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O

Editorial

país ferroviário esteve no mês de Outubro
a discutir as maiores bases para o Plano
Ferroviário 2030, no meio das hesitações
políticas sobre destaques e prioridades – como aqui
falei no mês passado. Este é um dos assuntos que
destacamos na edição – no capítulo ferroviário o
plano apresenta-se com uma estruturação holística,
mais promissora, mas não permite tirar conclusões
mais objectivas quanto seu ao potencial de execução.
Enquanto aguardamos mais capítulos do PNI 2030,
o nosso assunto de capa bem pode relacionar-se com as
novas visões que florescem no país para aproveitamentos
ferroviários em prol de um desenvolvimento mais
sustentável. O troço desactivado entre Sernada do Vouga
e Paradela é um dos mais belos da rede ferroviária
nacional, inspiração para algumas reportagens
internacionais e o complemento que qualquer projecto
turístico gostaria de ter, fosse em que parte fosse do
território. Entroncando na nova centralidade turística
criada pela aposta nos comboios históricos Aveiro –
Sernada do Vouga, este troço de fácil reabilitação pode
ser a experiência ferroviária que falta para trazer ao filão
em exploração o que lhe falta no troço existente – a
beleza natural singular.
De facto, por cerca de 7,5 milhões de Euros é possível
propor a quem vem de Portugal e do Estrangeiro um dos
mais belos troços da Europa, um perfeito complemento
de 10 quilómetros para uma experiência sensorial
complexa e diversa como a que se vai instalando.

Com os projectos em torno de Macinhata e Sernada
do Vouga em desenvolvimento, com a amplificação da
aposta nos comboios históricos que não abranda nem
com a Covid-19 e, por fim, com a promessa de total
renovação da linha actualmente em operação, torna-se
mais importante contar com um troço “virgem”, onde
a circulação dos veículos históricos possa enquadrarse para a experiência que os turistas procuram. Fica,
assim, o repto para se olhar para uma das mais fáceis
recuperações da nossa rede, para um dos potenciais mais
espectaculares.
À medida que migrámos para uma situação de
quase confinamento, outra vez, a realidade ferroviária
continuou a mexer-se e promete trazer novidades
maiores nos próximos tempos. Damos conta de alguns
dos acontecimentos e factos que prometem ganhar maior
corpo proximamente: os trabalhos quase finalizados
na linha do Minho e virtualmente concluídos entre
Covilhã e Guarda, a intervenção das carruagens Arco e
locomotivas 2600 e ainda várias novidades importantes
nos comboios de mercadorias.
Na expectativa de que a nova onda de casos de
Covid-19 possa não deixar danos permanentes à operação
ferroviária em Portugal, aqui voltam a encontrar uma
cuidada recolha de temas de grande interesse para quem
nos lê.

Azpeitia, um caso de sucesso em Espanha com algum material português. Um exemplo de que é possível voltar a
colocar carris e comboios a circular em linhas férreas desactivadas com fins turistícos.
© José Sousa, Junho de 2016.
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Editorial

Trainspotter Impressa
A

pós um longo interregno - afinal de contas, também na pesquisa bibliográfica a
irritante crise sanitária teve impactos - a
Trainspotter retoma as publicações dos seus números especiais impressos.

O regresso deste formato, que vai para a sua décima
segunda aplicação, apadrinha as locomotivas 1550 - as
lendárias locomotivas fabricadas pela Montreal Locomotive Works - MLW - em 1973, poucos anos depois
da fábrica canadiana (hoje Bombardier) ter ficado com
os restos da Alco, que havia fornecido a Portugal locomotivas não menos célebres.
De 1973 a 2011, as locomotivas 1550 percorreram
sobretudo a Beira Interior e a região Sul, deixando uma
marca tão típica das construções Alco - nem sempre fiáveis mas sempre muito disponíveis, nem sempre muito
sofisticadas mas sempre simples. As 1550 resolveram
em definitivo as últimas grandes insuficiências da tracção diesel no nosso país, reunindo 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, coincidindo tantas vezes com
algumas das linhas de mais difícil perfil da geografia
nacional.
Nesta nova edição da Trainspotter, contamos a história de como se impuseram como locomotivas robustas
para o tráfego de passageiros nas linhas da Beira Alta
e da Beira Baixa, até as evoluções no serviço Intercidades as terem empurrado para a exclusividade no serviço de mercadorias, onde coloriram bonitas páginas de
impressionantes composições e tráfegos que, em grande
parte, já são uma memória do passado.
Quando primeiro surgiu a ideia de fazermos uma resenha desta série, a Takargo começou a recuperar algumas destas unidades e, logo a seguir, a própria CP tomou
decisão similar. Assim, este número da Trainspotter é
também uma forma de assinalar a nova utilização destas
locomotivas que, em 2020, continuam tão imponentes e
tão eficazes como há quase 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, recomendamos a opção de receber em casa, por oposição às

opção de recolha nas sedes da APAC - embora disponível, é altamente incerta a sua abertura dadas as restrições
que se mantêm e que poderão ser amplificadas 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/

ERRATA

No último especial impresso consagrado às
locomotivas 1550, errámos num pormenor
histórico relativo à introdução das locomotivas
1550 em 1973.
De facto, elas não permitiram enviar as
locomotivas Whitcomb 1300 para a região Sul,
dado que estas locomotivas já haviam migrado
após a chegada das locomotivas 1400, entre 1967
e 1969.
Permitiram sim libertar mais as locomotivas 1400
para poderem assumir toda a região Norte.
Fica feita a correcção, a bem da verdade histórica!
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CP Assinou Contrato
com a Stadler
O

Conselho de Administração da CP assinou,
a 21 de Outubro, o contrato para o fornecimento de 22 automotoras Stadler, a primeira aquisição de material novo da empresa desde as
unidades suburbanas do grande Porto, da série 3400.
Com um custo de 158 milhões, o contrato prevê a entrega de 12 unidades eléctricas, aptas a 160 km/h, para
serviços regionais previsivelmente em torno da linha do
Norte, e outras dez unidades bi-modo, aptas a 160 km/h
em tracção eléctrica e 140 km/h em tracção diesel. Estas
últimas serão destinadas prioritariamente a linhas não
totalmente electrificadas, como as linhas do Oeste e do
Douro.
A versão eléctrica terá três caixas 63,2 metros de comprimento, ao passo que as unidades bimodo disporão de
um pequeno módulo com o motor diesel, o que as elevará para 74,4 metros de comprimento.

comboios terão capacidade para 214 passageiros sentados e um total de 375 contando com lugares de pé, terão acessibilidade máxima para pessoas de mobilidade
reduzida, bicicletas e cadeiras de rodas. Contarão ainda
com um avançado sistema de informação ao passageiro
e Wi-fi.
A plataforma de fabrico do fabricante suíço, que utilizará a sua fábrica de Valencia para fornecer este contrato,
permitirá, se necessário, transformar rapidamente as unidades bimodo em unidades eléctricas, caso um dia essa
necessidade cesse e seja interessante para poupar custos
de manutenção.
A CP anunciou que os primeiros comboios deverão
começar a andar em 2024, um ano depois do previsto e
que reflecte o atraso de um ano motivado pelo não tratamento rápido da reclamação da CAF pelos tribunais
portugueses.

Da plataforma Flirt, que dispensa apresentações, os

Stadler FLIRT © Stadler
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Novas formações nas 2600

D

urante quatro dias
em Outubro, a CP
realizou mais marchas de formação com as locomotivas 2600, para refrescar
conhecimentos a maquinistas
que já as haviam conduzido
no passado.
Dado que a 2627 ainda não
está apta a climatizar carruagens (o seu detector de componentes contínuas foi retirado em
2010 em proveito das locomotivas 5600 que não o possuíam)
e que a 2611 ainda aguardava
os últimos ensaios dinâmicos,
coube à 2601 completar mais
algumas marchas entre Contumil e Entroncamento, com
carruagens Corail mas também
Sorefame IC.

Marcha de formação 32201 (Entroncamento-Contumil) com a 2601 e 3 Corail’s na
estação de Gaia-Devesas, no dia 24 de Outubro. © Rui Pedro Ferreira

A Formação de Maquinistas do Entroncamento a Contumil de 24 de Outubro, à passagem por Cacia. © Ricardo M. Ferreira
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À passagem por Aveiro, a
2601 com a Formação de
Maquinistas de Contumil
ao Entroncamento a 17 de
Outubro.
© Ricardo M. Ferreira

A marcha do dia 17 de Outubro na passagem
por Vale Prior, entre Fungalvaz e Paialvo.
© Pedro Silva
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Em mais uma ronda de formações, a 2601 passa Paialvo para Sul, com três Corail no dia 17 de Outubro. © João Cunha
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Marcha de formação de maquinistas com a 2601 no passado dia 24 de Outubro. © Eduardo Guimarães

Regresso da marcha de formação de maquinistas na Granja no mesmo dia da foto anterior. © Eduardo Guimarães
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Nohab 0111 Resguardou nas
Oficinas do Entroncamento

A

automotora Nohab 0111, propriedade do
Museu Nacional Ferroviário, foi resguardada nas oficinas do Complexo Oficinal do
Entroncamento. A automotora, que está a ser recuperada com trabalho voluntário da APAC e da Trainspotter (cujas receitas cedemos para esse efeito), passa
assim a estar num ambiente mais adequado para acelerar os trabalhos de carroçaria que se seguem nos
próximos meses, com vista a finalizar a sua recuperação para exposição estática.
A movimentação foi conseguida graças à colaboração
da CP, que na manhã de 13 de Outubro movimentou a
automotora para o espaço que agora cedeu para a continuação da intervenção, com a ajuda da locomotiva 1429.

O bom estado mecânico da automotora não aconselhou
meios especiais para a sua movimentação, pelo que a
manobra foi bastante rápida.
Nos próximos meses os trabalhos continuarão assim
na oficina do Entroncamento, mais longe dos olhares
dos visitantes que puderam durante os primeiros anos
de intervenção acompanhá-la, nas visitas regulares ao
Museu Nacional Ferroviário. É, no entanto, um passo
importantíssimo, dado que permitirá acelerar decisivamente a intervenção.

© João Cunha
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Hostels em Estações
Fotografias : José Sousa ©

N

o final de Setembro a IP juntamente
com o programa REVIVE lançou
um concurso para o aluguer de 30
estações ferroviárias em linhas sem serviço
comercial, que são apresentdas nesta edição
da Trainspotter num outro artigo.
Mas a juntar a essas 30, foram noticiadas mais
2 estações, estas em linhas com exploração comercial. São elas, Tomar no ramal com o mesmo nome e Carregado na linha do Norte 1.
O edifício de passageiros (EP) da estação de
Tomar da autoria de Cottinelli Telmo foi concluído em 1931 e é de dois pisos. No piso inferior
encontram-se a bilheteira, sala de espera, sala
de comando, entre outros. No piso superior era
o antigo dormitório e é este piso que se encontra
em renovação para um alojamento local.
O EP da estação do Carregado, também é
da autoria de Cottinelli Telmo e tal como o de
Tomar, foi inaugurado em 1931. O piso térreo
destinava-se ao serviço ferroviário e apoio aos
passageiros (vestíbulo, salas de espera, bilheteiras, gabinetes). O piso superior era ocupado
com duas habitações para funcionários (com
entradas independentes pelos extremos do alçado voltado para a povoação). O actual projecto
prevê a instalação de um hostel com capacidade
para 16 camas (10 das quais em camaratas), a
criação de um mini-museu dedicado à história
do caminho de ferro na antiga sala de espera e o
aproveitamento do mesmo espaço para eventos.

Carregado, Setembro de 2009.

Tomar, Maio de 2015.

O Programa REVIVE é conduzido por uma
equipa técnica que integra representantes da Direcção Geral do Património Cultural, da Direcção Geral
do Tesouro e Finanças, da Direcção Geral dos Recursos da Defesa Nacional e do Turismo de Portugal,
I.P., contando, ainda, com o envolvimento dos municípios de localização dos imóveis, que asseguram,
através das condições dos concursos, a salvaguarda
do património classificado ou em vias de classificação e a adequação do tipo de exploração às necessidades de desenvolvimento de cada região.
1

(juntamente com estas duas, saíu também o nome da estação do Setil, mas tal

ainda não foi confirmado)

Setil, Abril de 2010.
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Critical Software
Desenvolve Módulo de
Comunicação entre
CONVEL e ETCS
Fotografias : Fernando Liberato ©

A

necessidade de aquisição de novo material
circulante por parte dos operadores ferroviários e o acidente de Soure acabaram por
acelerar todo o processo de desenvolvimento de um
módulo que permita a comunicação entre o CONVEL (Controlo Automático de Velocidade) e o novo

ETCS (European Train Control System) e assim ir
ao encontro do principal objetivo do ERTMS (European Railway Traffic Management System) que é
garantir a interoperabilidade ferroviária na União
Europeia.

© Critical Software
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A MEDWAY, operador logístico e ferroviário de mercadorias, tem feito sentir o seu desagrado pelo facto de
em Portugal ainda não existir um sistema que permita
a introdução de outros sistemas ATP (Automatic Train
Protection) para além do CONVEL e por isso estar impedida de adquirir novo material circulante para fazer
face às crescentes solicitações do mercado.
Para ultrapassar este obstáculo, a Critical Software,
uma empresa portuguesa líder em tecnologias inteligentes e fornecedora de sistemas e serviços de software para
aplicações de segurança, vai desenvolver um módulo
STM (Specific Transmission Module). Este módulo será
uma interface tecnológica capaz de ler e interpretar as
informações enviadas por equipamentos de comando,
controlo e sinalização do CONVEL instalados na via e
traduzir esses dados em informação compatível com o
ETCS a instalar a bordo dos veículos ferroviários.
O CONVEL, introduzido em Portugal no início dos
anos 90, é o resultado da adaptação do sistema ATP EBICAB 700 originalmente desenvolvido pela Bombardier
Transportation. A sua introdução permitiu aumentar sig-

nificativamente os níveis de segurança de exploração
ferroviária na medida em que obriga a que a circulação
de comboios seja feita sempre em cumprimento rigoroso das normas impostas ao longo da via. Se por algum
motivo o aspeto dos sinais e/ou velocidades máximas
impostas num determinado momento não forem respeitadas o CONVEL atua de forma automática frenando a
composição, se necessário. Este sistema revelou-se um
importante apoio às tripulações que dispõem assim, no
painel de bordo, da informação existente ao longo da linha proveniente da comunicação entre a infraestrutura e
o material circulante.
Apesar de continuar a garantir os mais altos padrões
de segurança na exploração ferroviária, o CONVEL
encontra-se no fim do seu ciclo de vida útil, o que faz
com que a reparação dos equipamentos existentes se torne demasiado onerosa e a sua substituição praticamente
impossível e por isso mais um motivo para que rapidamente seja encontrada uma solução que permita migrar
para o novo sistema ETCS, algo que já está a acontecer
em diversos países europeus.

Alguns dos equipamentos que compõem o sistema CONVEL:

Baliza de Convel.

Antena de Convel.

Sinal de aviso de CNV - Convel.

Convel instalado numa locomotiva série 1400.
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Modernização
da Linha do Oeste
Torres Vedras - Caldas da Rainha

Fotografias : José Sousa ©

N

o passado dia 12 de Outubro foi publicado no Diário
da República o concurso
público relacionado com a empreitada destinada à modernização do troço da Linha do Oeste compreendido
entre Torres Vedras e as Caldas da
Rainha.
Esta empreitada, que tem um valor
base de 40 milhões de euros, faz parte
do programa Ferrovia 2020, destinado
à modernização, reforço de segurança
e melhoria da capacidade e competitividade da Rede Ferroviária Nacional.
Esta intervenção é parte integrante da
candidatura que foi aprovada no âmbito
do COMPETE 2020 ,”Linha do Oeste
– Modernização do Troço Meleças –
Caldas da Rainha, estando previsto um
financiamento comunitário de 38,74 %.

Torres Vedras, 2012, um dos extremos da intervenção na linha do Oeste.

Os 44 quilómetros de extensão da empreitada de requalificação da Linha do
Oeste entre Torres Vedras e as Caldas
da Rainha vão ser integralmente electrificados e a via férrea será modernizada
estando previstos os seguintes trabalhos:
l Renovação pontual e retificação
do traçado de via;
l Construção de um novo traçado,
variante à via existente em cerca de 2
quilómetros, na freguesia de Campelos
e Outeiro da Cabeça, concelho de Torres Vedras, com o intuito de potenciar a
circulação de comboios convencionais
à velocidade de 140km/h;

Caldas da Rainha, 2011, o outro extremo da intervenção na linha do Oeste.
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l Reabilitação dos edifícios e condições de acessibilidade nas Estações
de Torres Vedras, Ramalhal, Outeiro,
Bombarral e Caldas da Rainha, e de

Comboio Correio

quatro Apeadeiros em Paúl, São Mamede, Dagorda e Óbidos, com a criação de acessos para
pessoas com mobilidade condicionada às plataformas de passageiros e alteamento das plataformas, de modo a facilitar a entrada e saída ao
comboio;
l Construção de uma nova linha no apeadeiro de São Mamede passando este a Estação
Ferroviária;
l Reforço da Segurança Rodoviária e Ferro-

viária com a automatização e supressão de quatro Passagens de Nível;
l Melhoria das condições de atravessamento

rodoviário através da construção de quatro passagens desniveladas ao caminho-de-ferro situadas nos concelhos de Torres Vedras (freguesia
do Ramalhal e freguesia de Campelos e Outeiro
da Cabeça) e Óbidos (freguesia de Santa Maria,
São Pedro e Sobral da Lagoa);

Apeadeiro de São Mamede, 2011, onde irá ser instalada uma nova
linha de modo a permitir cruzamentos.

l Instalação de Sinalização Eletrónica, Telecomunicações e GSM-R (Global System for
Mobile Communications Railway) que garante
o reforço das condições de segurança e circulação ferroviária.

