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A Trainspotter conseguiu ao longo dos anos 
conquistar o seu espaço enquanto veículo 
informativo da actualidade ferroviária. 

Tem actualmente uma importância dentro das 
publicações temáticas que se debruçam sobre 
a ferrovia que é comprovada pelos milhares de 
downloads que são feitos amiúde através do site e das 
partilhas que ocorrem nas redes sociais.

Gerir	 os	 conteúdos	 nem	 sempre	 é	 tão	 fácil	 quanto	
o	 desejamos,	 já	 que	 devido	 ao	 nosso	 trabalho	 sério	 e	
honesto	temos	conseguido	chegar	até	às	"fontes	oficiais"	
de	muitas	das	informações	que	temos	vindo	a	publicar	ao	
longo	da	nossa	história.

Apresentar	 novidades	 das	 diversas	 actividades	
efectuadas	pelas	empresas	nacionais	é	hoje	sinónimo	de	
um	enorme	orgulho,	mas	acompanhar	e	divulgar	 todos	
esses	momentos	acabam	por	nos	impedir	de	publicar	tudo	
aquilo	que	desejamos.	A	falta	de	tempo,	já	que	nenhum	
de	 nós	 faz	 da	Trainspotter	 uma	 ocupação	 profissional,	
aliada	à	limitação	do	tamanho	dos	ficheiros	no	servidor	
que	 permitem	o	donwload	 da	 revista,	 não	 nos	 permite	
publicar	nesta	edição	o	artigo	prometido	sobre	a	Coreia	
do	 Norte,	 e	 por	 esse	 facto	 pedimos	 desculpas,	 com	 a	
certeza	que	muito	em	breve	o	mesmo	irá	fazer	parte	das	
páginas	da	Trainspotter.

Este	 foi	 um	 mês	 onde	 as	 novidades	 não	 pararam	
de	 surgir,	 e	 o	 alinhamento	 da	 revista	 foi	 sendo	
sucessivamente	alterado	para	que	pudessemos	apresentar	
ao	leitor		diversos	temas,	que	acreditamos	vão	satisfazer	
a	leitura	e	curiosidade	de	todos.

Da	reabertuta	das	oficinas	da	Figuera	da	Foz,	fechadas	
durante	anos	e	que	agora	ganham	nova	vida,	à	renovada	
carruagem	Schindler	que	mantém	a	pintura	que	marcou	
parte	da	história	do	caminho	de	ferro	na	zona	do	Douro	
até	 a	 uma	 visita	 à	 fronteira	 do	 ramal	 de	 Cáceres,	 não	
faltam	motivos	para	a	leitura	desta	edição.

Como	habitualmente	publicamos	também	um	resumo	
fotográfico	das	obras	relacionadas	com	o	Ferrovia	2020,	
desta	 vez	 com	um	 acompanhamento	 de	 norte	 a	 sul	 do	
país,	 estando	 já	 presentes	 as	 primeiras	 fotografias	 da	
intervenção	na	linha	do	Oeste.	Tempo	ainda	para	analisar	
alguns	 documentos	 	 do	 IMT	 (Instituto	 da	 Mobilidade	
e	 	 dos	 Transportes)	 e	 do	 INE	 (Instituto	 Nacional	 de	
Estatística)	 relacionados	 com	 o	 panorama	 ferroviário	
nacional.

Palavras	 finais	 para	 a	 composição	 do	 Comboio	
Presidencial.

Já	 se	 passaram	 10	 anos	 desde	 que	 os	 diversos	
veículos	que	compõem	a	composição	começaram	a	ser	
recuperados,	altura	mais	do	que	suficiente	para	voltarmos	
no	tempo	e	recordarmos	parte	da	epopeia	que	foram	os	
trabalhos	efectuados	por	dezenas	de	profissionais.

Como	 não	 irá	 sair	mais	 nenhuma	 edição	 na	 revista	
antes	do	final	do	ano,	desejamos	a	todos	os	leitores	um	
bom	natal	e	boas	entradas	no	ano	de	2021.

A composição do presidencial a efectuar o Comboio Especial n.º 13511 (The Presidential - “Harvest Edition 2019”) na 
passagem pelo quilómetro 141 da linha do Douro no dia 25 de Outubro de 2019.  © Valério dos Santos

A equipa da redacção.



