré até à Vila de Cascais. O seu 
traçado acompanha os quilómetros finais do rio Tejo 
seguindo posteriormente com a magnífica paisagem 
do Oceano Atlântico até Cascais e é uma linha que 
só tem uma ligação ao resto da rede na estação de 
Alcântara – Mar, local onde se encontra com a linha 
de Cintura. Mais à frente irei abordar algumas das 
especificidades da regulamentação da Linha de 
Cascais.

O	 seu	 regime	 de	 exploração	 é	 o	 Cantonamento	
Automático,	mas	uma	vez	que	não	tem	bloco	orientável,	
quando	há	a	necessidade	de	se	fazer	uma	via	única,	é	
instaurado	 o	 regime	 de	 cantonamento	 telefónico	 com	

Bastão	Piloto,	sendo	a	única	 linha	em	Portugal	onde	o	
mesmo	ainda	é	utilizado.

Tem	 a	 particularidade	 de	 ter	 sido	 a	 primeira	 linha	
a	 ser	 electrificada	 em	Portugal,	 durante	 o	 período	 em	
que	 ainda	 pertencia	 à	 Sociedade	 Estoril,	 e	 por	 isso	
a	 tensão	 aqui	 utilizada	 para	 alimentar	 os	 comboios	
que	 a	 percorrem	 é	 diferente	 da	 existente	 no	 resto	 da	
rede,	uma	vez	que	usa	1500	V	Corrente	Contínua	em	
vez	dos	 “normais”	 25kV	de	Corrente	Alternada.	Tem	6	
subestações	 de	 alimentação	 (Cais	 do	 Sodré,	 Belém,	
Cruz	Quebrada,	Paço	de	Arcos,	Carcavelos	e	São	Pedro)	
onde	recebem	energia	a	10.000V	e	daí	passam	para	a	
catenária	os	1500	V	necessários.	Por	ser	em	corrente	
contínua	não	existem	zonas	neutras,	ainda	assim	apesar	
da	 sua	 infraestrutura	 já	 não	 ser	 recente	 a	 catenária	 é	
telecomandada	pelo	CCO	de	Lisboa	em	Braço	de	Prata.

O	único	material	circulante	eléctrico	apto	a	percorrer	

bALAstro
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esta	 linha	 em	 serviço	 comercial	 de	 passageiros	 são	
as	 automotoras	 UTE	 e	 UQE	 das	 séries	 3150	 e	 3250	
respectivamente.	Estas	duas	séries	estão	equipadas	com	
o	sistema	Homem	Morto	e	Frenagem	Automática	que	é	
actuada	através	de	magnetos	dos	sinais	e	passagens	de	
nível	que	estão	instalados	no	eixo	da	via.

Normalmente	circulam	no	formato	de	UQE+UTE,	mas	
também	é	habitual	ver,	nomeadamente	os	comboios	da	

família	 Oeiras,	 a	 circularem	 só	 com	
UQE.	O	 sistema	Rádio	Solo	Comboio	
não	 transmite	 dados	 e	 é	 em	 canal	
aberto,	 ou	 seja,	 todos	 (estações,	
maquinistas	 e	 CCO)	 em	 simultâneo	
ouvem	as	comunicações	efectuadas

A	 linha	é	composta	por	9	estações	
e	8	apeadeiros	em	que	Cais	do	Sodré	
e	Cascais	por	serem	as	estações	testa	
estão	guarnecidas	24	horas.	Alcântara	
–	 Mar	 encerra	 entre	 as	 06	 horas	 da	
manhã	 e	 as	 10	 horas	 e	 entre	 as	 17	
horas	 e	 as	 21	 horas	 no	 dias	 úteis	 e	
a	 partir	 das	 06	 horas	 de	 Sábado	 até	
ás	 23h59m	 de	 Domingo.	 Oeiras	 e	
Carcavelos	 são	 guarnecidas	 apenas	
nos	dias	úteis	entre	as	06	horas	e	as	22	
horas	no	caso	da	primeira	e	as	06h30m	

e	as	22h30m	no	caso	da	segunda.	As	outras	estações	só	
são	guarnecidas	em	caso	de	necessidade,	estando	por	
isso	em	eclipse	24	horas.