É nesta zona ao quilómetro 76.8 que vai ser construído um
novo traçado variante à linha existente.

Passagem de nível ao quilómetro 77.8 em 2011. Uma das
passagens de nível que vai desaparecer.

Ao quillómetro 72.1 outra das passagens de nível a ser
suprimida. Fotografia de 2017.

Estação do Outeiro, 2008. Irá ser reabilitada tal como todas
as outras neste troço.

Apeadeiro da Dagorda, 2011.Um dos quatro apeadeiros
intervencionados durante as obras de modernização.
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Intervenções na
Linha do Douro
A intervenção no muro tem
como objectivos a limpeza e reabilitação do muro de alvenaria,
a execução de um muro de forro
em betão armado pregado, que
será posteriormente revestido
com alvenaria de pedra da região
de modo a enquadrar-se na paisagem.
Segundo a IP não será necessário condicionar a normal circulação dos comboios.

A 19 de Outubro foi assinado
um outro contrato, desta vez destinado à estabilização do muro
de suporte de escavação situaVista do muro junto do apeadeiro do Ferrão, Setembro de 2016. © Pedro André
do entre os quilómetros 94,15
e 94,26, entre o apeadeiro de
urante o mês de Outubro foram publicaBarqueiros e a estação da Rede.
dos diversos documentos relacionados com Com um preço contratual de 223.916,10 €, a empresa
intervenções a efectuar na linha do Douro. Nortejuvil, Sociedade de Construções, Lda tem 120 dias
Estas obras têm como objectivo primordial reforçar para executar empreitada.
as condições de protecção ao longo da linha, impleMais recentemente a Infraestruturas de Portugal publimentando medidas preventivas de modo a evitar fucou
no site que tinham sido iniciados diversos trabalhos
turos incidentes que coloquem em causa a segurança
com
vista à estabilização de diversos taludes situados aos
das circulações.
quilómetros 163,500, 164,350 e 169,7 que ficam entre o
No dia 8 de Outubro foi assinado o contrato entre a
Infraestruturas de Portugal e a
Ancorpor-Geotecnia e Fundações,
Lda cuja empreitada é referente ao
“Reforço do Muro de Suporte ao
Pk 119,080 (lado esquerdo) da linha do Douro. Com um preço contratual de 274.814,00 € o prazo de
execução das obras é de 150 dias.

D

Este muro de suporte situa-se
junto ao apeadeiro do Ferrão e é
composto por alvenaria de pedra
de natureza xistosa com uma altura
que varia entre os 3 e os 5 metros.
Serve ainda como suporte do aterro da estrada nacional 322-2 que
serve de acesso rodoviário ao apeadeiro.
16

Zona da intervenção entre os quilómetros 94.15 e 94.26 em Setembro de 2017.
© Pedro André
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apeadeiro de Freixo
do Numão e a estação do Pocinho.
O investimento de
2.231.531,96 €, ao
qual acresce o IVA,
tem como objectivo
a estabilização das
vertentes da encosta,
em locais onde existe um elevado risco
geotécnico e onde
foram indentificados
potenciais riscos de
instabilidade.
Neste caso os trabalhos a executar
consistem no seguinte:

Local da intervenção entre Freixo do Numão e Pocinho. © Infraestruturas de Portugal

m No desmonte de blocos de pedra que apresentam
sinais de instabilidade;
m No preenchimento de infraescavações;
m Na aplicação de redes de alta resistência pregadas;
m No reperfilamento e execução de patamares;
m Na aplicação de betão projetado com pregagens.

de cerca de 5 milhões de euros. Estas intervenções que
ocorrem habitualmente permitem uma melhor conservação dos taludes que correspondem a um reforço de segurança. Deste modo diminuem os riscos naturais de queda
de pedras e outros elementos sobre a linha, garantindo
assim as condições de disponibilidade e fiabilidade da
infraestrutura ferroviária.
É intenção da IP continuar a efectuar este tipo de
intervenções no futuro, estando previstos um investimento global de cerca de 20 milhões de euros.

Em simultâneo serão ainda realizados trabalhos de beneficiação do sistema de drenagem. Com um prazo de
execução de 270 dias, a empreitada ficará a cargo da empresa DST – Domingos da Silva Teixeira S.A., sendo que
o contrato foi assinado no passado dia 07 de Agosto.
Segundo informações disponibilizadas pela IP, embora existam condicionantes logísticas de acesso e mesmo
com a complexidade das obras, esta irá decorrer sem
comprometer a circulação regular dos
comboios,
tendo
sido desenvolvidos
todos os necessários
planos relacionados
com os trabalhos e
segurança.
A empresa informou ainda que ao
longo dos últimos
anos a linha do Douro tem sido alvo de
diversos trabalhos
com vista à estabilização de taludes,
num investimento

Local da intervenção entre Freixo do Numão e Pocinho. © Infraestruturas de Portugal
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Marcha entre Guifões e Contumil à passagem por Pedrouços. © Tiago Duarte

Marcha de Carruagens
Guifões - Contumil
R
ealizou-se no passado dia 20 de outubro
marchas de Guifões para Contumil e deste depósito para Guifões. O objetivo das
mesmas foi o de levar algumas carruagens Arco que
estavam em Contumil para Guifões a fim de dar continuidade ao processo de remoção de amianto deste
parque de carruagens.
Assim, e de modo a libertar espaço nas linhas de triagem de Guifões, foram transferidas as seguintes carruagens:

A locomotiva 2627 foi a titular desta marcha.

No sentido inverso, a composição foi composta por 11
carruagens que vieram recentemente de Espanha.
Arco 12-98 007;
Arco 12-98 008;
Arco 12-98 009;
Arco 20-98 208;
Arco 20-98 216;

Arco 20-98 205;

Arco 20-98 217;

Arco 20-98 215;

Arco 20-98 218:

Sorefame 22-40 006;

Arco 20-98 219;

Sorefame 22-40 007;

Arco 85-98 807;

Sorefame 22-40 012;

Arco 85-98 808;

Sorefame 22-40 038;

Arco 85-98 809

Sorefame 22-40 045;
Sorefame 22-40 049
18

Marchas como estas poderão passar a ser frequentes,
em função das necessidades de gestão de espaço nestes
dois polos.
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A marcha da 2627 a caminho de Guifões . © Tiago Duarte

Marcha entre Guifões e Contumil na estação de Leça do Balio. © Gil Monteiro
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Transporte de Carruagens Arco e Sorefame de
Guifões para Contumil com a locomotiva 2627 em
Leça do Balio em 20 Outubro 2020.
© Eduardo Guimarães

Transporte de Carruagens Arco de Contumil para
Guifões com as locomotivas 5603 e 1438 à cauda, em
Leça do Balio.
© Eduardo Guimarães

Transporte de Carruagens Arco de Contumil para Guifões com locomotivas 5603 e 1438 à cauda, em Leça do Balio.
© Eduardo Guimarães
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Spotting

Concluída a Reparação do
Túnel de Albergaria
Fotografias : Infraestruturas de Portugal ©

F

oram concluídos, antes do prazo estabelecido, os trabalhos de reparação estrutural do
Túnel Ferroviário de Albergaria, na Linha
do Norte.

ções decorrentes da pandemia Covid-19, tendo sido assegurados os meios e medidas de proteção necessários,
sem que tal tenha condicionado a boa evolução dos trabalhos.

A obra de arte construída em 1862, e com 660 metros de comprimento, tem a particularidade de fazer a
ligação entre os distritos de Santarém e Leiria, com a
entrada do lado Sul localizada na freguesia de Urqueira,
concelho de Ourém, e a do lado Norte situada na União
de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, no concelho de Pombal.
Com um investimento de 490 mil euros, a empreitada
visou a reparação do revestimento e a melhoria do sistema de drenagem do Túnel, reforçando as condições
de circulação e de segurança no atravessamento desta
infraestrutura.
Os trabalhos, integralmente executados em regime de
interdição noturno, revestiram-se de uma forte complexidade do ponto de vista logístico, obrigando a um criterioso planeamento devido às difíceis acessibilidades
e pelo facto dos períodos de interrupção de via, para a
execução da obra, serem muito reduzidos.
Às dificuldades mencionadas acresceram as limita-

21

Comboio Correio

Dirétorio da Rede

Fotografias : José Sousa ©
A Infraestruturas de Portugal (IP) publicou
no mês de Outubro, os directórios de rede de
2021 (1ª adenda) e 2022. O Diretório de Rede
apresenta as caraterísticas da rede ferroviária nacional e explicita as condições gerais
para aquisição, na mesma, de capacidade e
dos serviços inerentes. Fornece às empresas de
transporte ferroviário e outros candidatos, a
informação essencial de que necessitam para o
acesso e utilização da infraestrutura ferroviária nacional, gerida pela IP.
O Diretório da Rede está estruturado em sete
grandes capítulos e anexos, com o seguinte conteúdo:
 O Capítulo 1 fornece a informação geral so-

bre o Diretório da Rede e contactos.

Estação da Figueira da Foz, onde está prevista a instalação de
novos sistemas de sinalização.

 O Capítulo 2 descreve as principais características técnicas e funcionais da rede gerida pela IP.
 O Capítulo 3 define os requisitos legais e as con-

dições de acesso da rede gerida pela IP.

 O Capítulo 4 define os procedimentos para atri-

buição de capacidade para canais ferroviários.

 O Capítulo 5 fornece uma visão dos serviços

prestados pela IP, bem como das correspondentes
tarifas. O regime de incentivos é também descrito
neste capítulo.

 O Capítulo 6 descreve a gestão de procedimentos operacionais, incluindo os que devem ser adotados no caso de incidente.

Pampilhosa, porta de entrada para a linha da Beira Alta, troço
que é previsto encerrar para obras.

 O Capítulo 7 fornece uma visão geral das instalações de serviços ligadas à rede ferroviária gerida
pela IP.

Nele também constam as principais intervenções
que a IP tem programadas para a rede ferroviária nos
próximos anos. Nos quadros em anexo destacamos
as mais relevantes.
O Diretório da Rede 2022 aplica-se, para efeitos
de exploração, operação e aplicação de tarifário, ao
período compreendido entre as 0h00 de 12 de dezembro de 2021 e as 24h00 de 10 de dezembro de
2022, correspondente ao horário técnico. O presente
Diretório da Rede entra em vigor às 0h00 de 13 de
dezembro de 2020.
22

A linha de Cascais irá ser alvo de modernização e instalação de
sinalização & ETCS.
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O

Electrificação da
Linha do Algarve

processo de electrificação da linha do Algarve vai avançando lentamente, já que há
a necessidade de cumprir com as diversas
obrigações burocráticas. No entanto surgiram algumas novidades durante o mês de Outubro relacionadas com o troço compreendido entre Faro e Vila Real
de Santo António.

O concurso envolve, entre outros, os seguintes trabalhos:

No dia 15 de Outubro foi publicada a Portaria 603/2020
referente ao processo de electrificação da linha do Algarve. O documento publicado em Diário da República
autorizou a Infraestruturas de Portugal, S.A , a proceder
à repartição de encargos relativos ao contrato referente
à empreitada da electrificação da linha do Algarve, do
troço compreendido entre Faro e Vila Real de Santo António. O montante global seria de 23 000 000 de euros,
sob a condição de ter financiamento europeu com candidatura aprovada e sujeito a financiamento máximo nacional de 5 710 596.69 euros. Os encargos orçamentais
decorrentes da execução do contrato acima referido serão
repartidos da seguinte forma, não podendo execeder os
valores referidos em cada ano económico.

l Construção em todo o troço de uma nova infraestrutura de suporte aos sistemas de Sinalização e Telecomunicações;

Em 2021: 1 150 000 euros;
Em 2022: 11 212 500 euros;
Em 2023: 10 637 500 euros.
No final do mês, mais precisamente no dia 30, foi publicado no Diário da República o Anúncio de Procedimento 12407/2020 referente à Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro /
Vila Real de Santo António (E-contratos
45234100). Deste modo está aberto o
concurso público destinado a esta empreitada, sendo que o valor de 23 000 000
de euros não inclui a construção da nova
subestação de tracção.
A Descrição sucinta do objeto do contrato é a seguinte: A empreitada de “Eletrificação da Linha do Algarve no troço
Faro / Vila Real de Santo António” refere-se à eletrificação de cerca de 56 km de
via férrea da Linha do Algarve entre Faro
e Vila Real de Santo António com o sistema 25 kV/50Hz incluindo a instalação do
sistema de Retorno de Corrente de Tração
e Terras de Proteção”

l Instalação do sistema de Retorno de Corrente de
Tração e Terras de Proteção;
l Construção da nova Zona Neutra de Loulé (ZN de
Loulé), a instalar ao km 322+800;

l Rebaixamento da via;
l Alteamento de encontros de tabuleiros;
l Estabilização de taludes;
l Intervenções em sistemas de drenagens;
l

ros.

Intervenções nos edifícios das estações e apeadei-

O valor do preço base do procedimento serão os
23 000 000 de euros referidos anteriormente, sendo que
o contrato irá ter um prazo de execução de 670 dias.
O prazo para apresentação das propostas irá decorrer
durante 75 dias após a publicação do anúncio. Ou seja
apenas na segunda quinzena do mês de Janeiro de 2021
é que poderão surgir mais novidades relacionadas com
este processo.

Ponte ferroviária em Tavira situada no troço a electrificar, Outubro de 2018.
© Pedro André

25

Comboio Correio

Aljustrel - Trilhos da
Memória
Centro Interpretativo Ferroviário e Comboio
Turístico Mineiro

O Município de Aljustrel assinou no passado dia 29
de Setembro em Évora um contrato de financiamento
que irá permitir que seja possível avançar para a concretização do projecto “Trilhos da Memória – Centro
Interpretativo Ferroviário e Comboio Turístico Mineiro”.
Este contrato, assinado pelo vice presidente da autarquia Carlos Teles, e por representantes do Turismo de
Portugal, contou ainda com a presença da
Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

aceder a outros dados de informção relacionados com a
actividade ferroviária mineira.
Em anexo fotografias de algum do material circulante mineiro que se encontrava em Aljustrel entre 2003 e
2006 e que poderá, caso ainda exista, fazer parte do espólio do futuro Centro Interpretativo.

A candidatura agora aprovada, num investimento aproximado de 400 mil euros,
que recebeu a oficialização do apoio no
âmbito do Programa Valorizar, irá permitir
prosseguir com o desenvolvimento de uma
rota turística ligada ao Parque Mineiro de
Aljustrel. Será assim possível ao município comprar um comboio turístico, que será
uma réplica de uma antiga locomotiva, com
vista a permitir a ligação entre os diversos
pontos de interesses.
O ponto mais interessante será o futuro
Centro Interpretativo Ferroviário Mineiro,
que será implementado junto ao antigo malacate Vispasca e que irá ocupar um espaço
coberto situado no meio de uma grande área ao
ar livre.

Aljustrel, 2003. © João Balseiro

Será neste local que é intenção fazer uma exposição de algum do antigo material ferroviário
mineiro, como antigas locomotivas e vagões,
utilizados durantes várias décadas na actividade mineira, que se encontram actualmente sem
qualquer utilidade, apresentando alguns sinais de
degradação e que será alvo da necessária intervenção e requalificação.
Nesse local será ainda possível ter acesso ao
interior de uma antiga galeria mineira, sendo que
o projecto irá ainda incluir uma variante de realidade aumentada. Isto irá permitir que os visitantes, através de smartphone ou tablet, consigam
26

Aljustrel ,2006. © José Sousa

Marcha de transporte da carruagem de Minho e Douro, renovada em Contumil, para Sernada do Vouga em S. Félix da Marinha,
16 Outubro de 2020. © Eduardo Guimarães

Nova Carruagem Minho
e Douro ao Serviço do
Histórico do Vouga
O

dia 16 de Outubro marcou o regresso ao
Vouga da carruagem UIC 16-29 007. Após
8 meses de restauro em Contumil, que tiveram início a 13 de Fevereiro passado com uma marcha de Sernada para Contumil, esta lindíssima carruagem original do Minho e Douro regressou agora
novamente a Sernada para integrar o comboio Histórico do Vouga, e deverá ser já utilizada na próxima
vez que o Histórico sair em serviço.