5

trainSpottEr iMprESSa
Após um longo interregno - afinal de con-

tas, também na pesquisa bibliográfica a 
irritante crise sanitária teve impactos - a 

Trainspotter retoma as publicações dos seus núme-
ros especiais impressos. 

O	regresso	deste	formato,	que	vai	para	a	sua	décima	
segunda	aplicação,	apadrinha	as	locomotivas	1550	-	as	
lendárias	locomotivas	fabricadas	pela	Montreal	Loco-
motive	Works	-	MLW	-	em	1973,	poucos	anos	depois	
da	fábrica	canadiana	(hoje	Bombardier)	ter	ficado	com	
os	restos	da	Alco,	que	havia	fornecido	a	Portugal	loco-
motivas	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	fiá-
veis	mas	sempre	muito	disponíveis,	nem	sempre	muito	
sofisticadas	mas	sempre	simples.	As	1550	resolveram	
em	definitivo	as	últimas	grandes	insuficiências	da	trac-
ção	diesel	 no	nosso	país,	 reunindo	uma	potência	 ele-
vada	 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	histó-
ria	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	Interci-
dades	as	terem	empurrado	para	a	exclusividade	no	ser-
viço	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	re-
senha	desta	série,	a	Takargo	começou	a	recuperar	algu-
mas	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	Fer-
roviário.

Devido	 à	 crise	 sanitária	vigente	no	nosso	país,	 reco-
mendamos	a	opção	de	receber	em	casa,	por	oposição	às	

opção	de	recolha	nas	sedes	da	APAC	-	embora	disponí-
vel,	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/trains-
potter-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!

trainSpottEr



coMboio corrEio

Durante o mês de Novembro, a CP colocou a 
concurso o serviço de pintura das carrua-
gens Arco, por um valor a rondar os 9.000€ 

por carruagem. Cumpre-se assim um passo funda-
mental para começar a fase final de preparação das 
primeiras carruagens, que devem iniciar serviço na 
linha do Minho já no início de 2021.

Junto	com	o	caderno	de	encargos	está	a	pintura	propos-
ta	para	as	carruagens,	que	de	imediato	gerou	um	incrível	
Buzz	nas	redes	sociais	–	afinal	de	contas,	trata-se	de	ma-
terial	muito	querido	também	do	outro	lado	da	fronteira	e,	
em	Portugal,	é	a	primeira	vez	em	décadas	que	“novas”	
carruagens	podem	receber	pintura	 integral,	o	que	abria	
ainda	mais	a	curiosidade	relativamente	ao	esquema	es-
colhido.

Da	 autoria	 da	 designer	 Catarina	 Cardoso,	 que	 volta	
assim	a	assinar	projectos	de	decoração	exterior	a	seguir	
às	 decorações	 das	UQE	2300	 e	UQE	3500	 renovadas,	
a	nova	pintura	surpreende	com	uma	imagem	totalmente	
nova	para	os	comboios	da	CP.	Em	vez	dos	habituais	cin-
zas	escuros	ou	preto	para	zonas	de	tecto,	janelas	e	outras	
tipicamente	sujeitas	a	muita	sujidade,	a	CP	vai	apostar	
num	elegante	 azul	 escuro,	na	melhor	 tradição	Pullman	

–	certamente	nos	remete,	em	Portugal,	para	a	classe	ine-
gável	que	a	decoração	azul	escura	teve	em	automotoras	
e	carruagens	da	CP.

O	conjunto	é	completado	com	faixas	brancas	e	polígo-
nos	coloridos	na	zona	das	portas	–	azul	claro	para	a	1ª	
classe,	vermelho	para	a	2ª	classe.	O	contraste	que	fazem	
com	a	sobriedade	das	partes	mais	escuras	cria	uma	mis-
tura	 de	modernismo	 e	 classicismo	 que	 não	 deixará	 de	
projectar	uma	imagem	completamente	diferente	da	em-
presa.	É	mantida	a	aplicação	do	logo	CP	em	preto,	com	a	
marca	por	extenso	–	Comboios	de	Portugal.