Todas	as	estações	estão	equipadas	com	mesas	de	
comando	 Siemens,	 de	 funcionamento	 semelhante	 às	
que	se	encontram	por	exemplo	nas	estações	de	Santa	
Apolónia	 e	 do	 Entroncamento.	 Nestas	mesas	 para	 se	

Cais do Sodré, 19-07-2020.

Cais do Sodré, 19-07-2020.
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efectuar	 os	 comandos	 é	 sempre	
necessário	 usar	 as	 duas	 mãos,	
uma	 vez	 que	 é	 feito	 através	 da	
conjugação	de	duas	teclas.	

Começando	 pelo	 quilómetro		
0	 desta	 linha,	 a	 estação	 de	 Cais	
Sodré	 é	 a	 que	mais	 passageiros	
da	 rede	 movimenta,	 tal	 como	
noticiado	 no	 jornal	 O	 Público.	
Devido	 à	 sua	 posição,	 podemos	
ter	 acesso	 à	 Baixa	 de	 Lisboa	
em	 poucos	 minutos,	 já	 que	 nas	
redondezas	 temos	 o	 terminal	 da	
Linha	 Verde	 do	Metro	 de	 Lisboa,	
bem	como	os	 terminais	de	vários	
autocarros	da	Carris	e	dos	barcos	
da	 Transtejo	 para	 a	 Margem	
Sul	 do	 Tejo.	 Possui	 seis	 linhas	
com	 plataforma	 para	 serviço	
de	 passageiros	 e	 uma	 linha	 de	
resguardo	 de	 material,	 sendo	
que	 todas	 elas	 permitem	 receber	
comboios	até	10	carruagens.	Nesta	
estação	frequentemente	fazem-se	
manobras	 com	 o	 material,	 seja	
para	a	formação	de	comboios	(com	
2	automotoras)	ou	para	resguardo	
de	 material.	 Esta	 estação	 tem	
ainda	 a	 particularidade	 de	 na	 via	
descendente	 poder-se	 abrir	 e	
fechar	 o	 sinal	 SD35	 existente	 no	
Apeadeiro	de	Santos.	Antigamente	
era	 o	 sinal	 de	 saída	 da	 estação	
de	 Santos,	 que	 possuía	 um	 par	
de	 AMV’s,	 que	 permitia	 passar	
comboios	de	uma	via	para	a	outra.	
Chegando	a	ser	estação	 terminal	
aquando	das	obras	na	estação	do	
Cais	do	Sodré.

	Hoje	em	dia	quando	se	fazem	manobras	na	estação	
para	 a	 via	 descendente	 é	 necessário	 proceder	 ao	 seu	
fecho,		para	assim	se	poder	iniciar	a	manobra	(os	sinais	
só	abrem	em	manobras	caso	este	sinal	esteja	fechado),	
criando	 assim	 um	 pequeno	 cantão	 de	 protecção.	 É	
também	a	única	estação	desta	 linha	que	possui	cabine	
isolada	de	sinalização	e	é	guarnecida	por	dois	agentes	
em	permanência.	Ao	agente	da	cabine	compete	 todo	o	
controlo	da	circulação	e	ao	colega	da	estação	compete	

fazer	entrega	de	modelos	de	circulação,	manobrar	AMV’s	
em	caso	de	avaria	e	dar	partidas	aos	comboios,	caso	haja	
algum	sinal	 avariado,	 ou	 por	 exemplo	 se	 circulação	 se	
efectuar	em	via	única,	auxiliar	nas	manobras	de	material,	
entre	outras	tarefas	que	lhe	estão	atribuídas.