Esta carruagem de bogies e de 1ª classe é uma peça
bastante interessante e que na CP teve a numeração AEyf
4116 da série 4111-4127, tendo sido construída nas oficinas do Barreiro no ano de 1908. Durante toda a sua
carreira fez serviço essencialmente na região de Trás-os-Montes, havendo registos dela ao longo da década de 70
que a localizam em serviço na linha do Sabor, primeiro
na cor verde e depois em vermelho.

Com o fim do serviço de passageiros na linha do Sabor,
esta carruagem acabou por ser deslocada para o Corgo na
década de 80, tendo sido ai despromovida a carruagem
de 2ª classe numa altura em que todo o serviço da linha
do Corgo acabou também todo ele em 2ª, e portanto com
bancos de pau. Felizmente esta operação resumiu-se apenas à mudança dos bancos, mantendo a configuração do
interior praticamente inalterada, bem como o seu aspecto
exterior de carruagem Minho e Douro de 1ª classe. Terá
sido encostada por volta do ano de 1990.

A marcha de regresso a Sernada foi realizada a cargo
da 5619 até Aveiro com a habitual zorra e dois furgões
geradores para peso-freio, e após Aveiro coube à 9004 a
marcha de ensaios até ao destino final, a que se juntou
a Napolitana de 3ª e furgão e a carruagem do Vale do
Vouga.
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Ao início do dia a composição a
caminho de Aveiro na passagem pela
estação de Valadares, 16 de Outubro
de 2020.
© Tiago Duarte

Fotografias da composição, e do
pormenor da carruagem sobre a
zorra, na passagem por S. Félix da
Marinha. 16 de Outubro de 2020.
© Gil Monteiro

Pormenor da carruagem do Minho e Douro renovada em Contumil para Sernada do Vouga, à passagem por
S. Félix da Marinha, 16 de Outubro de 2020. © Eduardo Guimarães
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Marcha Contumil - Aveiro com a nova carruagem Minho e Douro para o Histórico do Vouga. Chegada a Aveiro com a 5619 à cabeça,
16 de Outubro de 2020. © Ricardo M. Ferreira

A marcha de ensaios entre Aveiro e Sernada com a 9004 e à cauda a carruagem do Vale do Vouga e a Napolitana. Azurva, 16 de Outubro de 2020.
© Ricardo M. Ferreira
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Fotorreportagem da Operação de Transbordo
da Carruagem na Estação de Aveiro
Fotografias : Bruno Soares © [ Movimento Cívico Pela Linha do Vouga ]

Chegada da composição à estação de Aveiro, com a
carruagem Minho e Douro sobre a zorra entre dois furgões.

Pormenor da carruagem sobre a zorra, veículo utilizado para o
transporte de material de via estreita.

O aspecto novo de uma carruagem de 1908. Mais um óptimo
trabalho das oficinas.

Uma outra vista do lado oposto da carruagem que irá reforçar
a oferta turística do Vouga.

Chegada da composição a Aveiro vinda de Sernada do Vouga para o transporte da carruagem recém chegada à linha do Vouga.
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Depois da chegada à estação de Aveiro foi hora de se
proceder às necessárias manobras para colocar a composição
na linha de acesso ao cavalo.

Nesta imagem é possível ver a linha do lado direito para onde
a composição vai manobrar, entrando às arrecuas até chegar
ao local de acesso à via estreita do Vouga.

Calmamente a 5619 vai empurrando a composição até ao topo
que permite a ligação da zorra com a via estreita.

A 5619 tomou lugar no extremo oposto da composição para a
manobrar para outra linha.

A composição já na linha do cavalo

É um processo feito com extrema calma e cuidado para evitar
qualquer tipo de incidente que danifique o material circulante
ou cause ferimentos nos funcionários.
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Para a retirada da carruagem da zorra, a composição vinda de
Sernada encosta até à mesma para a rebocar.

Pormenor fantástico do momento em que a carruagem passa
da zorra para a linha de acesso ao Vouga.

A Minho e Douro após a passagem da zorra para a rampa ter
sido finalizada.

A 9004 puxa a composição depois de completa a passagem
da carruagem pela rampa de carregamento de material de via
estreita.

Esta poderá vir a ser uma das composições turistícas a
circular na linha do Vouga num futuro, que se espera, o mais
breve possível.

Final do trabalhos, hora da carruagem seguir caminho para
Sernada do Vouga.
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Requalificação do Edifício
da Estação de Granja
Fotografias : Eduardo Guimarães ©

O

edifício de passageiros da estação ferroviária da Granja, situada ao quilómetro
320,4 da linha do Norte, foi alvo de obras
de reabilitação, que foram concluídas durante o mês
de Outubro.
A intervenção que ocorreu surgiu da necessidade de
requalificar a infraestrutura, corrigindo desse modo algumas patologias ao nível da cobertura, rebocos exteriores, elementos metálicos, caixilharias, fissura estrutural e
cantarias. Também o conjunto azulejar existente ao longo do edifício de passageiros se encontrava em mau estado de conservação, existindo já lacunas, fracturas, empolamento, ausência de vidrado e sujidade, problemas que
surgiram devido às condições da exposição dos mesmos,
mas também devido à praga de vandalismo que assola o
ambiente ferroviário em diversas áreas.
Relativamente ao edifício foram feitas diversas intervenções que passaram por efectuar trabalhos de substituição de elementos na cobertura, tendo sido aplicado

um reboco armado à base de cal. Foi efectuada a limpeza de ornamentos de alvenaria, foi feito o tratamento de
elementos metálicos, consolidação da fissura estrutural e
ainda a substituição da caixilharia.
Ainda no edifício, mas na zona interior, foram efectuados diversos trabalhos como a renovação da sala de
espera. Neste local foram substituídos os pavimentos, foi
reabilitado o tecto de madeira, efectuaram-se trabalhos
de pintura e renovou-se a iluminação. Também as instalações sanitárias foram alvo de trabalhos de manutenção.
O trabalho minucioso que envolveu a conservação e
restauro de azulejos, incidiu na sua remoção em destacamento, limpeza de face nobre e tardoz, colagens, consolidações, tratamento do suporte, preenchimentos, reintegrações cromáticas, dessalinização e assentamento.
Este conjunto de azulejos totaliza cerca de 7 700 peças datadas de 1914 que foram produzidas na Fábrica Fonte Nova – Aveiro, da autoria de Licínio Pinto e
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Francisco Pereira. No rés-do-chão
os painéis representam espaços,
figuras, monumentos, tradições e
trabalhos campestres, assegurando
para sempre memórias das realidades regionais. No primeiro andar e
obedecendo à estética Arte Nova,
destaca-se a decoração por frisos e
painéis, com elementos inspirados
na natureza, sendo que os autores
criaram um estilo muito próprio,
não só pelos motivos vegetalistas
que usaram, com lírios roxos em
fundo amarelo, mas também pelas
cores, onde se destacam o verde,
roxo, amarelo e rosa.
O investimento da Infraestruturas
de Portugal nesta empreitada foi de
155 000 euros e faz parte de um leque de intervenções que tem vindo
a ser feita na salvaguarda e preservação do património público ferroviário. A estação da Granja, que faz
parte da zona urbana do Porto tem
um elevado valor patrimonial e arquitectónico.
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Ecopista no Ramal da
Figueira da Foz
Fotografias : Pedro André ©

H

á a intenção de diversas autarquias
de avançar para a implementação de
uma ecopista no antigo ramal ferroviário da Figueira da Foz, com cerca de 50 quilómetros, que ligava esta cidade até à estação da
Pampilhosa na linha do Norte, encerrado em
2009 para obras de requalificação que nunca
chegaram a terminar, apesar de terem começado.
No início de 2012 foram suspensos os serviços
rodoviários de substituição tendo o ramal caído em
abandono, tendo anos mais tarde sido levantados
a maioria dos carris. Apenas algumas dezenas de
metros do ramal, entre a Pampilhosa e a fábrica Valouro é que foram mantidos, permitindo o acesso
ferroviário às instalações fabris.
A autarquia da Mealhada, em reunião do dia 19
de Outubro, aprovou um protocolo de colaboração tendo em vista a criação de uma ecopista no
antigo ramal ferroviário. Os 48 quilómetros da
antiga ferrovia serão reconvertidos numa pista de
lazer que irá atravessar os concelhos da Figueira
da Foz, Montemor-o-Velho, Cantanhede e Mealhada. A transformação do antigo ramal em ecopista é
uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra (CIM-RC) com os municípios
envolvidos e da IP Património. Também em reunião do executivo municipal da autarquia de Montemor-o-Velho, foi aprovado o protocolo com vista
à criação desta ecopista na área do concelho.

Apeadeiro de Maiorca, Setembro de 2018.

Antiga passagem de nível ao Pk 3.678, Setembro de 2018.

Segundo informações, foi referido que não há
previsão para a reactivação da exploração ferroviária nesse ramal entre os quilómetros 0 e 48,47,
excluindo dois pequenos troços. Um na Figueira
da Foz com 500 metros a contar desde o quilómetro 0 e um outro entre os quilómetros 6,894 e
8,047.
A criação desta ecopista é um projecto previsto
no Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) da Comunidade Intermunicipal
da Região de Coimbra, que ficará responsável por
apresentar uma candidatura a fundos comunitários.

Apeadeiro de Alhadas - Brenha, Setembro de 2018.

35

Comboio Correio

Relatório Anual de Actividades
de Investigação - Transporte
Ferroviário - 2019

Os dados aqui reproduzidos fazem parte do Relatório Anual de Atividades de Investigação – Transporte
Ferroviário – 2019, da autoria do GPIAAF - Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes com
Aeronaves e de Acidentes Ferroviários. Lisboa-Portugal.

O

GPIAAF (Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes com Aeronaves e
de Acidentes Ferroviários) publicou o Relatório Anual de Atividades de Investigação – Transporte Ferroviário – 2019.
Este documento apresenta ao leitor a actividade que
foi efectuada pelo Gabinete durante o ano de 2019 apesar de vários constrangimentos de ordem económica e
de notória falta de pessoal afecto em exclusivo à area
ferroviária. Nesta edição da Trainspotter iremos apresentar alguns dos dados disponibilizados com principal incidência no ano de 2019.
As acções que o GPIAAF tem vindo a fazer são primordiais para o aumento da segurança em todo o sistema
ferroviário nacional. A leitura do relatório permite-nos
compreender de uma maneira rigorosa e concisa a diversidade de informações relacionadas com o Gabinete
como as listadas em seguida:
Disposições legais aplicáveis ao funcionamento
e ação do GPIAAF;
m

m
Enquadramento institucional do GPIAAF em
relação aos outros organismos nacionais relevantes, nomeadamente Tutela sectorial e Autoridade Nacional de
Segurança Ferroviária;
m
Informação sobre o organismo, nomeadamente
suas atribuições e missão, organograma, número de funcionários e orçamento;
m
Informação sobre as investigações iniciadas e
concluídas no ano relatado, assim como listagem das investigações em curso;
m
Listagem das recomendações emitidas no ano
relatado e informação sobre a sequência dada pelos respetivos destinatários àquelas emitidas e que não estejam
ainda encerradas através da sua aceitação e implementação ou recusa.

Para melhor compreensão do relatório o mesmo está
divido em duas partes. Uma destinada às informações
gerais da gestão e uma outra dedicada às diversas investigações e às recomendações de segurança que advém da
averiguação das diversas ocorrências.
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O GPIAAF é um organismo “misto” cuja missão é a
investigação de acidentes e incidentes graves na aviação civil e no transporte ferroviário. Dentro do GPIAAF
existe depois a área dedicada exclusivamente ao transporte ferroviário.
Em termos de recursos humanos durante 2019 a parte
dedicada à ferrovia contou apenas com 5 elementos, sendo que 2 são partilhados com a Unidade de Aviação Civil.
Do Gabinete Ferroviário fazem parte em exclusividade 1
Director que é em simultâneo o Chefe da Unidade, e 2 Investigadores. Continua assim por publicar a portaria que
permitirá aumentar para 3 o número de investigadores.
Os valores do orçamento do Gabinete são provenientes
do Orçamento Geral do Estado e destinam-se às vertentes do funcionamento e investimento. O orçamento em
2019 destinado ao GPIAAF foi de € 1 049 000, no entanto devido às cativações só foram disponibilizados € 674
336, ou seja apenas 64 % do previsto. Dos valores disponibilizados foram executados 92 %, sendo que 34 %
são referentes às actividades relacionadas com a ferrovia.
Em termos de assuntos de segurança no transporte ferroviário, a actuação do GPIAAF desenvolve-se do seguinte modo:
a) Desenvolver as atividades de investigação de acidentes e incidentes ferroviários, de apuramento das causas e formulação de recomendações;
b) Analisar as ocorrências registadas no relatório diário de circulação da entidade gestora das infraestruturas
ferroviárias e propor o seu tratamento de acordo com a
gravidade das mesmas;
c) Acompanhar o cumprimento e aplicação prática das
recomendações dirigidas às entidades reguladas.
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O GPIAAF durante o ano de 2019, no âmbito da sua
actuação abrangeu os seguintes sistemas ferroviários,
onde se incluem infraestruturas e operadores.

milhões de euros no material circulante, na infraestrutura ou no ambiente;

l

― qualquer outro acidente semelhante com impacte
manifesto na regulamentação de segurança ferroviária
ou na gestão da segurança.”

• COMSA Rail Transport,

No ano de 2019, e segundo a apreciação do Gabinte,
ocorreu um acidente grave, o que o engloba como investigação obrigatória.

Rede ferroviária nacional, gerida pela IP – Infraestruturas de Portugal, S.A., e operadores ferroviários
licenciados para nela operar:
• CP – Comboios de Portugal, E.P.E.,
• Fertagus, S.A.,
• MEDWAY – Transportes e Logística, S.A.,
• TAKARGO, Transporte de Mercadorias, S.A.;
l
Metropolitano de Lisboa, explorado por Metropolitano de Lisboa, E.P.E.;

Metropolitano ligeiro da Área Metropolitana do
Porto, explorado por Metro do Porto, S.A.;
l

l
Metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo,
explorado por MTS - Metro, Transportes do Sul, S.A.;
l
Metropolitano ligeiro de Mirandela, explorado
por Metro Ligeiro de Mirandela, S.A.;
l
Caminho-de-ferro ligeiro Sintra – Praia das Maçãs, explorado pela Câmara Municipal de Sintra;

Caminho-de-ferro ligeiro Costa da Caparica –
Fonte da Telha, explorado por Transpraia – Transportes
Recreativos da Praia do Sol, Lda.;
l

l
Caminho-de-ferro ligeiro da praia do Barril, explorado por Gaprei - Gestão Aldeamento Pedras D’El
Rei, S.A.;
l
Funicular de Viana do Castelo, explorado pela
empresa Liftech - Tecnologia para Elevadores, Lda.;
l
Ascensor do Bom Jesus do Monte, explorado
pela Confraria do Bom Jesus do Monte;

Funicular dos Guindais, explorado por Metro do
Porto, S.A.;
l

l
Ascensor da Nazaré, explorado pelos Serviços
Municipalizados da Câmara Municipal da Nazaré;

Sistema Automático de Transporte Urbano de
Oeiras, explorado por SATU – Sistema Automático de
Transporte Urbano, E.M. (sem serviço público em 2019).
l

INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES

Algumas das investigações iniciadas em 2019 surgiram da aplicação do n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º
394/2007, que determina a investigação obrigatória por
parte do Gabinete dos acidentes graves em âmbito ferroviário, caracterizados como:
― “qualquer colisão ou descarrilamento de comboios
que tenha por consequência, no mínimo, um morto, ou
cinco ou mais feridos graves, ou danos superiores a dois

Os termos do n.º 2 do art.º 4.º do Decreto-Lei referido
anteriormente, permitem que o Gabinete possa por iniciativa própria proceder à investigação de outras ocorrências com características diferentes da alínea anterior,
que poderiam ter provocado acidentes graves. Neste caso
deve ter em consideração na decisão o seguinte:
a) A gravidade do acidente ou incidente;
b) Se a ocorrência faz parte de uma série de acidentes
ou incidentes relevantes para o sistema no seu todo;
c) O impacte do acidente ou incidente na segurança
ferroviária ao nível comunitário;
d) Os pedidos dos gestores das infraestruturas, das
empresas ferroviárias, do organismo responsável pela
segurança ferroviária ou de outros Estados membros da
União Europeia.”
O GPIAFF procedeu no ano de 2019 à escolha e ao registo na sua base de dados estatísticos de 524 ocorrências
de segurança, como podemos obervar no Quadro B.1, relativos às investigações de outros acidentes e incidentes.
Nesse quadro, disponibilizado na página seguinte, é possível ver a distribuição das ocorrências registadas pelo
Gabinete, estando as mesmas agrupadas pela tipologia e
por todos os sistemas ferroviários que estão abrangidos
pela actuação do GPIAAF.
De realçar duas notas acerca do conteúdo da tabela:
- “Inclui os acidentes graves.
- Salienta-se que a informação na tabela pode não
coincidir com a indicada no Relatório Anual de Segurança emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT), uma vez que corresponde a uma seleção das ocorrências de acordo com os critérios próprios
do GPIAAF para seu uso. Para fins estatísticos relativos
à segurança do transporte ferroviário nacional apenas
são válidos os dados que constam do Relatório Anual de
Segurança do IMT.“
De seguida vamos apresentar algumas informações
presentes no relatório, juntamente com a publicação de
alguns quadros e excertos dos mesmos presentes no documento do GPIAFF com principal destaque aos dados
referentes a 2019.
Relatório disponível para consulta em:
http://www.gisaf.gov.pt/
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Quadro B.1 – Ocorrências processadas pelo GPIAAF em 2019
[Adaptado do Relatório Anual de Atividades de Investigação – Transporte Ferroviário - 2019]

Da totalidade das ocorrências o Gabinete procedeu a
processo de análise preliminar a 42 delas, como verificado no Quadro B.2, que está colocado nas páginas seguintes, que foram escolhidas devido às suas características
ou consequências, de modo a determinar se seria necessário se após a sua investigação resultassem ensinamentos de segurança relevantes que justificassem a abertura
de uma investigação ao abrigo do n.º 2 do referido artigo
4.º do Decreto-Lei n.º 394/2007.