Uma	outra	novidade	é	que	as	portas	de	intercirculação	
das	carruagens	assumirão	a	mesma	cor	que	a	zona	das	
portas	exteriores.

No	 interior,	 a	 cor	 dominante	 será	 uma	 tonalidade	de	
beje	 suave,	 com	 topos	de	 salão	 e	 átrios	 coloridos	 com	
uma	tonalidade	de	vermelho.

As	primeiras	carruagens	deverão	começar	a	ser	pinta-
das	até	ao	final	do	ano,	prometendo	um	grande	espectá-
culo	de	cor	nas	linhas	nacionais	e	uma	novidade	mais	a	
circular	pelas	nossas	linhas.

a nova dEcoração daS 
carruagEnS arco

Imagens partilhadas nas redes sociais.
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covid-19 provoca  
SuprESSõES na cp

FotograFiaS : tiago duartE ©

A pandemia de Covid-19 que se 
faz sentir em Portugal continua 
a criar diversos constrangimen-

tos em termos de movimentação de pas-
sageiros, resultado da implementação de 
várias medidas relacionadas com o Estado 
de Emergência que tem vigorado no nosso 
país ao longo dos últimos meses, sendo que 
Novembro e Dezembro não ficaram imu-
nes a esse problema.

Nos	fins	de	semana	de	14	e	15	e	de	21	e	22	
de	Novembro	 foram	 impostas	 algumas	 res-
trições	à	liberdade	de	circulação	em	dezenas	
de	concelhos	do	país,	considerados	de	risco	
elevado,	 o	 que	 implicou	 que	 a	 população	
desses	mesmos	concelhos	tivesse	o	dever	de	
cumprir	 o	 recolhimento	 obrigatório	 durante	
parte	dos	dias	referidos	anteriormente.	Tendo	
em	consideração	essa	situação,	mas	também	
prevendo	 uma	 quebra	 da	 procura	 do	 trans-
porte	ferroviário,	a	CP	optou	por	suprimir	diversos	serviços	
de	Intercidades,	Alfa	Pendular	e	InterRegionais	de	norte	a	sul	
do	país.

Infelizmente	 a	 situação	 sanitária	 que	 assola	 o	 país	 conti-
nua	longe	de	estar	resolvida,	o	que	levou	o	governo	a	ter	de	
implementar	mais	uma	série	de	medidas	a	aplicar	nos	fins	de	
semana	prolongados	do	fim	do	mês	de	Novembro	e	primei-
ra	semana	de	Dezembro.	Assim,	entre	outras	determinações	
governamentais,	foi	aplicada	a	proibição	de	circulação	entre	
concelhos	perídos	compreendidos	desde	as	23h00	de	27	de	
Novembro	e	as	05h00	de	2	de	Dezembro	e	desde	as	23h00	de	
4	de	Dezembro	e	as	05h00	de	9	de	Dezembro.	

Deste	modo	a	CP	na	sequência	da	medida	decretada	no	âm-
bito	do	estado	de	emergência,	nos	dias	28,	29	e	30	de	Novem-
bro	e	1,	5,	6,	7,	e	8	de	Dezembro,	optou	por	reduzir	a	circu-
lação	de	dezenas	de	circulações	dos	serviços	Alfa	Pendular,	
Intercidades,	InterRegionais,	Regionais	e	Urbanos.

Esta	medida	acabou	por	provocar	alguns	problemas	duran-
te	a	manhã	de	sábado	do	dia	28	de	Novembro	com	centenas	
de	pessoas	a	aglomerarem-se	em	algumas	estações	com	o	ob-
jectivo	de	voltarem	a	casa	após	o	período	laboral	numa	altura	
em	que	a	CP	já	tinha	suprimido	algumas	das	circulações. Uma outra visão da estação de Campanhã no dia 30 

de Novembro.