	Nesta	mesa	de	comando,	o	operador	consegue	saber	
qual	 o	 estado	 do	 atravessamento	 ao	 quilómetro	 1,648	
(vulgarmente	 conhecida	 como	 Passagem	 de	 Nível	 da	
Rocha),	se	está	ou	não	em	anúncio	e	se	está	em	alarme,	
tocando	na	mesma	um	aviso	sonoro.

Avançando	para	a	estação	de	Alcântara	–	Mar,	é	aqui	

Cais do Sodré, Sinal S3/M3 aberto e Cabine de Sinalização ao fundo,19-07-2020.

Saída de Santos com o Sinal SD35 em 1º plano,19-07-2020.
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que	a	Linha	de	Cascais	tem	ligação	com	o	resto	da	rede,	
através	da	Linha	de	Cintura	e	da	estação	de	Alcântara	
–	 Terra.	 É	 neste	 ponto	 que	 se	 pode	 movimentar	 as	
automotoras	que	vão	ou	voltam	da	oficina	de	Campolide	
ou	Entroncamento	desde	o	parque	de	Carcavelos,	mas	
estas	 operações,	 como	 é	 óbvio,	 necessitam	 de	 uma	
locomotiva	Diesel	da	série	1400	para	rebocar	o	material.

	 É	 também	 neste	 local	 que	 os	 comboios	 de	

mercadorias	 	 acedem	 ao	
Porto	 de	 Lisboa	 através	
de	 um	 ramal	 de	 3	 linhas	
designado	de	“Areal”	que	fica	
junto	 ao	 rio,	 sendo	 possível	
aqui	 resguardar	 material	
caso	 seja	 necessário.	 Este	
pequeno	 parque	 de	 linhas,	
bem	 como	 a	 linha	 entre	
Alcântara	 –	Mar	 e	Alcântara	
-		Terra	não	são	eletrificadas,	
daí	 que	 só	material	 a	 diesel	
aqui	 possa	 circular.	 Este	
atravessamento	 segundo	 a	
regulamentação	só	pode	ser	
efectuado	 entre	 as	 10h45m	
e	 as	 16h45m	 e	 as	 21h10m	
e	as	06h	da	manhã	de	modo	
evitar	as	chamadas	horas	de	
ponta.

	A	sua	circulação	é	feita	em	regime	de	cantonamento	
telefónico	 com	 pedidos	 de	 avanço	 entre	 as	 duas	
estações,	 e	 o	 material	 que	 circula	 entre	 as	 duas	
estações	 é	 considerado	 material	 em	manobras	 e	 não	
pode	exceder	os	10	km/h.	 	O	atravessamento	da	Rua	
Prior	do	Crato	à	saída	da	estação	de	Alcântara	–	Terra	
e	 da	 Avenida	 24	 de	 Julho	 é	 sempre	 efectuada	 com	
recurso	 à	 ajuda	 do	Operador	 de	Manobras	 por	 serem	
consideradas	Passagem	de	Nível	 sem	guarda.	 Já	nas	
avenidas	 de	 Brasília	 e	 da	 Índia,	 os	 sinais	 rodoviários	
estão	conjugados	com	a	sinalização	ferroviária	da	Linha	
de	Cascais	sendo	 fechados	pelo	agente	de	serviço	na	
estação	de	Alcântara	–	Mar	aquando	do	atravessamento.	
No	caso	da	sinalização	rodoviária	não	fechar,	os	sinais	
de	 manobras	 não	 abrem	 e	 o	 atravessamento	 terá	 de	
ser	efectuado	com	apoio	da	policia	de	trânsito	requerido	
pelo	agente	de	serviço	na	estação	de	Alcântara	-	Mar.	

Belém,19-07-2020.

Alcântara - Mar, local da ligação ao resto da rede,19-07-2020.

Algés, 26-07-2020.

Alcântara - Mar, 19-07-2020.
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Um	pormenor	interessante	é	que	se	pode	pôr	a	mesa	
em	eclipse	e	deixar	os	sinais	de	manobras	abertos	entre	
o	Areal	e	o	acesso	ao	porto	de	Lisboa.