38

Comboio Correio

39

Comboio Correio

40

Comboio Correio

Quadro B.2 – Análises preliminares realizadas em 2019
[Adaptado do Relatório Anual de Atividades de Investigação – Transporte Ferroviário - 2019]

Das 42 análises preliminares que foram efectuadas
durante o ano de 2019, o Gabinete decidiu abrir cinco
investigações. As restantes foram arquivadas, ou por não
se encontrar matéria relevante para uma investigação de
segurança por este Gabinete, ou por decisão de gestão
tendo em conta a hierarquização de prioridades e disponibilidade de meios para a realização de uma investigação, atento o seu benefício expectável.

Desde modo o Quadro B.3, da página seguinte, que
discrimina as Investigações Iniciadas em 2019 apresenta-nos um total de seis, que é o somatório das cinco referidas anteriormente e uma referente ao acidente grave
que é de investigação obrigatória.
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Quadro B.3 - Investigações iniciadas em 2019.
[Adaptado do Relatório Anual de Atividades de Investigação – Transporte Ferroviário - 2019]

Ainda durante o ano de 2019 foram publicados cinco
relatórios finais pelo GPIAAF como descriminado no
Quadro B.4. Para além destes, havia em final do ano de
2019 um relatório que estava fase em final de audiência
prévia e outros três que estavam em aprovação interna
para efeitos de envio para audição das partes envolvidas.

A fim de infomrar dos factos imediatos recolhidos após
um acidente e/ou do âmbito das investigações a realizar,
em 2019 foram igualmente publicados dois outros documentos que estão presentes no Quadro B.5

Quadro B.4 – Relatórios finais publicados em 2019.
[Adaptado do Relatório Anual de Atividades de Investigação – Transporte Ferroviário - 2019]

Quadro B.5 – Outros documentos sobre investigações publicados em 2019,
[Adaptado do Relatório Anual de Atividades de Investigação – Transporte Ferroviário - 2019]
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Para além de todo o trabalho que foi referido anteriormente, o GPIAAF no dia 31 de Dezembro de 2019 ainda
tinha em curso um total de 21 investigações de diversas ocorrências que sucederam desde 2014. Dessas 21
ocorrências 5 casos são referentes a 2019 como podemos

observar no extracto do Quadro B.6.
Para consultar as restantes 15 investigações, referentes
a um período anterior a 2019, o leitor deverá recorrer à
leitura do relatório

Extracto do Quadro B.6 - Investigações em curso no final de 2019
[Adaptado do Relatório Anual de Atividades de Investigação – Transporte Ferroviário - 2019]

Como é do conhecimento, o antigo GISAF (Gabinete
de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários) esteve praticamente inactivo entre Janeiro de 2011
e Outubro de 2013, altura em que o Eng.º Nelson Rodrigues de Oliveira foi designado como Director do Gabinete, que posteriormente em Abril de 2017 deu lugar ao
GPIAAF.
Desse modo existiam ainda várias investigações que tinham sido notificadas à Agência Ferroviária Europeia do
período antes de Fevereiro de 2011 e que se encontravam
ainda em diversos graus de completude.
A falta de meios humanos à data de 2019 e a falta de
informações sobre as ocorrências mais antigas não têm
permitido concluir o encerramento de processos mais antigos, tendo o Gabinete dado prioridade às investigações
abertas a partir de 2014. Existem ainda 20 Investigações
pendentes, anteriores ao período de inatividade do Gabinete de investigação (2011) e que podem ser consultadas
no relatório no “Quadro B.7 - Investigações pendentes,
anteriores ao período de inatividade do Gabinete de investigação (2011)” e que não é reproduzido neste artigo.
No seguimento do trabalho efectuado durante o ano de
2019 o GPIAAF emitiu um total de 16 recomendações
de segurança que se encontram detalhadas no relatório
no Quadro B.10. Este quadro engloba ainda recomendações de segurança referente a outros anos, nomeadamente de 2016, 2017 e 2018.
Para além da acção do GPIAFF as empresas são obrigadas a proceder a investigações próprias relacionadas
com as diversas ocorrências, cumprindo dessa maneira

a legislação em vigor relacionada com a segurança ferroviária. As empresas devem implementar as medidas
necessárias para impedir que aconteçam acidentes ou
incidentes no decurso da sua actividade. A supervisão
está a cargo do IMT que é em simultâneo a Autoridade
Nacional de Segurança Ferroviária.
Nesta linha e decorrente de investigações em curso, em
2019 o GPIAAF emitiu três alertas de segurança, conforme se indica no quadro B.8.
Até ao final do ano de 2019 o GPIAAF efetuou a monitorização de todas as recomendações emitidas até 3112-2019 e que não haviam já sido encerradas até 31-122018 como publicado no Quadro B.9.
Apesar das respostas das diversas entidades que são recebidas após a emissão das recomendações, os termos do
n.º 3 do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 394/2007 obrigam a
que essas mesmas entidades tenham o dever de informar
o Gabinete, pelo menos uma vez por ano, das medidas
tomadas ou previstas na sequência da comunicação da
recomendação.
Em termos legais compete às autoridades a quem as
recomendações são dirigidas decidir a sequência a dar-lhes em articulação com os respetivos implementadores finais, e se estas são consideradas encerradas ou não,
competindo ao GPIAAF apenas fazer essa monitorização e divulgação.
A informação aqui disponibilizada não dispensa a consulta do Relatório.
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Quadro B.8 - Alertas de Segurança emitidos em 2019
[Adaptado do Relatório Anual de Atividades de Investigação – Transporte Ferroviário - 2019]

Quadro B.9 - Estado das Recomendações de Segurança emitidas até 31-12-2019 e não encerradas até 31-12-2018.
[Adaptado do Relatório Anual de Atividades de Investigação – Transporte Ferroviário - 2019]
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Supressão de Passagens
de Nível na Linha do Norte

A

IP - Infraestruturas
de Portugal S.A. adjudicou por ajuste
directo à Coba - Consultores
de Engenharia e Ambiente
S.A., um estudo para a supressão das passagens de nível (pn’s) entre os pk’s 69,474
e 84,031 da linha do Norte.
Este contrato tem a duração
de 250 dias no valor de 426
mil euros.
As passagens de nível envolvidas são 7 e situam-se aos
km’s: 69,474; 73,908; 74,552;
75,816; 76,789; 83,230; e
84,031.

Passagem de nível das Assacaias, Abril de 2016. © José Sousa
As duas primeiras são automatizadas com meias barreiras
l PN’s 75,816 e 76,789 ficam à saída de Santarém.
e as cinco ultimas são guardadas, e a listagem é a seguinte:
l PN 83,230 fica à entrada (lado sul) da estação de
Vale de Figueira e a PN 84,031 atravessa a dita estação.
l PN do pk 69,474 ficou tristemente celebre por já lá
terem ocorridos acidentes fatais com viaturas pesadas
l A IP também já informou a C. M. de Santarém que
tanto a Novembro de 2016 como Abril de 2020 e actual- vai assumir a total responsabilidade sobre a variante à
mente encontra-se encerrada com recurso a barreiras do PN das Assacaias (pk 76,789), construindo uma estrada
tipo New Jersey . Foi aqui que o alfa pendular embateu nova, permitindo o desvio da N365 no dito local. A emnum camião.
preitada terá um custo de 1,7 milhões de euros e sem data
definida para a sua concretização.
l PN do PK 73,908 fica na Ribeira de Santarém um
pouco antes da estação (lado sul).

l PN 74,552 cruza a estação de Santarém.

Quadro com as passagens de nível a serem suprimidas.
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Novos Sggmrrs para
Transporte de Madeira
Fotografias : Valério dos Santos ©

E

ntraram em Portugal, pela fronteira de Vilar Formoso, no passado dia 22 de outubro
os primeiros quatro 4 Sggmrrs adaptados
para o transporte de madeira. Estes quatro fazem
parte de um lote de 16 vagões (37 81 4657 000-7 a 37
81 4657 015-5) que vão operar nos serviços de transporte de madeira da Galiza para as duas fábricas de
pasta de papel na Figueira da Foz (Celbi e Soporcel).
Registados na Áustria pela “Innofreigth Solutions
GmbH” estão alugados à Ibercargo (joint venture entre a
Takargo e Captrain), devendo formar duas composições
de 8 vagões cada, permitindo libertar 28 vagões Sgnss
(duas composições de 14 Sgnss cada) para outros serviços.
Contruídos pela Tatravagónka (o mesmo construtor dos
Sggmrss que já podemos ver a circular para transporte de
contentores tanto na Takargo como na Medway) como
vagões plataforma, foram adaptados para o transporte de
madeira, podendo facilmente ser colocados no transporte
de contentores, mediante a retirada dos topos e fueiros,
46

e a colocação de picoletes. Foram construídos na fábrica
da Tatravagónka e depois transportados de camião para a
zona de Madrid onde foram montados.
Estes vagões são um bom exemplo da nova tendência
do mercado de vagões de mercadorias europeu, vagões
fabricados na Europa de Leste e detidos por empresas
de leasing que depois os alugam aos vários operadores
ferroviários.
Estes vagões são constituídos por dois semi-vagões ligados por um engate rígido, tendo 4 bogies Y25 Lssife-C-K, de 2 eixos cada. Têm um comprimento de 29,52m
e uma tara de 39 toneladas, podendo transportar, em linhas de categoria D, 141t de carga, elevando a carga bruta deste vagões para as 180t. Têm ainda a particularidade
de só terem cepos de freio do lado interior do bogie (entre os dois rodados de cada bogie), em vez de interiores e
exteriores, solução pouco vista em Portugal.
Ao contrário da solução até agora usada pela Ibercargo, de flats em cima de vagões porta contentores (encaixadas nos picoletes para encaixe dos contentores),
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estes vagões vêm já de origem
preparados para o transporte de
madeira, tendo os fueiros diretamente fixados à estrutura dos
vagões, permitindo ganhos de
rigidez estrutural, menos peso e
mais volume de carga por flat.
Os topos também oferecem uma
melhor integração com a estrutura do vagão e são “abertos”
permitindo uma melhor fluidez
do ar. A solução de topos “abertos”, também já usada há algum
tempo em vários Sgnss, permite
uma redução de mais de 5% no
consumo de combustível nos
comboios vazios (nos carregados
essa diferença é irrelevante por o
vagão ter a madeira que oferece
barreira ao fluxo de ar) face aos
topos totalmente fechados.
Cada semi-vagão sendo mais
curto que um Sgnss só leva 5
flats de madeira (em vez das 6
que leva um Sgnss), mas com
ganho em largura e altura para
carga de madeira – este vagão
aproveita ao máximo o gabarit
PTb e eliminou a altura da base
da flat que existia nos Sgnss – a
capacidade útil de carga de cada

Tara e carga admissível do vagão.

Engate rígido entre os dois semi-vagões e reservatórios de ar para o freio.
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semi-vagão equivale praticamente à de um Sgnss atual.
Tal permitirá comboios mais
curtos, 260m versus os 300m
atuais, algo muito útil numa Linha do Minho que já tem algumas estações com linhas para
cruzamentos curtas e que ainda
encurtarão mais com a introdução da sinalização eletrónica, e
mais capacidade de carga, por serem um total de 16 semi-vagões
versus os atuais 14 Sgnss.
Inicialmente ficaram resguardados na estação da Pampilhosa
e na última semana de outubro, o
vagão 37 81 4657 006-4 realizou
o primeiro teste de carga/descarga, levando madeira da Corunha
para a Soporcel, já na primeira
semana de novembro realiza-se
outro teste desta vez transportando madeira entre Lugo e a Celbi.
Ao longo das próximas semanas
deverão chegar mais vagões que
entrarão progressivamente ao
serviço, libertando os Sgnss.

Pormenor da flat - enrolador e fueiros.

Pormenor dos cepos de freio só do lado interior dos rodados do bogie.

Uma outra vista do ormenor dos cepos de freio só do lado interior dos
rodados do bogie.

Testeiro.
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Spotting

A 9632 já em serviço na
Linha do Vouga, com o
Regional 5112 Sernada do
Vouga - Aveiro, à chegada
a Eirol em 16 de Outubro de
2020.
Ricardo M. Ferreira.
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Transporte da 9632
© Eduardo Guimarães

Depois de alguns meses a ser intervencionada nas
Oficinas de Guifões, no primeiro dia de outubro iniciaram-se as marchas para devolução da automotora
9632 aos carris da linha do Vouga.
Por se tratar de uma unidade dupla, foram realizadas
duas marchas entre Guifões e Aveiro. O transporte das

metades esteve a cargo da locomotiva 2627 que se fez
acompanhar dos dois furgões geradores, uma excelente solução de modo a desocupar o parque de carruagens
Schindler e Sorefame. Dias depois foi a vez de proceder
à operação inversa. A 9637 é a automotora que está agora
a ser objeto de revisão.

9632 ainda em Guifões no dia 29 de Setembro 2020. © Eduardo Guimarães
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A composição destinada ao transporte da 9632 na estação de Campanhã. © Rui Pedro Ferreira

Transporte da primeira “metade” da 9632 para Aveiro com 2627 em Leça do Balio no dia 1 de Outubro. © Eduardo Guimarães
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Transporte da primeira “metade” da 9632 para Aveiro com 2627 em Leça do Balio no dia 1 de Outubro. © Eduardo Guimarães

Passagem da composição pela estação de Campanhã em direcção à Ponte de S.João e a Aveiro.© Rui Pedro Ferreira
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Em plena linha do Norte, perto da estação de Valadares, a composição acelera a caminho de Aveiro. © Gil Monteiro

O transporte da 9632 de Contumil para Aveiro a cargo da 2627, à entrada de Aveiro. 3 de Outubro de 2020.© Ricardo M.Ferreira
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Manobras da 2627 em Aveiro para descarga da 9632.© Ricardo M. Ferreira

Na semana seguinte à entrega da 9632 em Aveiro, foram buscar a 9637 para revisão em Guifões .© Fernando Liberato
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Spotting

Ensaios com a 9632 entre
Aveiro-Vouga e Sernada do
Vouga à saída de Aveiro, em
3 de Outubro de 2020.
Ricardo M.Ferreira
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Formação de Maquinistas
da Takargo na Linha da
Beira Baixa

Em plena rampa das Sarnadas, a 6005 circula rumo a norte. Em breve veremos o seu desempenho com uma composição a subir
linha acima no dia 11 de Outubro. © Bruno Luis

D

urante o mês de Outubro, a Takargo iniciou
a formação de maquinistas até à Covilhã,
em particular no troço entre Covilhã e Ródão. Não sendo a primeira vez que o operador fez
a sua incursão na Beira Baixa (em 2009 ocorreram
marchas com locomotivas 1400 até Ródão e Alcains),
desta vez foi a estreia das locomotivas Euro 4000,
numa inédita incursão até à Covilhã. Com a abertura
para breve da totalidade da linha, a Takargo antecipa-se para efetuar formação e reconhecimento de
caminho.
As marchas decorreram em 3 fins-de-semana, envolvendo as locomotivas 6002 e 6005, sendo que no primeiro deles foi quando houve mais idas e voltas entre
56

Covilhã e Ródão. Para tal, a Takargo fez deslocar a locomotiva 6005 da Pampilhosa ao Entroncamento, e daí,
até à Covilhã. Foram 4 idas e voltas por dia, ficando a
locomotiva a pernoitar em Ródão.
Nos fins de semana seguintes as marchas só tiveram
lugar no mesmo dia com uma ida e volta do Entroncamento à Covilhã, sendo que pelo meio havia outra entre
Ródão e a Covilhã.
Em breve a Takargo irá fazer mais formações, nomeadamente quando a linha estiver operacional até à Guarda,
sendo de prever para o início do próximo ano a operação
comercial dos tráfegos com destino a sul ou em alternativa à circulação via Beira Alta.
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Marcha de formação entre o Entroncamento e a Covilhã após a passagem pelo apeadeiro de Alvega - Ortiga no dia 10 de Outubro.
© Paulo Narciso

Na estação de Sarnadas, a 6005 aguarda por um cruzamento no dia 17 de Outubro. © Bruno Luis
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Passagem da 6005 na estação de
Castelo Novo no dia 11 de Outubro.
© Bruno Luis

A 6002 também visitou a Beira
Baixa. Aqui ela está parqueada em
Castelo Branco para tomada de
refeição da tripulação no dia 17 de
Outubro.
© Bruno Luis

A 6005 parte da Covilhã a caminho de Ródão para mais uma viagem no dia 10 de Outubro. © Bruno Luis
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Spotting

Estação da Granja, com o
mau estado dos carris bem
visível, em 14 de Outubro de
2020.
Eduardo Guimarães
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As

D

obras em curso do

urante o mês de outubro
continuaram a notar-se
evoluções ao longo dos
14 quilómetros abrangidos pela intervenção de modernização do troço
Vila Nova de Gaia – Espinho. Na
estação das Devesas encontra-se em
fase de implantação um estaleiro que
irá ocupar a zona onde antigamente
se encontravam os silos da CIMPOR. A zona foi totalmente limpa e
estão a ser colocados contentores e
equipamentos de obras.