Plataformas da estação de Campanhã desertas na manhã do dia 30 de 
Novembro.
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rEabErtura daS oFicinaS da 
FiguEira da Foz

FotograFiaS : coMboioS dE portugal E.p.E. ©

Figueira da Foz, 5 de novembro de 2020, rea-
bertura das oficinas da CP

A	Figueira	da	Foz	 foi	outrora	um	grande	complexo	
oficinal.	 Era	 aqui	 que	 se	 encontravam	 as	 oficinas	 da	
Companhia	da	Beira	Alta	e	por	isso	não	é	de	estranhar	
encontrar	ainda	algumas	referências	desses	tempos	lon-
gínquos.	Depois	da	fusão	das	companhias	na	CP	a	Fi-
gueira	perdeu	algumas	valências	mas	também	reforçou	
outras,	como	a	manutenção	e	reparação	de	locomotivas	
e	automotoras	a	diesel,	assim	como	material	rebocado,	
tanto	carruagens	como	vagões.

	Uma	das	últimas	grandes	“empreitadas”	das	oficinas	
da	Figueira	da	Foz	 foi	 a	 reabilitação	e	uniformização	
dos	vagões	tipo	His.	Estes	trabalhos	foram	distribuídos	
pela	 Figueira	 e	 pelo	 Entroncamento.	 Foi	 interessante	
reparar	que	origem	dos	trabalhos	nos	vagões	era	facil-

mente	identificável	pela	dimensão	dos	logotipos	CP	nas	
portas	laterais.

Para	além	da	oficina	original,	o	complexo	expandiu-
-se	para	próximo	da	zona	da	estação	com	a	criação	de	
uma	oficina	com	3	linhas	específica	para	a	manutenção	
diesel.	Era	 frequente	ver	neste	espaço	as	automotoras	
Allan,	bem	como	as	0600	e	as	0450.	O	encerramento	
do	ramal	de	Cantanhede	ditaria,	a	curto	prazo	o	fim	da	
atividade	 de	 todo	 este	 complexo,	 situação	 que	 veio	 a	
ocorrer	em	2011.	Fora	dos	planos	oficinais,	o	pessoal	
foi	recolocado	em	outros	polos,	nomeadamente	no	En-
troncamento.	As	máquinas	mais	antigas	destas	oficinas	
foram	 entregues	 ao	 Museu	 Nacional	 Ferroviário	 e	 o	
material	que	por	lá	estava	parqueado	caiu	no	esqueci-
mento.

Com	o	atual	Conselho	de	Administração	da	CP	as	ins-
talações	da	Figueira	voltaram	a	fazer	parte	dos	planos,	

A primeira unidade a ser alvo de intervenção após a reabertura do espaço oficinal  da Figueira da Foz.
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primeiro	como	local	de	limpeza	e	
remoção	de	grafitis	e,	mais	recen-
temente	como	um	polo	de	manu-
tenção	do	material	circulante	em	
serviço	na	linha	do	Oeste.	

Depois	 de	 uma	 limpeza	 geral,	
estas	 oficinas	 foram	 objeto	 de	
uma	intervenção	na	cobertura,	na	
instalação	 elétrica,	 pintura	 para	
delimitação	 de	 espaços	 e	 segu-
rança,	 assim	 como	 apetrecha-
mento	com	algum	equipamento	e	
materiais	necessários.	

Das	 instalações	 do	 outro	 lado	
foi	“resgatado”	o	locotrator	Sen-
tinel	1181	que	passará	a	assegu-
rar	todas	as	manobras.	

No	 dia	 5	 procedeu-se	 a	 um	
momento	 simbólico	 de	 reaber-
tura	que	 contou	 com	a	presença	
do	 presidente	 da	Câmara	Muni-
cipal	da	Figueira	da	Foz,	Carlos	
Monteiro,	e	do	presidente	da	As-
sembleia	 Municipal,	 José	 Duar-
te.	 Este	 processo,	 desenvolvido	
em	tempo	recorde	(iniciou-se	no	
princípio	 de	 junho),	 só	 foi	 pos-
sível	 com	 o	 empenho	 de	 várias	
divisões	 da	 CP	 Manutenção	 e	
Engenharia,	designadamente	das	
oficinas	 de	 Contumil	 e	 do	 En-
troncamento,	assim	como	da	área	
da	 manutenção	 de	 instalações.	
Neste	ato,	a	CP	fez-se	representar	
pelos	diretores	destas	oficinas,	o	
Eng.	Vitor	Miranda	e	o	Eng.	Pe-
dro	 Rita,	 respetivamente,	 assim	
como	pelo	Eng.	José	Carlos	Bar-
bosa,	 diretor	 de	 Manutenção	 e	
Engenharia	da	CP.