Se	 só	 estiver	 uma	 composição	 daquele	 lado	 não	
existe	 o	 perigo	 de	 colisão	 com	 outro	 material	 em	
manobras,	a	agulha	de	acesso	à	linha	de	Cascais	está	
encravada	electricamente,	logo	não	há	risco	de	material	
ir	para	as	vias	principais	e	as	outras		AMVs	do	ramal	são	
agulhas	manuais.	Podendo	o	Operador	de	comboios	de	
mercadorias	manobrar	o	material	entre	os	dois	pontos.

Temos	 o	 apeadeiro	 de	 Belém	 -	 em	 tempos	 existiu	
Pedrouços	 depois	 deste	 último,	mas	 acabou	 demolido	
-	e	depois	as	duas	estações	seguintes,	Algés	e	Caxias,	
intercaladas	 pelo	 apeadeiro	 da	 Cruz	 Quebrada	 estão	
em	 eclipse	 24h	 como	 referido	 anteriormente,	 sendo	
guarnecidas	 ao	 longo	 do	 ano	 diversas	 vezes.	 Seja	
apenas	para	efeito	de	manutenção	dos	AMV,	à	noite	no	
período	de	interdição,	ou	ainda	caso	haja	algum	problema	
na	 circulação	 de	 comboios	 a	 nível	 de	 infraestrutura	 e	
seja	necessário	estabelecer	uma	via	única.	No	caso	da	
primeira	 (Algés),	 como	 tem	3	vias	é	possível	proceder	
à	 inversão	 de	 comboios	 através	 do	 uso	 da	 sua	 linha	
central,	situação	que	acontecia	quando	existia	a	família	
de	comboios	de	Algés,	entretanto	 já	desaparecida.	Na	
sua	mesa	de	comando	é	ainda	possível	verificar	como	
era	 feito	 o	 acesso	 ao	 antigo	 parque	 de	 material	 no	
recinto	onde	é	agora	realizado	o	festival	de	Verão	NOS	
Alive.		Caxias	por	sua	vez,	com	duas	linhas,		possui	um	
“S”	 (neste	 caso	 são	2	 pares	 de	AMV’s)	 que	permite	 a	
ligação	entre	as	duas	vias.	

Temos	 depois	 os	 apeadeiros	 de	 Paço	 de	 Arcos	 e	
de	 Santo	Amaro	 antes	 de	 uma	 das	 mais	 importantes	
estações	da	 linha	de	Cascais.	É	na	estação	de	Oeiras	
que	podemos	encontrar	as	oficinas	da	EMEF,	instaladas	
na	antiga	Fundição	de	Oeiras,	sendo	ali	que	são	feitas	
algumas	acções	de	manutenção	do	material	e	pequenas	
reparações	 que	 sejam	 necessárias.	 Esta	 estação	 é	 o	
términus	de	uma	família	de	comboios,	com	a	numeração	
de	19600,	também	conhecidos	como	“Oeiras”.

	 Estes	 comboios	 actualmente	 só	 circulam	 durante	
a	 hora	 de	 ponta	 da	manhã	 e	 da	 tarde	 nos	 dias	 úteis,	
efectuam	paragem	em	todas	as	estações	e	apeadeiros,	
demoram	 24	 minutos	 para	 percorrer	 o	 seu	 trajecto	 e	
fazem	uso	da	 linha	central	da	estação	para	efectuar	a	
inversão	de	comandos.	

As	plataformas	da	estação	de	Oeiras,	só	comportam	
comboios	 de	 7	 carruagens	 e	 para	 a	 utilização	 da	
linha	 central	 é	 muito	 importante	 saber	 por	 exemplo	
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O “S” existente em Caxias, 26-07-2020.

Paço de Arcos, 26-07-2020.

Santo Amaro, 26-07-2020.