Ferrovia 2020
Linha do Norte

Fotografias: Pedro Mêda ©

Na zona onde ficará a estação técnica foram já realizadas as demolições
necessárias e estão a avançar os trabalhos de movimentação de terras. No
local já se encontram máquinas para
as fases seguintes.
Na envolvente da passagem de nível
das Moutadas, ao km 324,562 está a
proceder-se à instalação de um novo
sistema de drenagem longitudinal.
Ao km 323,995 e no enfiamento da
rua Egas Moniz em Miramar, estão
a decorrer trabalhos para o estabelecimento de uma passagem de nível
provisória. Esta passagem de nível
destina-se a permitir a execução das
Passagens Inferiores Rodoviárias nas
Moutadas e no apeadeiro de Miramar.

As obras de construção da futura estação técnica
decorrem enquanto a circulação se vai efectuando com
alguma normalidade na linha do Norte.
31-10-2020.

Entre este apeadeiro e a estação da
Granja estão dispostas travessas bi-bloco ao longo da linha descendente
para que se possa dar início à RIV.
Integrado no contexto da empreitada
de sinalização que também está a decorrer neste troço, foram já colocados
novos sistemas de passagem de nível,
nomeadamente nas passagens na envolvente da Granja de modo a que estas possam funcionar normalmente até
serem suprimidas, uma vez que o novo
sistema de sinalização com gestão centralizada no CCO poderá entrar em
operação durante o próximo mês de
novembro.
Equipamentos de geotecnia da DST na zona da estação
técnica
31-10-2020.
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Equipamentos de passagem de
nível na zona da Granja
31-10-2020.

O arranque da estação técnica
do lado de Valadares
31-10-2020.

Passagem de Nível provisória
em Miramar, rua Egas Moniz
31-10-2020.
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Passagem de nível das
Moutadas, sistema de
Drenagem.
31-10-2020.

Trabalhos de movimentos de
terra na estação técnica
31-10-2020.

Zona da futura Passagem de
Nível provisória em Miramar, rua
Egas Moniz.
31-10-2020.
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N

esta edição vamos apresentar mais
algumas fotografias das intervenções que decorreram na linha da
Beira Baixa entre a Covilhã e Belmonte respeitantes ao final do mês de Setembro.

Infelizmente não nos foi possível publicar estas fotografias na edição do mês passado, mas
numa altura em que a IP já procedeu à ligação
de tensão entre os apeadeiros do Sabugal e de
Caria, apresentamos algumas imagens relacionadas com esse troço.

Linha da Beira Baixa
Fotografias:
Antero Pires - Linha da Beira Baixa ©

A maquinaria nos trabalhos
finais perto da estação da
Covilhã.
30-09-2020.

Um ferro camião com plataforma
elevatória utilizado para
trabalhos de catenária.
30-09-2020.
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A consolidação dos taludes é
um dos trabalhos principais que
decorreram ao longo do troço
em obras.
30-09-2020.

Em alguns locais foi necessário
construir muros de suporte em
betão para suster a queda de
detritos na via.
30-09-2020.

Dezenas de travessas novas à
espera de colocação em locais
da linha onde ainda sejam
necessárias, junto da cidade da
Covilhã.
30-09-2020.
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Ponte da Carpinteira já com os
postes de catenária colocados.
30-09-2020.

Uma vista mais ampla com a
ponte da Carpinteira em primeiro
plano e ao fundo após a curva o
viaduto da Flandres.
30-09-2020.

Nesta imagem é perfeitamente
visível a intervenção já finalizada
em termos de suporte de
taludes,
30-09-2020.
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Duas imagens com pormenores dos elementos da electrificação nas zonas do Canhoso e da Carpinteira. 30-09-2020.

A via está praticamente
finalizada, tendo sido colocadas
barreiras acústicas junto da
estrada nacional 230.
30-09-2020.

Uma passagem de nível em Caria
que vai ser dotada de sinalização
luminosa.
30-09-2020.
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Nas imediações de Belmonte
a via também se apresentava
quase pronta, faltando apenas
a instalação dos sistemas de
automatização da passagem de
nível ao quilómetro 184.694.
30-09-2020.

Um conjunto de imagens relacionadas com
os trabalhos de instalação dos sistemas
de sinalização, quer da via férrea, quer da
passagem de nível perto da estação de
Belmonte.
30-09-2020.

Ponte dos Gogos, que se
advinha ser um local de eleição
para fotografar comboios,
quanto mais não sejam as 2240.
15-08-2020.
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Reabilitação
Mercês

da

Estação

das

BREVES

F

oi consignada a empreitada de reabilitação da Estação das
Mercês na Linha de Sintra.

A intervenção, com um investimento aproximado de 380 mil euros
e conclusão prevista para janeiro de 2021, prevê a realização de
pintura anticorrosiva na estrutura metálica da cobertura das
plataformas, substituição de elementos do sistema de drenagem
de águas pluviais da cobertura, trabalhos de impermeabilização,
pintura, colocação de faixa de segurança nas plataformas e
substituição de mobiliário urbano e iluminação.
De referir que recentemente a Infraestruturas de Portugal (IP)
concluiu uma intervenção de âmbito semelhante na Estação de
Monte Abraão, também na Linha de Sintra, com um investimento
de cerca de 100 mil euros. A IP tem planeadas mais intervenções
de requalificação em diferentes estações da área urbana e
suburbana de Lisboa, tais como, Sete Rios, Entrecampos,
Campolide e Algueirão-Mem Martins.
Fotografia de José Sousa da estação das Mercês em Janeiro de
2016.

Conservação e Restauro de Painéis Azulejares
nas Estações de Olhão e Faro

C

om um preço contratual 49.499,00 €, ao qual
acresce o IVA à taxa legal em vigor, foi assinado
entre a Infraestruturas de Portugal e a Conservação de
Bens Culturais, Unipessoal um contrato tendo em vista
a conservação e restauros dos azulejos existentes nas
estações de Olhão e de Faro na linha do Algarve.
As intervenções nestes dois locais têm um prazo de execução de 90
dias tendo o contrato sido assinado no passado dia 15 de Setembro.
Fotografia de Pedro André da estação de Olhão em 2014.
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Intervenção na Linha do Vouga

A

linha do Vouga irá ser alvo de trabalhos de conservação
e manutenção no troço compreendido entre as estações
da Vila da Feira e de Oliveira de Azeméis.
A Portaria 596-C/2020 do dia 6 de Outubro passado autorizou a
Infraestruturas de Portugal a proceder à repartição de encargos
relativos a um contrato referente à reabilitação da superestrutura de
via da linha do Vouga entre as duas estações referidas acima.
O montante global irá ser de 2 650 000 euros, valor esse que terá
de ser repartido ao longo de dois anos económicos. Em 2020 serão
apenas 100 000 euros, ficando a maior fatia do bolo financeiro no
valor de 2 550 000 euros para 2021.
Fotografia de Sérgio Santos da estação de Vila da Feira em Outubro
de 2018

Reabilitação das Estações de Entrecampos e
Sete Rios

S

egundo o site da Infraestruturas de Portugal, tiveram início
duas empreitadas referentes à reabilitação dos edifícios de
passageiros das estações de Entrecampos e de Sete Rios situadas
na linha da Cintura.
No caso da estação de Entrecampos a intervenção irá durar 13
semanas, sendo privísel que os trabalhos se finalizem durante
o mês de Novembro. Na estação de Sete Rios, os trabalhos irão
decorrer ao longo de seis semanas, tendo sido iniciados no mês
de Outubro.
Com um investimento global de cerca de 346 mil euros, a
intervenção nestas duas estações irá incidir sobre a melhoria das

condições existentes nos espaços interiores. Serão substituidos
os componentes de revestimento de pisos e tectos falsos, serão
instaladas novas papeleiras e um sistema mais eficaz anti pombos
e será efectuada uma actualização da sinalética.
Fotografia: https://www.infraestruturasdeportugal.pt/
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MEDWAY Retirou Material de Empreiteiros da
Linha do Minho

C

om o aproximar do fim das obras mais relevantes na
modernização e electrificação da linha do Minho, começou
a ser retirado algum do material de empreiteiros que tinha sido
utilizado em diferentes intervenções.

Assim no passado dia 06 de Outubro a MEDWAY efectuou o
comboio n.º 92210 [Valença - Pegões] com diverso material da
empresa Neopul cuja base operacional se situa junto da estação de
Pegões na linha do Alentejo.
O Rui Pedro Ferreira captou a passagem da composição tracionada
pela locomotiva 5034 à entrada do Lousado.

Metro de Lisboa Adjudicou 3.ª Empreitada do
Plano de Extensão

A

empreitada foi adjudicada às empresas Teixeira Duarte, Engenharia e
Construções, S.A. e SOMAFEL, Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A,
pelo preço contratual de 19.497.608,44 euros, ao qual acresce a taxa em
vigor do IVA.
O prazo de execução será de 698 dias de calendário, a contar desde a data da respectiva
consignação que estará dependente da obtenção de visto prévio do Tribunal de Contas.
Fotografia de Tiago Duarte na estação do Saldanha em Dezembro de 2016.
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Estabilização de Taludes na Linha de Leixões e
Concordância de S. Gemil

A

Infraestruturas de Portugal foi autorizada pela Portaria 596E/2020, de 6 de Outubro a proceder à repartição de encargos
relativos ao contrato para a «Linha de Leixões e Concordância S.
Gemil - Estabilização de Taludes»
Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato acima referido são repartidos
da seguinte forma, não podendo exceder os seguintes valores em cada ano económico:
Em 2021 - (euro) 2.726.000,00;
Em 2022 - (euro) 1.774.000,00.
Fotografia de Gil Monteiro do comboio de transporte de siderúrgicos à passagem por S.Gemil
no passado mês de Março onde é visível um dos taludes existentes na área a intervir.
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Renovação das 3500 em grande ritmo

A

s 3524 e 3526, que se encontram fora de serviço há vários
anos, viram os trabalhos acelerar decisivamente, após a
entrega de algumas UQE 2400 reactivadas. A última a sair, a 13
de Outubro, foi a 2414, que aproveitou a marcha para Lisboa para
entregar também a UTE 3159 de Cascais, que finalizou também
R2.
Ambas as unidades estão já totalmente desmontadas, no interior
das oficinas do Entroncamento. As caixas estão já gradualmente
a ser pintadas. A decoração exterior mantém-se vermelha e preta,
mas no interior as mudanças serão grandes, com a aplicação de
uma nova decoração que a seu tempo será alargada à restante
série.
Além da renovação de meio de vida por que passaram as restantes
unidades, estas duas unidades serão equipadas com um espaço

para bicicletas no átrio, que será totalmente remodelado para o
efeito e incorporará lugares rebatíveis contra a janela, permitindo
assim aos passageiros sentarem-se ali segurando nas respectivas
bicicletas.
A previsão de retoma do serviço comercial para estas unidades
continua agendada para o final deste ano.
Fotografia do reboque da 3524 preparado para receber pintura da
autoria do João Cunha no dia 13 de Outubro.

Substituição de Travessas na Linha do Sul

F

oi celebrado no passado dia 2 de Outubro um contrato entre a
Infraestruturas de Portugal e a empresa Mota-Engil, Railway Engineering
referente a uma empreitada de renovação que irá ocorrer nas estações de
Alcácer do Sal e de Vale do Guizo.
A intervenção irá incidir na substituição de travessas de madeira por
travessas de betão, e a colocação de carris de barras longas soldadas.
O preço contratual é de 249.718,60 € e as obras terão um prazo de execução
de 150 dias.
Fotografia da estação de Vale do Guizo em Fevereiro de 2018 da autoria de
João Cunha.
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Aquisição de Equipamento Ferroviário de
Inspeção

Os encargos orçamentais decorrentes da execução deste contrato
terão de ser repartidos ao longo de vários anos económicos, não
podendo os mesmos ultrapassar esses valores em cada ano:

A

Infraestruturas de Portugal ficou autorizada pela Portaria
596-B/2020 do passado dia 6 de Outubro a proceder à
repartição de encargos relativos a um contrato de aquisição
de Equipamento Ferroviário de Inspeção até ao montante
global de 6 750 000 euros a que acresce o IVA à taxa legal em
vigor.

2020: 675 000 euros;
2021: 3 375 000 euros;
2020: 2 700 000 euros.
Actualmente a IP utiliza em termos de material circulante motor
para inspecção de via o VIV02 EM120 adquirido em 1991, e a Allan
301 onde foi recentemente instalado algum equipamento técnico
como é visível na fotografia do Rui Pedro Ferreira em Contumil no
passado dia 1 de Setembro.

Beneficiação em Pontes da Beira Baixa
F

oi aberto um concurso público destinado à beneficiação
da proteção anticorrosiva de pontes metálicas na
Linha da Beira Baixa, incluindo trabalhos de decapagem
e posterior aplicação da proteção anticorrosiva das
seguintes Pontes Metálicas:
- Ponte da Foz do Açucar ao Pk 52,045
- Ponte da Nave das Oliveiras ao Pk 55,655
- Ponte da Ribeira das Oliveiras/Ulmeiros ao PK 57,639
- Ponte da Vila Ruiva ao PK 59,983.
O valor do preço base do procedimento é de 900 000 euros
e terá um prazo de execução de 210 dias.
Fotografia de José Sousa da Ponte da Ribeira das Oliveiras
Ulmeiros ao PK 57,639 em Outubro de 2010.
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Novidades na Corail VIP

A

pós ter sido recolocada em serviço comercial, após revisão
geral, a Corail VIP está a ser beneficiada para permitir o melhor
usufruto da carruagem por parte dos seus futuros clientes.
Assim, foram instalados novos WC, similares aos das UTE 2240,
também já equipados de depósito, foram adicionadas tomadas
de alimentação para ligar mais computadores e foi instalado um
novo LCD com ligações HDMI. Um dos conversores da carruagem
será ainda trocado para permitir uma estabilidade de corrente
compatível com as exigências de equipamentos mais modernos
para o bar, já pouco aptos a lidarem com correntes menos estáveis
como era o caso dos equipamentos mais antigos.

Também os estofos dos bancos da sala de reuniões foram
trocados, o que ajuda à boa impressão renovada desta carruagem,
que continuará a prestar um serviço especializado para grupos e
empresas que pretendam ter reuniões diferentes a bordo.
Fotografia de João Cunha no dia 13 de Outubro da Corail VIP
praticamente pronta a retomar serviço, após modernização.

Final das Formações de Maquinistas na 1554
A

CP terminou a formação dos maquinistas do Entroncamento na série
1550, acção que se tinha iniciado no mês de setembro, num percurso
efectuado entre o Entroncamento e Vendas Novas.
O objectivo desta formação da 1554 surgiu porque esta locomotiva irá
estar destinada em exclusivo ao comboio socorro do Entroncamento,
sendo ainda previsível que possa ser vista pontualmente em manobras
no depósito.
Fotografia de João Cunha da última marcha de formação, a caminho de
Vendas Novas, no dia 3 de Outubro.
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Takargo transporta Resíduos Tóxicos

I

niciou-se a 14 de Outubro um novo tráfego de transporte de
contentores entre São Martinho do Campo e o Terminal do Vale
do Tejo, em Riachos, operado pela Takargo. Os contentores,
vindos de Espanha e preparados em Alverca, servirão para
transportar durante oito meses os resíduos tóxicos retirados de
São Pedro da Cova, Gondomar.

Esta operação transportará cerca de 32 contentores por
dia entre ambos os terminais, correspondente ao ritmo dos
trabalhos de limpeza das antigas minas locais. É a primeira
vez que, em Portugal, circulam comboios-bloco ao serviço do
transporte de lixo – e, neste caso, lixo tóxico. Com chegada a
São Martinho ao início da manhã e saída para Sul ao final do dia,
o comboio é operado pelas Euro 4000 do operador nacional.
Fotografia de Ricardo Quinas da composição de vagões afecta
a esse serviço na estação do Entroncamento.