Para	o	 trabalho	nestas	oficinas	
regressaram	 alguns	 dos	 funcio-
nários	que	foram	deslocados	em	
2011	 para	 o	Entroncamento,	 as-
sim	como	pessoal	novo	contrata-
do.

O	primeiro	veículo	a	ser	objeto	
de	manutenção	nestas	oficinas	foi	
a	UTD	592-223	e	ainda	durante	
este	mês	a	UDD	0455	entrou	nes-
tas	instalações	para	ser	objeto	de	
retoques	na	pintura.

Instalação dos novos portões.Instalação dos novos portões.

Instalação dos novos portões.Instalação dos novos portões.

Vista do interior já com os novos portões colocados.
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Interior das instalações. Interior das instalações.

Vista do interior para o lado sul da oficina. Vista do interior para o lado norte da oficina.

Trabalhos de manutenção. Interior das instalações..

Interior das instalações. Interior das instalações.
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Foram renovados os sistemas eléctricos, de água e ar 
comprimido. Vista do exterior do lado norte.

Alguns dos funcionários que agora voltaram a dar vida 
às oficinas. Unidade 592-223, agora de serviço no Oeste.

A 1º automotora a ser reparada nas instalações na 
companhia do Sentinel 1181.

Vista do exterior do lado sul.

Vista do interior, pormenor de acesso ao fosso.
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A já “velhota” 0455 a dar entrada nas instalações.

Imagem da cerimónia de reabertura 
das oficinas com diversos 

representantes das entidades 
oficiais em conjunto com alguns dos 

funcionários das oficinas.
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Nestas imagens podemos observar os trabalhos a decorrerem na 0455 antes da pintura.
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Durante o mês de Novembro a Allan VIP 
efectuou diversas viagens pela rede ferrovi-
ária nacional em acções de filmagens e de 

inspecção de via.

Desde	que	esta	unidade	foi	equipada	com	novos	 ins-
trumentos	 tem	 sido	 habitualmente	 utilizada	 pela	 Infra-
estruturas	 de	 Portugal	 para	 verificar	 as	
condições	 existentes	 em	 vários	 troços	
ferroviários.	O	interior	da	Allan	foi	com-
pletamente	modificado,	funcionando	ac-
tualmente	 como	 um	 laboratório	 móvel	
onde	com	recurso	aos	diversos	equipa-
mentos	existentes,	quer	a	nível	de	exte-
rior,	quer	de	interior,	é	possível	analisar	
com	 exactidão	 as	 possíveis	 anomalias	
existentes.

Assim	nas	primeiras	semanas	de	No-
vembro	 a	Allan,	 que	 tem	 a	 sua	 “base	
operacional”	no	Entroncamento,	 viajou	
até	 locais	 tão	 distintos	 como	 Lisboa,	
Braga,	Pocinho	ou	Leixões.

De	realçar	que	a	automotora	conta	com	a	numeração	
UIC	99	94	9160	002-2	na	lateral,	já	que	serve	como	veí-
culo	de	serviço	e	é	pertença	da	IP,	abandonando	assim	a	
numeração	que	manteve	enquanto	foi	propriedade	da	CP.

caMpanha dE 
inSpEção dE via

Allan VIP na passagem por Ermesinde no dia 16 de Novembro.  © Gil Monteiro

Passagem da Allan VIP entre Paialvo e Fungalvaz no passado dia 11 de 
Novembro durante a viagem entre o Entroncamento e o Porto. © Pedro Silva

coMboio corrEio
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A marcha 30110/1 [Guimarães - Braga] parada na estação do Lousado após chegada da cidade berço no dia 16 de Novembro.
© Rui Pedro Ferreira

A marcha referida na fotografia anterior, desta feita já a caminho de Braga perto do Lousado no dia 16 de Novembro.
© Rui Pedro Ferreira
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dEScarrilaMEnto da

 udd 9633 no vouga
FotograFiaS : coMboioS dE portugal E.p.E. ©

Mais um descarrilamento na linha do 
Vouga, desta vez a UDD 9633 no troço 
entre Oliveira de Azeméis e Sernada do 

Vouga

As	más	condições	da	infraestrutura	de	via	neste	tro-
ço	da	linha	do	Vouga	ditaram	o	seu	encerramento	ao	
serviço	 comercial	 em	 outubro	 de	 2013.	Mas,	 desde	
então	quase	diariamente	existem	marchas,	a	10	km/h,	
que	 têm	como	propósito	a	 rotação	dos	veículos	e	as	
intervenções	de	manutenção	nas	oficinas	de	Sernada	
do	Vouga.	