Cruz Quebrada, 26-07-2020.



com	 quantas	 carruagens	 vem	 a	 marcha	 em	
vazio	 desde	 Carcavelos	 para	 efectuar	 um	
dos	 comboios	 19600s	 referidos	 no	 parágrafo	
anterior.	Se	vier	com	7	carruagens	é	colocado	
na	via	descendente	e	é	efectuada	a	passagem	
do	 semi-rápido	 19200	 de	 Cascais	 pela	 linha	
central,	mas	se	vier	com	4	ou	6	carruagens	o	
mesmo	já	pode	ir	para	a	linha	central.	E	porque	
é	que	isto	acontece?	Simples,	mas	ao	mesmo	
tempo	 implica	 cuidados	 redobrados	 de	 quem	
está	ao	serviço	nesta	estação.	O	AMV	5,	que	dá	
acesso	à	via	ascendente	e	descendente,	está	
posicionado	antes	do	sinal	SCA,	o	que	faz	com	
que	os	comboios	fiquem	em	cima	do	mesmo,	

Oeiras, 28-07-2020.

Oeiras, 28-07-2020.

Carcavelos, 26-07-2020.

Vista do AMV 5 de Oeiras, 26-07-2020.
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impossibilitando	a	sua	manobra.	Teríamos	neste	
caso	 que	 solicitar	 ao	maquinista	 para	 avançar	
uma	 carruagem	 para	 fora	 da	 plataforma	 do	
lado	do	Cais	do	Sodré,	manobrar	o	AMV	para	a	
posição	que	permita	a	passagem	de	comboios	
na	via	descente	e	depois	solicitar	para	voltar	a	
recuar.	O	 tempo	que	se	perde	a	efectuar	 tudo	
isto	não	compensa	os	cerca	de	30	segundos	que	
o	comboio	perde	ao	fazer	passagem	pela	linha	
central.	 No	 final	 da	 hora	 de	 ponta,	 a	 questão	
é	 mais	 simples,	 o	 último	 comboio	 de	 Oeiras	
fica	na	via	A,	porque	depois	segue	em	marcha	
para	Carcavelos	ou	manobra	para	a	oficina	e	o	
comboio	para	Cascais	faz	passagem	pela	linha	
central.

As	linhas	oficinais	são	controladas	pela	mesa	
de	 Oeiras,	 e	 para	 se	 estabelecer	 itinerários	
nas	mesmas	 é	 necessário	 que	 a	mesa	 esteja	
ao	serviço	e	com	o	 traçado	da	via	ascendente	
em	fraccionado.	Ou	seja	é	o	agente	de	serviço	
que	 faz	 a	 abertura	 dos	 sinais	 e	 estabelece	os	
itinerários	 manualmente,	 quando	 a	 mesa	 está	
em	traçado	permanente,	que	é	o	que	acontece	
quando	 está	 em	 eclipse	 ou	 fora	 das	 horas	 de	
ponta,	 a	 abertura	 e	 fecho	 dos	 sinais	 é	 feito	

Oeiras, 28-07-2020.

Parque de material de Carcavelos, 26-07-2020.

Parede, 27-07-2020.

São Pedro do Estoril, 28-07-2020.



automaticamente.