2611 Também já está Disponível

A

mítica locomotiva papal está de regresso ao activo!
Após recuperação, a locomotiva 2611 foi dada
como pronta a meio de Outubro, sendo assim a terceira
locomotiva 2600 totalmente revista e restaurada para
serviço comercial.

A aceleração do restauro da série é evidente, de modo a poderem estar
disponíveis sete locomotivas em Janeiro de 2021, a tempo da abertura
da linha do Minho. Além da 2611, também a 2607 e a 2623 estão quase
prontas, depois de há algum tempo ter finalizado a respectiva revisão
mecânica e eléctrica. A maior demora no processo tem sido a prontidão da
carroçaria e cabines, dependentes de trabalho de mão de obra intensiva.
Fotografia da 2611 em Contumil no passado dia 28 de Outubro da autoria
do Eduardo Guimarães.
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Transporte de Carruagem Napolitana

T

al como noticiado na edição n.º 120 da Trainspotter,
continuamos a acompanhar o processo de transporte para
Contumil das carruagens Napolitanas parqueadas na estação do
Tua.
O terceiro transporte ocorreu no dia 22 de outubro e trouxe a
carruagem 20-29 004-2. Este veículo junta-se assim aos dois que
já se encontram a ser intervencionados.
Fica assim por resgatar uma carruagem que se mantém na
estação do Tua.
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Fotografias de Rui Pedro Ferreira na passagem da composição
em Ermesinde após o regresso do Tua em direcção a Contumil.

Comboio Correio

Modernização da Linha de Vendas Novas
A

infraestruturas de Portugal foi autorizada através
da Portaria 639/2020, de 28 de Outubro a proceder à
repartição de encargos relativos ao contrato da «Empreitada
de Modernização da Linha de Vendas Novas», até ao montante
global de (euro) 85 000 000, na condição de ter financiamento
europeu com candidatura aprovada e sujeito a financiamento
máximo nacional de (euro) 54 297 249,27.

Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato acima
referido são repartidos da seguinte forma, não podendo exceder estes
valores em cada ano económico:
Em 2021: (euro) 1 000 000;
Em 2022: (euro) 28 000 000;
Em 2023: (euro) 54 600 000;
Em 2024: (euro) 1 400 000;
Fotografia de Mauro Prates do comboio 80180/1 do dia 03 de Julho de
2020 , a passar na Quinta Grande.

IP ligou a Catenária entre Caria e Sabugal
É

mais um passo rumo à reabertura do troço Covilhã – Guarda:
desde o dia 30 de Outubro, a Infraestruturas de Portugal
colocou sob tensão a catenária no troço Sabugal – Guarda,
disponibilizando assim o troço entre a Guarda e Caria para ensaios
com material eléctrico, que podem começar logo que o resto dos
trabalhos na infraestrutura o permita.
Com o fecho físico da ligação junto à estação da Guarda, que
ocorreu nos primeiros dias de Outubro, falta agora por sob
tensão a catenária entre a Covilhã e Caria, instalação que está
também praticamente concluída. Ao longo de toda a linha
decorrem trabalhos de finalização em estações e apeadeiros, com
beneficiação de painéis azulejares, salas de espera e colocação de
sistemas de informação ao público, estando ainda em finalização a
sinalização e instalação do sistema Convel.
Tudo parece bem encaminhado para que os ensaios para
colocação ao serviço se possam iniciar antes do final do ano. Até
ao fecho da linha da Beira Alta para obras, o que se prevê para
final de 2021, a CP pondera introduzir serviços circulares Lisboa
– Lisboa, aproveitando o fecho da malha ferroviária beirã, o que
permitirá posicionar-se vantajosamente ao serviço de corredores
de mobilidade como o que liga a Cova da Beira a Coimbra, eixo
importante para a região e que actualmente é apenas servido por
via rodoviária.
Fotografia de Antero Pires da linha da Beira Baixa já com a
catenária colocada (mas sem tensão à data) perto do quilómetro
184 no passado dia 31 de Outubro.

77

Destaque Ferroviário

Nova

versão do

PNI 2030

foi apresentada

Texto : João Cunha ©

O

governo apresentou uma nova versão
do PNI 2030 – Plano Nacional de
Infraestruturas, com horizonte de
concretização até 2030. Reciclando a ideia que
apressadamente apresentou como troféu de
candidatura de Pedro Marques ao Parlamento
Europeu, no início de 2019, o novo exercício beneficia
dos pacotes financeiros adicionais que se vislumbram
no horizonte como resultado do combate aos efeitos
económicos da Covid-19, pacotes generosamente
previstos pela União Europeia.
As diferenças não se ficam apenas pela ambição
financeira do programa, sendo ainda possível observar no
exercício para a rede ferroviária nacional uma visão de
conjunto mais ampla e integrada, sendo inclusivamente
nomeadas as dependências entre as distintas intervenções
previstas, que permitirão em conjunto alcançar os
objectivos definidos no plano.

Por outro lado, o PNI 2030 não mostra nenhuma
garantia de execução, dado que não garantiu ainda o
financiamento (a maioria dos projectos encontram-se
nomeados com dependência de candidatura a fundos
europeus e até a estudos de viabilidade, ainda não
realizados) nem menciona a forma de gerir um programa
de investimentos desta envergadura, o que se torna
particularmente importante no caso português, onde a
recente experiência com o Ferrovia 2020 – programa bem
mais ligeiro – tem tido dos piores resultados. Do lado
da mobilidade urbana, o PNI 2030 traz uma parafernália
de ideias não estudadas, onde se incluem colecções de
metropolitanos de superfície, Metrobus e mais extensões
dos sistemas existentes. Neste capítulo, sob a tutela do
Ministério do Ambiente, os planos parecem bastante
menos pensados e bastante mais casuísticos.

[Adaptado do Plano Nacional de Investimentos 2030]
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Mobilidade Urbana
Dos planos com conexão ferroviária, os que se
incluem no capítulo da mobilidade urbana parecem estar
fundamentalmente por estudar. A maioria dos projectos
é totalmente nova e não consta que alguma vez tenham
sido estudados.
Começando pelas mais fáceis de concretizar, a
expansão da rede do Metropolitano de Lisboa deverá
passar por levar a linha amarela até Benfica e a linha
vermelha até Alcântara, no que poderão ser as últimas
expansões enterradas do sistema. Estes eixos não estão
definidos no PNI 2030, embora tenham sido noticiados
aquando da sua apresentação, e os valores não estão
concretizados – é, sim, proposto um envelope financeiro
de 2.300 milhões de Euros para várias intervenções na
Grande Lisboa, onde se inclui esta expansão. São ainda
propostos sistemas de tipo BRT (Bus Rapid Transit –
Metrobus) ou de maior capacidade (metros ligeiros) mas,
novamente, sem nada concretizar. Além da óbvia má ideia
que é começar a coleccionar distintos modos por todo o
lado, com descontinuidades e roturas de carga, dá ideia
que o PNI 2030 nesta parte se resumiu a uma intenção
de somar volumes de investimento. Tem sido falada
na intenção de criar uma linha de metro de superfície
entre Odivelas e Loures, o que atesta desde logo bem
do desfasamento e total falta de critério na reflexão
realizada para melhorar o serviço a áreas suburbanas sem
infraestruturas pesadas.

Na área metropolitana do Porto a falta de critério é
similar, com um pacote de investimento de 1.350 milhões,
o que desde logo reflecte a aposta numa expansão mais
barata e à superfície do Metro do Porto. No resto, repetese a falta de definição e de critério visível para a capital.
Para cidades de média dimensão são propostos 200
milhões de Euros para sistemas tipo Metrobus, sendo
nomeadamente prometida (fora do PNI 2030) a ligação
Braga – Guimarães, o que a concretizar-se não deixará
de ser um erro épico de políticas públicas, por oposição
ao sempre adiado fecho da malha ferroviária entre ambas
as cidades, que proporcionaria efeitos de rede bastante
mais potentes.
Ferrovia
No capítulo da ferrovia pesada o PNI 2030 apresenta
pelo menos uma linha de raciocínio clara e uma
abordagem bastante mais holística. A maioria dos planos
não estão finamente definidos, nomeadamente no que
toca à sua viabilidade e financiamento, mas nota-se que
o Ministério das Infraestruturas realizou um exercício
reflectivo bastante mais denso, o que faz um contraste
bastante profundo com os planos para mobilidade urbana.
Ao todo, 10.500 milhões de Euros estão prometidos
a 10 anos, todos com financiamento público e quase
todos contando com dinheiros europeus. Sendo certo que
a União Europeia não deixará de financiar ferrovia em

[Adaptado do Plano Nacional de Investimentos 2030]
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Nova linha Lisboa - Porto.
[Adaptado do Plano Nacional de Investimentos 2030]

Áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
[Adaptado do Plano Nacional de Investimentos 2030]

larga escala – ao contrário de outros meios de transporte
– também não é menos verdade que a aplicabilidade
desses financiamentos aos projectos seleccionados está
por demonstrar em quase todos eles.

com a quadruplicação do troço Chelas – Braço de Prata,
em Lisboa, e do troço Contumil – Ermesinde, no Porto.
Entre Alverca e Azambuja a linha do Norte passará
também a contar com quatro vias entre Castanheira do
Ribatejo e a Azambuja, passando o restante troço a contar
com três vias. Dentro deste pacote financeiro está ainda
prevista a reactivação do serviço de passageiros na linha
de Leixões e a construção da sua ligação ao aeroporto do
Porto, que é o único aeroporto para o qual está prevista
ligação ferroviária até 2030, o que não deixa de ser um
dos pontos surpreendentes, pela negativa, do PNI 2030.
Este reforço nas áreas metropolitanas tem horizonte
de execução até 2026, o que sublinha a importância e
criticidade que estas intervenções têm no contexto da
rede ferroviária nacional.

Quase metade deste valor está previsto para a linha
nova Lisboa – Porto: desfeito o tabu, o governo risca a
anterior ideia das variantes espalhadas ao longo da linha
e aposta na linha de alta velocidade integral, de modo a
comprimir historicamente os tempos de viagem no nosso
país e libertar a linha do Norte dos tráfegos mais rápidos,
o que lhe permitirá ganhar muita capacidade para tráfegos
regionais e de mercadorias.
A linha desenvolver-se-á fundamentalmente em
torno do que havia sido projectado na década de 2000,
recuperando assim os planos já bem estudados entre o
Carregado e o Porto. A diferença para o projecto de então
é que se preconiza uma nova entrada no Porto, abdicando
da ideia de compatibilizar a ponte de São João, o que
se saúda dada a sua saturação presente. Podendo ser
realizada por fases, à medida da disponibilização
do financiamento, a construção deverá iniciar-se
precisamente pela metade norte, entre Porto e Soure,
permitindo assim descongestionar a parte mais saturada
da linha do Norte e possibilitando a redução do tempo
de viagem para o patamar das duas horas entre Lisboa e
Porto. Uma vez completa, a viagem entre as duas cidades
reduzir-se-á para 1h15. A linha será implantada em bitola
ibérica, totalmente apta à migração, estando assim de
acordo com o contexto operacional em Portugal e nas
fronteiras com Espanha, algo que se prevê ser mantido
nas próximas duas décadas.
São destinados 290 milhões de Euros a reforçar
capacidade nas áreas metropolitanas, nomeadamente
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São destinados 450 milhões a eliminação de 155
passagens de nível e automatização de outras 79,
instalação de travessas polivalentes na rede, instalação de
novos sistemas de segurança e comunicação em veículos
ferroviários e medidas mitigadoras de ruído ao longo de
toda a rede.
Para cumprir até 2030 são previstos 270 milhões para
instalar os standards ERTMS (ETCS, GSM-R) em mais
troços da rede ferroviária, que se somarão aos que estão
a ser equipados por conta do Ferrovia 2020. Será o caso
das linhas do Minho, Douro, Norte, Oeste, Leste, Sintra,
Cintura, Sul, Alentejo e ramal de Alfarelos, dando um
importante contributo à promoção da interoperabilidade
da rede ferroviária. Esta é uma prioridade europeia das
mais importantes.
Existem 740 milhões de Euros previstos para
electrificar a totalidade da rede nacional e para a
construção da nova linha do Vale do Sousa, embora esta
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da linha do Oeste, entre Caldas e Louriçal,
e a total renovação e duplicação do ramal
de Alfarelos. A fechar este pacote, está a
possível electrificação das linhas do Leste e
de Neves Corvo, também mediante estudos de
viabilidade, a que se soma, também de forma
condicional, a reabertura e electrificação da
linha Beja – Ourique. No caso da linha do
Leste, é ainda apontada a possibilidade de
refazer o acesso ferroviário a Portalegre.

Programa de Sinalização e Implementação do ERTMS/ETCS + GSM-R.
[Adaptado do Plano Nacional de Investimentos 2030]

Programa de electrificação da Rede Nacional Ferroviária. [Adaptado do Plano
Nacional de Investimentos 2030]

última sujeita a estudos de viabilidade. Há indicações
de que a opção preferencial da actual administração da
Infraestruturas de Portugal é da sua concretização por
sistema de tipo Metrobus, uma bizarria absoluta que
despreza os mais básicos benefícios da edificação de uma
rede ferroviária. Para lá deste novo eixo, confirma-se a
modernização da linha do Douro até ao Pocinho e antecipase a reabertura até Barca d’Alva, neste caso sujeita
também a estudos de viabilidade e acordos com Espanha,
o que permite antecipar uma baixa probabilidade de vir
a suceder. Confirma-se a finalização da electrificação

O transporte de mercadorias, que havia
sido a prioridade do Ferrovia 2020, recebe
bastante menos atenções do PNI 2030 – pelo
menos, directamente. Uma das raras excepções
é o programa de 200 milhões de Euros para
beneficiação de terminais logísticos, que
pretende melhorar o seu acesso ferroviário,
eliminar
descontinuidades
de
electrificação, aumentar comprimento
útil das linhas de carga e construir a
plataforma rodoferroviária de Lisboa
Norte, na Castanheira do Ribatejo.
No Sul do país prevê-se um
investimento de 230 milhões de Euros
na modernização e electrificação da
linha Casa Branca – Beja e na melhoria
de traçado da linha do Sul entre Torre
Vã e Tunes. No Alentejo é de salientar
a falta de uma visão mais global para
o problema de escala que enfrenta o
ramal de Beja, sendo a opção a simples
modernização do que existe em vez de
levar a ligação a Beja a ancorar-se em
Évora, permitindo a sua integração num
corredor de maior escala e frequência.

Para a linha do Sul, e considerando
que sobrarão 130 a 150 milhões de
Euros para o seu traçado, parece
complicado obter a melhoria de 30 minutos que a
Infraestruturas de Portugal anuncia, embora o objectivo
de homogeneizar velocidades neste crítico troço vá sem
dúvida permitir alguma melhoria dos tempos de viagem,
que hoje em dia são extremamente prejudicados por este
traçado primitivo.
Num outro projecto, 150 milhões pretendem
ainda resolver outros constrangimentos da região Sul,
nomeadamente com a duplicação do troço Poceirão
– Bombel, há muito prometida, da nova linha Sines –
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Modernização das Ligações Ferroviárias a Beja e a Faro.
[Adaptado do Plano Nacional de Investimentos 2030]

Requalificação da Linha do Vouga.
[Adaptado do Plano Nacional de Investimentos 2030]

Grândola Norte e ainda financiando estudos para a nova
travessia do Tejo, outro projecto previsto há décadas e
que continua sem sair do papel – nesta fase, não estão
prometidos mais do que papéis, também.

para ligações de maior curso devido à baixa velocidade
aparece assim em força no espaço público. Futuramente,
o Governo preconiza já a construção de uma nova via
entre Braga e Porto, o que em conjunto com intervenções
do lado espanhol permitirá ligar o Porto a Vigo, via
Braga, em apenas uma hora. Do lado espanhol espera-se
agora que avance o acesso ferroviário Sul a Vigo, que
havia sido suspenso perante o desinteresse português.

Até 2025 deverão concretizar-se 100 milhões de
Euros de investimento na linha do Vouga, mantendose em bitola métrica mas sendo totalmente renovada,
com correcção de traçado e electrificada. Está ainda
prometido um novo interface com a linha do Norte, na
zona de Espinho, o que deve passar pela há muito prevista
estação de conexão de Silvalde, a sul de Espinho. Como
curiosidade, a opção pela bitola métrica é justificada, entre
outras, pela possibilidade de continuação da exploração
de comboios históricos, um dos motivos de interesse que
tem sido visto na região como decisivo para promover o
desenvolvimento do território associado ao turismo.
Em Lisboa, estão ainda previstos 200 milhões para
desnivelar o nó de Alcântara, sendo criadas as
condições para operação ferroviária regular entre
Cascais e a linha de Cintura e incorporando um
feixe desnivelado no porto de Lisboa, para tráfego
de mercadorias. Este projecto, previsto há décadas,
está entre os mais importantes para toda a rede e tem
horizonte de concretização até 2027.
Um dos investimentos mais surpreendentes,
não pelo seu interesse mas pelo menor destaque
em discussões recentes, é o da nova linha entre
Braga e Vigo, a primeira fase da futura linha de
alta velocidade Porto – Vigo. 900 milhões prevêem
acabar com a actual condição de Braga como
estação terminal e aproximá-la dramaticamente da
Galiza, para material o grande eixo atlântico. O
reconhecimento de que a linha do Minho não serve
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Esta linha ganha aliás avanço sobre a linha Aveiro –
Mangualde, que volta a estar prevista, por cerca de 600
milhões de Euros. No curto argumentário que este plano
inclui, ganha destaque a noção de coesão territorial que
é citada para justificar este investimento, nomeadamente
pelo efeito que terá a inclusão de Viseu na rede ferroviária
nacional. Parece ser um primeiro indício sobre melhores
argumentos nacionais para conseguir financiamento
europeu, num projecto que Portugal não tem sabido
defender em Bruxelas.

Ligação da Linha de Cascais e do Porto de Lisboa à Linha de Cintura.
[Adaptado do Plano Nacional de Investimentos 2030]
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Por fim, estão destinados muitos milhões para material
circulante. Logo à partida, citam-se 680 milhões para 62
comboios urbanos, onde estarão incluídos os 30 novos
comboios para a linha de Cascais, já aptos a 25.000 V

e fundamentais para aproveitar a re-electrificação já
programada. Os restantes comboios reforçarão a oferta
de Porto e Lisboa e acudirão aos novos serviços urbanos
previstos. Ao que tudo indica, este contrato para fornecer
até 2029 incluirá ainda opção por mais 36 comboios, não
contabilizada nesta fase.
Outros 650 milhões estão previstos para 12 comboios
de alta velocidade, essenciais para a nova linha Lisboa –
Porto. Estes comboios, aptos a 300 km/h, servirão ainda
à continuidade do eixo Atlântico para Braga, Vigo e Faro.
Estão ainda previstos mais 14 comboios em opção para o
mesmo contrato, também a fornecer até 2029.
O plano fecha ainda com 385 milhões para 55
comboios regionais eléctricos, para substituir na íntegra
as UTE 2240, entre 2024 e 2030. Permitirão também
levar serviços regionais de qualidade a todo o país, no
quadro da electrificação total da rede ferroviária nacional.

Nova linha entre o Porto e Vigo (1ª fase)
[Adaptado do Plano Nacional de Investimentos 2030]

Corredor Internacional Norte (2ª fase)
[Adaptado do Plano Nacional de Investimentos 2030]

Ainda aguardando o plano ferroviário nacional,
onde se prevê a definição estratégica de largo prazo
para futuros investimentos na rede, o PNI 2030 que
foi agora apresentado é, para a ferrovia pesada, um
documento bastante mais apresentável e coerente do
que o de 2019. Os muitos pontos de interrogação à volta
dos estudos em falta e do financiamento a garantir são
fundamentais de sublinhar, até para prevenir erros a
que estamos habituados – incapacidade de contratar
meios, incapacidade de defender investimentos junto dos
financiadores, entre outros. Parece mais importante do
que nunca ser encontrada uma fórmula multi-disciplinar
para gerir este enorme caderno de encargos, sob pena
do país perder fundos europeus e, mais do que isso,
uma grande oportunidade de desenhar um novo país
ferroviário. Do lado da mobilidade urbana, é impossível
deixar de comparar a ligeireza do esboço com o que foram
os piores momentos do consulado de Pedro Marques nas
infraestruturas. Fica o alerta vermelho nesse capítulo.
Talvez mais do que nunca, saber aprender com o
passado e o presente será chave para que o PNI 2030
não passe de mais um plano para inglês ver e político
glorificar.

Corredor Internacional Sul (2ª fase)
[Adaptado do Plano Nacional de Investimentos 2030]
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REVIVE FERROVIA
Fotografias : José Sousa ©

N

o passado dia 29 de Setembro foi
apresentado o projecto Revive Ferrovia,
destinado ao aproveitamento de centenas
de imóveis situados em áreas do dominío publico
ferroviário, grande parte deles localizados em antigas
estações e apeadeiros.
Este projecto, bastante ambicioso, surge após a
assinatura de um protocolo de cooperação entre a Turismo
Fundos, em representação do Fundo Revive Natureza, e
a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária,
S.A..
Do Alentejo até Trás-os-Montes, passando pelo
Minho, este conjunto de edifícios faziam parte integrante
de diversas linhas e ramais que encerraram ao serviço
comercial a partir da década de 80 do século passado.
Neste programa são abrangidas construções situadas
nas seguintes linhas e ramais:
l Ramal de Moura, encerrado em 01 de janeiro de
1990 ligava a estação de Beja até Moura. Há planos para
a reconversão do canal em ecopista embora ainda não se
tenham iniciado as obras necessárias. Baleizão, Quintos,
Ponte do Guadiana (2), Serpa - Brinches e Pias.
l Linha de Évora, encerrada em 01 de janeiro
de 1990 entre Évora - Estremoz - Portalegre, tem
actualmente a maioria dos carris levantados. Vimeiro,
Ameixial e Sousel.
l Ramal de Reguengos, encerrado a 01 de janeiro
de 1990 ligava a estação de Évora a Reguengos de
Monsaraz. Montoito.
l Ramal de Mora, encerrado em 1987 permitia a
ligação entre Évora e Mora. Após a retirada dos carris
foi gradualmente sido transformado em ecopista, sendo
que esse processo ainda não está finalizado. Vale de Paio,
Pavia e Cabeção.
l Ramal de Cáceres encerrado ao serviço
comercial em 2012 mantém ainda os carris em toda a sua
extensão. Actualmente a estação de Marvão é a sede de
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um projecto de rail bikes que circulam ao longo de vários
quilómetros.
l Linha do Alentejo, troço Beja – Ourique onde
o serviço comercial foi suprimido no início de 2012,
no entanto continuam a existir circulações nesse troço
efectuadas por dresine de modo a aferir as condições
desses quilómetros de via.
l Linha do Alentejo, traçado primitivo entre Beja
e Santa Vitória Ervidel, foi desactivado na década de 70
do século passado tendo toda a superestrutura de via sido
levantada. A maior parte do antigo canal ferroviário foi
transformado numa estrada de terra batida.
l
Linha do Sabor, encerrado em 1988 ligava o
Pocinho na linha do Douro até Duas Igrejas/Miranda do
Douro, e parte do canal já está reconvertido em ecopista;
l Ramal de Monção, encerrado a 01 de janeiro
de 1990, ligava a estação de Valença até Monção e
actualmente está transformado em ecopista na sua
totalidade;
O Fundo Revive Natureza tem como principal ojectivo a requalificação e valorização de diversos imóveis
públicos situados em património natural de modo a que
se possa compatibilizar a conservação, recuperação e
salvaguarda do património imóvel em causa com novas
utilizações. Para além da recuperação e conservação dos
edifícios, alguns dos objectivos passam também por
atrair novos visitantes aos espaços e a fixação de novos
residentes nas áreas abrangentes.
Nas páginas seguintes vamos apresentar algumas fotografias da lista de 30 “estações” pré-selecionadas,
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Baleizão, 2013

Quintos, 2007

Ponte do Guadiana 1, 2007

Ponte do Guadiana 2, 2013

Serpa - brinches, 2007

Pias, 2007
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Vimieiro, 2020

Ameixial, 2020

Sousel, 2017

Montoito, 2014

Vale do Paio, 2008

Pavia, 2008
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Cabeção, 2008

Vale do Peso, 2006

Casével, 2007

Castro Verde - Almodõvar, 2017

Santa Vitória - Ervidel, 2007

Penedo Gordo, 2007
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Reprezas, 2010

Santa Vitória - Ervidel, 2017

Carviçais, 2016

Freixo de Espada à Cinta, 2016

Brucó, 2016

Vilar do Rei, 2016
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Mogadouro. 2006

Variz, 2016

Urrós, 2016

Ganfei, 2008

Verdoejo, 2013

Senhora da Cabeça, 2013
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S ernada - P aradela

V ariáveis

da equação para o regresso dos carris

Texto e Fotografias: Pedro André e Pedro Mêda ©

A

singularidade e o protagonismo da linha
do Vouga têm merecido a nossa atenção
nas últimas edições da Trainspotter. Esta
não será exceção e por isso dedicam-se algumas
páginas a uma nova reflexão que dá continuidade à
lógica de projetos em perspetiva ou a considerar para
potenciar a vertente turística deste polo em ascensão.
Com efeito, estes suportam-se em experiências como a
de Azpetia, que já foi também várias vezes abordada
nesta revista.
Acaso do destino este artigo não foi publicado na
edição n.º 119 como inicialmente previsto, devido
às marchas das carruagens adquiridas pela CP à
RENFE. Neste entretanto, a entidade Turismo do
Porto e Norte de Portugal divulgou um vídeo onde a
primeira imagem foca o assunto deste artigo.
Melhor mote não poderia haver portanto para
abordar o troço Sernada do Vouga – Paradela, cujo
ex-libris é a ponte do Poço de São Tiago.
Introdução
Nos últimos anos a linha do Vale do Vouga no troço
Aveiro – Macinhata do Vouga tem vindo a observar um
crescendo em termos de exploração turística. Esta, com
efeito estende-se até Sernada do Vouga, por ser neste
local que se encontram as únicas oficinas de material
circulante que servem a realidade do quotidiano deste
último reduto da via estreita em Portugal.
Na edição n.º 118 da Trainspotter foram abordados
alguns aspetos relacionados com os troços em serviço,
incluindo nestes o de Sernada do Vouga – Oliveira de
Azeméis que se encontra sem serviço de passageiros,
existindo contudo ambições para o seu regresso. Embora
estes quilómetros sejam, do ponto de vista paisagístico,
diferentes do que se encontra nos outros troços, e os
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quilómetros entre Oliveira de Azeméis e Espinho-Vouga
tenham outros atributos em termos atração turística/
cultural, a componente paisagística não é de todo o ponto
mais forte desta linha, sem prejuízo dos encantos que
possa ter.
Contudo, a envolvente de Sernada do Vouga tem esse
carater distinto, seja pelo traçado à saída de Sernada em
direção a Espinho, seja na aproximação a quem vem de
Aveiro e tem de cruzar a ponte rodoferroviária de Jafafe.
Não tendo a envergadura de outras grandes obras de arte
não deixa de ser um ponto de singular atração nesta linha.
Na última campanha das viagens do comboio histórico
era frequente ver várias dezenas de pessoas nas margens
do Vouga a ver passar a composição.
A observação sobre esta obra de arte merece um
parêntesis para relembrar uma frase dita há vários anos
pelo Eng. Andrade Gil, ex-Diretor da Divisão de Pontes
da REFER:
“No nosso imaginário colectivo, o comboio e a
ponte mantêm-se irremediavelmente unidos.” “Uma
paisagem só fica romanticamente completa quando lhe
acentuamos o relevo com uma ponte esbelta suportando
uma locomotiva…”.
Com efeito, são vários os exemplos que encontram
realidade nestas palavras. Um dos maiores a nível mundial
será porventura o viaduto de Glenfinnan, celebrizado
pelos filmes da saga Harry Potter. Em Portugal existem
também inúmeros exemplos face ao espólio que a rede
ferroviária portuguesa contém. Mencionando apenas
algumas obras de arte em cantaria, tal como o viaduto
de Glenfinnan ou outros viadutos na Suíça, em Itália ou
mesmo em Espanha, podemos referir o viaduto da Pala,
na linha do Douro, o viaduto de Durrães, na linha do
Minho, o viaduto do Côa, na linha da Beira Alta ou a
ponte do Poço de São Tiago no troço desativado da linha
Vouga entre Sernada e Viseu.
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Ponte do Poço de São Tiago.

Esta obra de arte, construída para que a linha do Vouga
pudesse atravessar o rio com o mesmo nome de modo a
chegar a Viseu, será porventura uma das mais fabulosas
pontes de cantaria do país. Projetada pelo engenheiro
francês Séjourné, esta estrutura tem 166 metros de
comprimento e cruza o rio a uma altura de 28 metros
em relação ao nível médio das águas. De modo a vencer
o vale a ponte é composta por vários arcos com 10,5
metros de diâmetro e um grande vão sobre o rio com 55
metros de diâmetro, evitando assim qualquer fundação

no leito do rio. É, sem dúvida, uma obra de arte distinta
e capaz de rivalizar com outras demais em Portugal e no
estrangeiro, sobretudo se observada com um comboio a
passar por cima…
O troço Sernada - Paradela
Saindo de Sernada do Vouga é necessário percorrer
cerca de 8,5 km junto ao rio e em direção à nascente
para encontrar esta estrutura. O vale estreito e com densa
vegetação constitui-se como uma
paisagem singular e distinta da
dos quilómetros de linha que estão
em serviço. Ao lado de uma parte
significativa do canal ferroviário,
para além do rio, existe a Estrada
Nacional 16. Por momentos este
cenário parece remeter para a linha
do Douro, mais concretamente para
o troço entre as estações da Rêde
e Caldas de Moledo. Via-férrea,
rodovia e rio, desenvolvem-se em
paralelo. A linha vai ganhando altura
à medida que nos aproximamos da
ponte do Poço de São Tiago.

Canal ferroviário, estrada e rio desenvolvem-se em paralelo, embebidos no vale estreito
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O atravessamento é feito, conforme referido
à cota 28 em relação ao nível médio da água. O
livro “Pelas linhas da Nostalgia” aborda este e
outros troços desativados da rede ferroviária e
que são agora objeto de outro tipo de usufrutos,
nomeadamente caminhadas ou passeios de bicicleta.
Na descrição deste itinerário, Rui Cardoso e
Mafalda César Machado citam o Guia de Portugal,
mais concretamente a descrição de uma viagem
neste troço escrita por Sant’Anna Dionísio, que opto
também por transcrever por não encontrar outras
palavras que melhor o descrevam:
“O crescendo de beleza do vale tem as
gradações de um prelúdio. O rio descreve
contínuos meandros, esquivando-se com calma aos
embargos dos grandes músculos boleados que a serra
das Talhadas envia de um lado e a serra de Arestal do
outro. Acentua-se a severidade do desfiladeiro.”

O caminho de ferro segue o seu percurso serpenteando pelos
montes e tentando não perder de vista o rio.

de 10,5 km, mais precisamente 10.350,00 metros.
O troço entre Sernada do Vouga e Viseu, que inclui
estes quilómetros, foi desativado a 1 de janeiro de 1990.
Com a remoção dos carris o canal ficou abandonado. Com
o alargamento e construção dos troços da A25 um troço
deste canal, entre Sernada do Vouga e esta
autoestrada foi transformado num acesso
rodoviário a Sernada do Vouga. Este utiliza
a ponte da foz do rio Caima e dá acesso à
ETA (Estação de Tratamento de Água) do
Carvoeiro. Nesta zona, o traçado original
distancia-se do rio. O canal original volta a
existir um pouco antes de uma rotunda de
acesso. Este troço tem cerca de 1400 metros.

Ao percorrer a EN 16 em direção da Sever do Vouga a ponte avista-se já de
muito perto realçando a sua esbelta imponência.

Depois da ponte cada via segue o seu caminho,
embora a linha não perca de vista o rio Vouga.
Sempre a subir, o canal ferroviário vai serpenteando
pela orografia. Foram construídos 2 túneis e várias
trincheiras. A paisagem alterna entre eucaliptos e
plantações de árvores de fruto (laranjas e vinhas) até
atingir a estação de Paradela.
“O comboio afasta-se do rio e começa a subir
aos ziguezagues pela alcantilada margem esquerda
cheia de arvoredo. Pequenos Túneis e Trincheiras
violentas. Densos biombos de folhagem debruçamse, no fundo, sobre as águas verde-escuras do
Vouga.” (Sant’Anna Dionísio)
Esta estação dista de Sernada do Vouga pouco menos
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Acesso rodoviário à ETA do Carvoeiro construído em cima do
antigo canal ferroviário
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Segue-se uma zona onde o canal se mistura com os
espaços existentes, pelo facto de existir uma estrada
secundária e zonas de estacionamento em terra batida.
Estamos na aldeia de Carvoeiro. Sensivelmente a meio,
é possível encontrar um vestígio da paragem outrora
existente; a placa do apeadeiro de Carvoeiro. Este troço
tem cerca de 950 metros e marca o reencontro do canal
ferroviário com o rio Vouga.
Zona antes do povoado da Foz do Rio Mau. O canal ferroviário
está bem visível e sem uso.