Em	 Carcavelos	 é	 onde	 encontramos	 o	 parque	 de	
material	da	CP.	Este	parque	não	tem	acesso	do	lado	de	
Lisboa,	sendo	que	os	maquinistas	trocam	de	cabine	para	
entrar	e	sair	do	parque	do	lado	de	Cascais.	Esta	mesa	
de	 comando	 também	 é	 uma	 Siemens,	 mas	 é	 a	 mais	
recente	 da	 linha	 e	 	 apesar	 do	 seu	 funcionamento	 ser	
semelhante	em	quase	tudo	às	outras	mesas	de	comando	
existentes	 na	 linha,	 ela	 tem	 algumas	 nuances	 que	 a	
difere	das	outras.	Esta	estação	possui	uma	diagonal	do	
lado	de	Oeiras	 antes	 da	 plataforma	e	 outra	 depois	 do	
lado	da	Parede	que	dá	acesso	ao	parque	de	material.	
Este	acesso	é	feito	através	de	consentimento	dado	pelo	
pessoal	da	CP	no	parque	para	que	se	possa	manobrar	
a	 agulha	 de	 acesso	 ao	 mesmo.	 Tirando	 as	 marchas	
em	vazio	antes	e	depois	da	hora	de	ponta,	ou	devido	a	
alguma	avaria	de	material,	a	mesa	está	quase	sempre	em	
traçado	permanente.	Actualmente,	à	data	da	escrita	do	
artigo,		devido	à	pandemia	
do	 Covid-19,	 é	 aqui	 na	
estação	de	Carcavelos	que	
está	 instalada	 da	 mesa	
de	 regulação	 da	 Linha	 de	
Cascais.

Logo	 depois	 de	
Carcavelos	 temos	 o	
apeadeiro	 da	 Parede	
que	 antecede	 as	 duas	
próximas	 estações,	 S.	
Pedro	 do	Estoril	 e	 Estoril,	
tal	 como	Algés,	 estão	 em	
eclipse	 durante	 24	 horas.	
A	 estação	 de	 S.	 Pedro,	
que	antigamente	servia	de	
terminus	para	uma	 família	
de	 comboios	 por	 ter	 uma	

linha	 central,	 é	 bastante	 utilizada	 nas	 interdições	 para	
fazer	a	inversão	de	comboios	de	serviço	(transporte	de	
carril	ou	balastro).	A	estação	do	Estoril	tem	apenas	uma	
diagonal	que	permite	 fazer	passagem	de	comboios	de	
uma	via	para	a	outra.

É	 também	 nesta	 zona	 que	 encontramos	 a	 única	
Passagem	 de	 Nível	 rodoviária	 desta	 linha,	 mais	
concretamente	em	São	João	do	Estoril	que	se	encontra	
automatizada	 com	sinais	 luminosos	e	meias	 barreiras.	
Como	 curiosidade	 temos	 o	 facto	 de	 as	 passagens	 de	
nível	da	linha	de	Cascais	quando	estavam	guarnecidas,	
as	guardas	recebiam	o	comboio	com	a	bandeira	verde	
estendida,	 ao	 invés	 da	 bandeira	 vermelha	 enrolada.	
Posteriormente	 a	 regulamentação	 foi	 alterada	 por	
motivos	 de	 segurança	 e	 celeridade	 no	 caso	 de	 ser	
necessário	 ordenar	 a	 paragem	de	 um	comboio,	 assim	
sendo	hoje,	caso	seja	necessário	guarnecer	a	passagem	
de	 nível	 é	 apresentada	 a	 indicação	 de	 via	 livre	 ao	
comboio	 com	a	bandeira	 vermelha	enrolada	erguida	à	
altura	do	rosto,	tal	como	no	resto	da	rede	(isto	de	dia,	de	
noite	é	apresentada	a	lanterna	erguida	à	altura	do	rosto	
com	a	cor	branca)

Depois	do	apeadeiro	de	Monte	Estoril,	Cascais	é	a	
estação	 final	 desta	 linha	 e	 é	 a	 Vila	 que	 lhe	 dá	 nome.	
Tal	como	o	Cais	do	Sodré	está	guarnecida	durante	24	
horas.	Esta	estação	possui	5	linhas,	mas	apenas	4	têm	
plataforma	de	passageiros,	e	destas	4,	uma	delas,	a	linha	
2,	 só	 comporta	 comboios	 de	 6	 carruagens.	 Acontece	
regularmente	quando	é	o	final	da	hora	de	ponta	da	tarde,	
que	esta	linha	recebe	um	comboio	que	normalmente	já	

A única passagem de nível, 22-08-2020.