Aproximação à localidade de Carvoeiro

Túnel de Ródão.

inclinação muito considerável e não poucas vezes o
traçado é em trincheira, de um ou de ambos os lados.
Cerca de 900 metros depois do início da ecopista surge
o túnel de Ródão com 29 metros de comprimento. O
traçado tem pendente nula ou uma pendente de 2‰ de
modo a ganhar a altura necessária para a travessia do rio.
Vestígios do canal ferroviário e a placa do apeadeiro do
Carvoeiro

O rio e o canal ferroviário sem qualquer uso seguem
em paralelo durante cerca de 2500 metros. A Estrada
Nacional 16 cruza o canal ferroviário depois de
percorridos cerca de 800 metros e coloca-se no
espaço existente entre a linha e o rio. Conforme
referido, seguirão assim até à Ponte do Poço de São
Tiago. O povoado da Foz do Rio Mau é o local que
surge logo a seguir. É aqui que se inicia a ecopista do
Vouga. Este troço da ecopista que segue até Paradela
foi inaugurado em 2009.
Do início da ecopista até à Ponte do Poço de São
Tiago é necessário percorrer cerca de 3600 metros. O
antigo canal ferroviário desenvolve-se paralelamente
ao rio e à EN 16 embora mais elevado em relação a
estes dois. Em alguns pontos as encostas têm uma

Mesmo antes da curva à direita que inscreve o canal
ferroviário na Ponte do Poço de São Tiago é ainda
possível observar, do lado direito, vestígios da plataforma
em terra batida confinada com perfis de carril e antigas
travessas que pertencia ao antigo apeadeiro do Poço de
São Tiago.

Vestígios da plataforma do apeadeiro junto à ponte.
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Depois de atravessar a ponte a pendente acentua-se
para 25‰. São cerca de 1600 metros de curvas e contra
curvas com taludes bastante inclinados e trincheiras nas
proximidades dos túneis da Carvoeira e de Vale do Covo
com 43 e 16 metros, respetivamente. A poucas centenas
de metros da estação de Paradela o canal atravessa em
curva uma trincheira após a qual se avistam os silos da
Indústrias Vouga.
A aproximação à estação de Paradela é marcada pelos silos da
Indústrias Vouga.

Túnel da Carvoeira.

Conforme referido, nestes pouco menos de 10,5 km
existem hoje 3 situações distintas relativamente ao canal
ferroviário. Uma parte deu origem a uma estrada, uma
parte mantém-se mais ou menos visível e sem qualquer
uso (embora esteja em curso o projeto de ampliação da
ecopista) e por fim, uma outra parte deu lugar a uma
ecopista.
Os investimentos realizados a partir de 2000
devolveram um uso a este troço (pedonal e ciclável) para
usufruto das populações da envolvente e de muitas que
ali se deslocam para percorrer, conhecer e disfrutar das
paisagens e de tudo o que a região tem para oferecer.
Volvidos estes anos esta parte da ecopista do Vouga é
utilizada diariamente por muitas pessoas.

O caminho de ferro e agora a ciclovia “encolhem-se” para
passar por entre as trincheiras.

Sem prejuízo da importância que esta ecopista
tem, face ao atual contexto e aposta da CP no turismo
ferroviário e na recuperação de material circulante, à
qual se soma o facto de a linha do Vouga ser o último
reduto da via estreita em Portugal, parece ser relevante
equacionar cenários que permitam devolver os carris até
Paradela, podendo estes conciliar todos ou parte dos usos
entretanto implementados.
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Cenário belíssimo da aproximação ao túnel de Vale do Covo, vindo de Sernada.

Cais de Embarque

Cenários do regresso dos carris
Do ponto de vista económico e de uma forma
muito preliminar é possível equacionar diferentes
cenários de investimento. Estes têm em consideração as
condicionantes atuais bem como algumas que decorrem
dos objetivos a considerar para o regresso do serviço
ferroviário.
Uma das condicionantes mais relevantes logo à
partida é a existência de uma estrada entre a estação
de Sernada do Vouga e a rotunda de acesso à A25.
Independentemente do tipo de serviço que possa fazer
sentido (apenas turístico, diário, semanal, sazonal, etc.),
nesta zona seria necessário prever via embebida bem
como um sistema automático de sinalização e barreiras
de modo a conjugar os diferentes tráfegos.

Aproximação à ponte da foz do Caima vindo de Sernada do
Vouga .

Ponte da foz do Caima.

A estrada construída sobre o canal ferroviário na aproximação à
rotunda de acesso à A25.

Na prática, algo idêntico ao que se encontra
atualmente em operação na ponte de Jafafe, embora
com uma extensão superior e com necessidade de prever
sinalização na saída da ETA do Carvoeiro. O estado
de conservação atual desta estrada é razoável embora
apresente fissuras e abatimentos diversos no pavimento.
O ponto mais delicado deste troço é a ponte da foz do
Caima. Projetada para a via-férrea, esta ponte não
tem largura suficiente para permitir o cruzamento de
veículos. Do ponto de vista rodoviário constitui-se como
um estrangulamento mas sem grandes implicações de
maior face ao movimento existente. Do ponto de vista
ferroviário, esta ponte tem caraterísticas para assegurar
o serviço, tal como já o fez durante muitas décadas.
Contudo, no contexto de uma visão integrada e de maior
detalhe poder-se-á aferir posteriormente se a mesma seria
de ser mantida, alargada ou integralmente substituída.
Conforme referido, antes da rotunda o canal ferroviário
original encontra-se sem uso, pelo que poderia ser
possível a colocação de via métrica com recurso a uma

superestrutura mais “convencional” (balastro, travessas
e carris). Para esta poderá equacionar-se a colocação
de material reciclado de outras linhas, designadamente
carril e travessas de troços em intervenção no contexto
do Ferrovia 2020 e, designadamente, da linha do Norte.
O corte e encurtamento da cantoneira metálica das
travessas bi-bloco poderiam ser uma solução interessante
para conseguir uma via robusta e a valores relativamente
modestos. Esta solução pode aliás ser considerada em
toda a extensão até à estação de Paradela ou apenas na
zona onde não existe ecopista, dependendo novamente
dos serviços e usos a compatibilizar. Alternativamente,
poderá considerar-se uma solução que será sempre menos
económica mas que poderá permitir compatibilizar o
modo ferroviário com todos ou pelo menos com alguns
dos modos atualmente praticados na ecopista.
Entre o apeadeiro de Carvoeiro e a estação de
Paradela há pelo menos um ponto onde seria necessário
prever um sistema de sinalização/passagem de nível, que
é no cruzamento com a EN 16. Novamente, dependendo
do âmbito dos serviços a praticar poderá justificarse a colocação de outras soluções em outros locais/
atravessamentos.
O canal da ecopista embora se encontre bem
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Os taludes e as trincheiras para além de serem em
número considerável apresentam em alguns casos
pendentes muito inclinadas e com densa vegetação que
foi/será responsável por alguns aluimentos. Para além
de uma ação de desmatação/abate de árvores para criar
condições de estabilidade nos taludes, poderá justificarse em alguns pontos o reforço da estabilidade pela
construção de contenções. Em toda a extensão será
também necessário prever um sistema de drenagem.
Cruzamento do canal ferroviário com a EN16. Atualmente a casa
de PN já não existe.

conservado apresenta evidências da sua antiguidade,
bem como necessidade de manutenção de alguns pontos/
estruturas.

Em alguns pontos a inclinação dos taludes, as caraterísticas do
terreno e a manutenção dos mesmos pode dar origem a alguns
aluimentos.

Parte do percurso da ecopista.

Os túneis são, desde logo, pontos sensíveis,
designadamente devido às infiltrações e crescimento de
vegetação na zona inferior das abóbadas. A envolvente
das embocaduras, nomeadamente na ligação dos
elementos mais nobres em cantaria com a zona corrente
das abobadas, merece alguma atenção a médio prazo face
às fissuras que ali se verificam.

A vegetação densa confere outra beleza à paisagem mas é
também um problema pela proximidade aos taludes e pela
aglomeração de folhagem.

A ponte do Poço de São Tiago constitui-se também
como uma importante incógnita. Visualmente, aparenta
estar em bom estado de conservação, que é caraterístico
das pontes de cantaria. O tabuleiro é a zona mais visível
e é possível perceber que as guardas, embora seguras,
apresentam alguma degradação que, no contexto de uma
intervenção deste tipo, justificaria a sua reabilitação/
beneficiação.

Pormenor de uma das embocaduras dos túneis do percurso.
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Tabuleiro da ponte do Poço de São Tiago.

O edifício da estação de Paradela foi recentemente
recuperado e encontra-se em uso e em bom estado de
conservação. O layout original da estação desapareceu
por completo e além da ciclovia existe agora uma
estrada. Aqui será necessário prever novamente uma
solução que permita compatibilizar usos, podendo passar
pela instalação de via embebida, idêntica à referida no
troço à saída de Sernada do Vouga. Dependendo do
tipo de serviço, poderá ser necessário prever aqui a
instalação de outras estruturas que poderão ser facilmente

compatibilizadas face ao espaço existente na envolvente
desta estação.
Numa fase preliminar, um exercício como este lida
com várias incertezas e estas podem ter implicações
expressivas, designadamente em termos dos montantes
de investimento a mobilizar. Contudo, os pressupostos e
considerações que foram sendo referidos permitem fixar,
com alguma fiabilidade, uma ordem de grandeza.
Assim, a recuperação deste troço de pouco menos de
10,5 quilómetros com uma solução robusta, compatível em
parte do trajeto com outros usos,
com intervenções/recuperação
em obras de arte e taludes,
assumindo-se um cenário de
circulação que seja periódico
mas não intensivo (pelas
implicações que tem em termos
da sinalização e segurança),
prevê-se que seria necessário um
valor de investimento da ordem
dos 7,5 milhões de euros para
devolver o comboio à estação
de Paradela.

Edifício da estação de Paradela
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A Finalizar
O ano de 2020 tem sido difícil nas
mais diversas dimensões. Apesar das
quebras em termos turísticos, sobretudo
por ausência de viajantes estrangeiros, as
zonas mais interiores de Portugal e alguns
programas turísticos registaram afluências
sem precedentes. Entre eles está o percurso
da linha do Douro e o comboio a vapor,
também na linha do Douro.
Apesar de não ter existido programa
turístico no Vouga durante o verão
o espólio de material continua a ser
recuperado e a ser redirecionado para este
último reduto da via estreita em Portugal.

Sernada do Vouga. O topo de via assinala o fim da linha que outrora seguia para
Paradela e daí para Viseu.

As caraterísticas intrínsecas proporcionadas pelo vale
do rio Vouga e pela ponte do Poço de S. Tiago poderão
constituir-se como um reforço ímpar e de peso no
percurso da linha do Vouga. Toda esta região pode assim
ser catapultada para um nicho de mercado que, à escala
nacional e face às circunstâncias que experienciamos se

revela expressivo, mas cuja aposta e o público-alvo é de
nível europeu/mundial.
Na ausência, para já, dos carris sobre a ponte do Poço
de São Tiago fica o convite a uma paisagem a remeter
imaginário colectivo onde comboio e ponte são possíveis
através de uma fotomontagem.

Fotomontagem do comboio histórico do Vouga na Ponte do Poço de São Tiago © Carlos Pinto
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A carruagem restaurante
88-40 003
Texto | Fotografias : Pedro Mêda ©

O

s comboios com serviço de restaurante
foram introduzidos em Portugal e
em muitos outros países pela CIWL Compagnie Internationale des Wagons-Lits. A CP, de
forma a dar continuidade a este serviço com recurso
a veículos próprios e dedicados adquiriu, incluídos na
encomenda realizada à Budd em 1940, 2 carruagens
deste tipo. Estes restaurantes tinham mesas com
capacidade para 32 lugares para refeição.

passaram a ser assegurados pelas composições Talgo.
Encerrava-se assim um longo período de serviço
restaurante em carruagem dedicada, ao qual o nome
Minc-Barp está intrinsecamente associado.

Posteriormente, entre 1963 e 1964, foram fabricadas
na Sorefame 3 novas carruagens restaurante, com
capacidade para 40 lugares, no seguimento da primeira
encomenda da CP a esta empresa. Dois destes veículos
estiveram em funcionamento no Sud-Expresso até ao ano
de 2010, momento em que os comboios internacionais

Mas estes veículos não são as únicas existências deste
tipo de carruagem em Portugal. Um outro “contingente”,
perfazendo um total 4 veículos, foi sendo adicionado
ao parque existente face às necessidades emergentes e
à medida que ia havendo “disponibilidade de material”

Estes 5 veículos, ao qual se poderá somar o restaurante
do Comboio Presidencial, a carruagem SyR 2, dado ter
realizado também serviço comercial, designadamente na
linha do Sul, constituem o efetivo da CP de carruagens
construídas especificamente para este propósito.

Carruagem Restaurante 88-40 003 em Castelo Branco, 2006 – Programa CP – Comboio Romântico.
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distintos, seriam transformadas em Bataclã mais
3 carruagens.
A carruagem 10-69 510, número de fabricação
SOREFAME 824, deu origem em 1978 ao
veículo Bataclã 89-50 003, passando a circular
em exclusivo no serviço de comboios rápidos da
linha do Norte.

Carruagem Restaurante 88-40 003 em Castelo Branco, 2006 – Programa
CP – Comboio Romântico.

para realizar o processo de transformação. Com efeito,
as 4 carruagens restaurante que vieram a formar a série
88-40 001 a 004, têm origem em diferentes modelos de
carruagens fabricadas pela Sorefame na década de 70 (a
geração “saia comprida”) e resultaram da transformação
de veículos envolvidos em acidentes.
A carruagem 88-40 003 foi recentemente deslocada
de Contumil, onde permanecia há vários anos, para o
Entroncamento. Tal como ela foram deslocadas outras
carruagens Sorefame de várias séries com objetivo de
libertar espaço para as carruagens adquiridas a Espanha.
Este evento e a envolvente histórica deste veículo
ímpar do parque da CP são o mote para este artigo.
A 88-40 003 era originalmente uma carruagem salão
de primeira classe (série 10-69 500), construída pela
Sorefame em 1972. Estas carruagens caraterizavamse pelo seu elevado conforto tanto em termos de
rolamento como de interiores
onde o pormenor a destacar
era o facto de terem bancos
orientáveis permitindo que os
passageiros viajassem “a favor”
do movimento.
Em 1978, 3 veículos desta
série
foram
transformados
em salões especiais de grande
conforto, os chamados Bataclã.
Esta designação surgiu pelo
facto de os bancos orientáveis
terem sido substituídos por 32
poltronas dispostas ao longo
de toda a carruagem, algumas
delas junto de mesas. O chão
destas carruagens foi alcatifado.
Posteriormente, e em momentos
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No dia 6 de julho de 1982, esta carruagem
integrou o comboio serviço foguete “Cidade
Invicta” com origem em Porto-Campanhã e com
destino Lisboa-Santa Apolónia. Circulava logo a
seguir à locomotiva titular, a 2555.

A composição ao aproximar-se da estação
do Setil, em vez de seguir na linha do Norte foi
desviada para a concordância com a linha de Vendas
Novas. Circulando a cerca de 120 km/h, a locomotiva
e a carruagem descarrilaram caindo da ponte sobre os
campos de arroz da Ribeira de Muge. As carruagens
seguintes não chegaram a entrar na curva e descarrilaram
ao longo da linha do Norte.
Este trágico acidente vitimou 2 pessoas, o maquinista
e o ajudante, 40 feridos, três deles com gravidade e
prejuízos materiais avultados.
A carruagem 89-50 003 sofreu danos consideráveis e
ficou inapta para o serviço. O Conselho de Administração
da CP, a 7 de julho de 1983 autoriza que esta carruagem seja,
do ponto de vista estrutural, reparada na Sorefame. Após
esta intervenção a UTIC - União de Transportadores para
Importação e Comércio, procedeu à sua transformação
em restaurante com capacidade para 40 lugares.

Imagem do Acidente do Setil, onde é possível ver a carruagem. Jornal O Comércio do Porto
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A carruagem regressou ao serviço
em 1985 como veículo restaurante
e com designação UIC 88-40 003.
Circulou em vários serviços na linha
do Norte, linha da Beira Alta e linha
do Sul.
A partir de 1998 ficou afeta à
unidade de negócio dos comboios
Regionais. Sendo veículo único nesta
unidade de negócio da CP, a sua
utilização passou a ocorrer apenas em
serviços especiais.
O restaurante da CP Regional,
como ficou conhecido, passou a ter
base em Contumil e aí permaneceu
depois de ter saído de serviço em
2007.

Interior da zona do salão do 88-40 003. Viagem especial da APAC pela linha do Leste
em Novembro de 2006.

Junto de um dos seus topos são bem
visíveis as cicatrizes da intervenção que
sofreu após o acidente do Setil.

“Cicatrizes” na zona de um dos topos da 88-40 003. Contumil, Outubro de 2016.

Parqueada em Contumil, Outubro de 2016.
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E xposição “A F erro e F ogo :
S orefame e C ometna ”
A exposição “A Ferro e Fogo: Cometna e Sorefame” pretende dar a
conhecer a história de duas das empresas da indústria metalúrgica
e metalomecânica pesada, que no século XX laboraram na zona
fabril da Venda Nova, e cujo legado constitui uma das vertentes
mais importantes do Património Industrial do Município.
Esta exposição estará patente entre 26 de setembro de 2020 e 8 de
maio de 2022 no Núcleo Museográfico do Casal da Falagueira.
https://www.cm-amadora.pt

© Rui Pinto

© Rui Pinto

© Rui Pinto

105

Spotting

Na Próxima
Edição da
Trainspotter

vamos à
Coreia do Norte
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