São João, 22-08-2020.
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vem	com	as	tais	6	carruagens,	ou	então	se	vier	com	as	
7,	a	última	é	posta	fora	de	serviço	pelo	ORV	ao	chegar	
a	esta	estação,	porque	fica	 fora	da	plataforma.	A	 linha	
que	não	 tem	plataforma	que	fica	do	 lado	mar	é	usada	
apenas	 para	 resguardo	 de	 material	 de	 empreiteiros.	
Cascais	apenas	recebe	os	semi-
rápidos	durante	a	hora	de	ponta	
com	partidas	a	 cada	12	minutos	
e	 fora	 da	hora	 de	ponta	 a	 parar	
em	todas	com	partidas	de	20	em	
20	 minutos.	 Aqui	 só	 são	 feitas	
manobras	para	corte	de	material	
no	 período	 nocturno	 quando	 os	
comboios	circulam	só	com	UQE,	
recebendo	 os	 dois	 comboios	
na	 linha	 3	 e	 manobrando	
depois	 a	 UTE	 para	 a	 linha	 4.	
Nesta	 manobra	 só	 o	 material	
do	 1º	 comboio	 (são	 quatro	 as	
composições,	 dois	 cortes	 feitos	
no	Cais	do	Sodré	e	os	outros	dois	
em	Cascais)	a	sofrer	o	corte	pode	
vir	trocado,	sendo	recebido	assim	
na	 linha	4	e	manobra-se	a	UQE	

para	a	linha	3.

Nesta	 pequena	 linha	 temos	 quase	 200	 circulações	
diárias,	 sendo	 um	 dos	 principais	 eixos	 de	 mobilidade	
entre	 Lisboa	 e	 Cascais,	 que	 movimenta	 milhares	 de	
turistas	 todos	 os	 dias	 devido	 à	 sua	 proximidade	 com	
várias	 praias,	 monumentos	 e	 museus	 servidas	 pelas	
diversas	 estações	 e	 apeadeiros,	 mas	 apesar	 disto	
o	 material	 circulante	 que	 a	 percorre,	 bem	 como	 a	
sinalização	que	controla	a	circulação	é	dos	mais	antigos	
da	rede.	

Na	 próxima	 parte	 deste	 artigo	 vou	 tentar	 explicar	
de	 uma	 forma	 mais	 leve	 as	 diferenças	 existentes	 na	
regulamentação	em	relação	à	restante	rede	e	à	utilização	
do	Bastão	Piloto.

Estoril, 22-08-2020.

Monte Estoril, 29-07-2020.

Cascais, 27-07-2020.

Cascais, 27-07-2020.
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AMV Siemens - Cascais, 2008.
 Indicador de paragem para comboios de 6 carruagens Algés, 

2020.

Sinal de eclipse  em Carcavelos,26-07-2020.  Sinal BA (Baixo Ascendente) - Estoril, 2008.

Particularidades da sinalização

 Magneto para activar a frenagem automática - Santo Amaro, 
2020.

Sinal de entrada da estação de Oeiras com indicador de 
direcção - Santo Amaro, 2008.
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Ponte do Jamor, 26-07-2020.

obras de arte

Ponte de Caxias, 26-07-2020.

Ponte de Oeiras,26-07-2020.

Pontão perto de São Pedro, 26-07-2020.
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Postes de catenária em que os cabos de suporte fazem de isoladores, Cruz Quebrada, 2020.

Tipico poste de catenária da linha de Cascais - Paço de Arcos, 2007.

Particularidades da electrificação

 Isoladores de 1500v CC, Cascais 2020.
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Cais de Sodré, 19-07-2020.

Belém, 19-07-2020.

Cruz Quebrada, 26-07-2020.

São Pedro, 28-07-2020.

subestações

Paço de Arcos, 28-07-2020.

Ao fundo a subestação de Carcavelos, 02-12-2006.
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spotting

A marcha das últimas carruagens 
compradas em Espanha na 
passagem por Rio Tinto no dia 20 
de Agosto de 2020.

Eduardo Guimarães