O	mau	estado	à	data	da	 infraestrutura	 tem	vindo	a	
agravar-se	com	o	passar	do	 tempo	e	com	a	ausência	
de	manutenção.	A	zona	de	densa	vegetação	que	a	linha	
atravessa	em	certas	zonas	leva	a	que	os	carris	desapa-
reçam	no	meio	da	natureza.	

Esta	notícia	não	tem	nada	de	novo	se	tivermos	em	
mente	 que	 se	 trata	 de	 uma	 situação	 recorrente.	 A	
UDD	 9633	 descarrilou	 no	 dia	 11	 de	 novembro	 en-
quanto	efetuava	a	marcha	em	direção	a	Sernada.	Após	
o	carrilamento	a	Infraestruturas	de	Portugal	procedeu	
ao	encerramento	temporário	a	todas	as	circulações	até	
ao	dia	20	de	dezembro.

	A	quando	do	descarrilamento	anterior	a	este,	a	20	
de	 abril	 de	2020	envolvendo	a	UDD	9632,	 a	 Infra-
estruturas	de	Portugal	 procedeu	a	uma	beneficiação	
substituindo	 algumas	 travessas	 que	 se	 encontravam	
degradadas.	Esperemos	que	o	troço	reabra	com	me-
lhores	condições	de	segurança	no	dia	20	e	que	rapi-
damente	haja	 uma	decisão	definitiva	 sobre	o	 futuro	
deste	troço.



Spotting

17

A Infraestruturas de Portugal 
(IP) foi autorizada pelo estado 
português, a lançar uma emprei-
tada no valor de 3 milhões e 200 
mil euros, para a construção de 
uma passagem superior (PS) so-
bre a Linha do Norte e a Vala de 
Azambuja, na zona de Vale da 
Santarém.

A	futura	PS	ficará	situada	ao	pk	
65,875	 da	 linha	 do	 Norte	 [a	 ver-
melho	 na	 imagem]	 e	 irá	 possibi-
litar	encerrar	a	passagem	de	nível	
(PN)	que	se	encontra	ao	quilóme-
tro	66,019	[ponto	1	na	imagem]	e	
também	 a	 ponte	 sobre	 a	 Vala	 de	
Azambuja	[ponto	2	da	imagem].	

Esta	é	uma	obra	importante	tanto	
para	cruzar	a	 linha	do	Norte	com	
mais	segurança,	como	permite	via-
turas	 com	 peso	 bruto	 superior	 a	
10	 toneladas	 consigam	 atravessar	
a	 Vala	 de	Azambuja,	 que	 actual-
mente	com	a	velha	ponte,	 tal	não	
é	possível.	Tanto	mais	que	com	o	
encerramento	 da	 PN	 na	 Estrada	
do	Peso	(entre	Santarém	e	Vale	de	Santarém,	onde	um	
Alfa-Pendular	colidiu	com	uma	viatura	pesada),	a	PN	no	
quilómetro	66,0	passou	a	ser	mais	utilizada	pelos	habi-
tantes	 e	 agricultores	 da	 zona	 de	Caneiras.	Mas	 devido	
à	 restrição	 da	 ponte	 da	Vala,	 as	 viaturas	mais	 pesadas	
têm	actualmente	de	dar	uma	volta	de	várias	dezenas	de	
quilómetros.

© Google

nova paSSagEM SupErior 
na linha do nortE 

Passagem de nível, ponto 1.© José SousaPonte da Vala da Azambuja, ponto 2. © Google
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EStatíSticaS doS tranSportES E 
coMunicaçõES dE 2019 - inE

Durante o mês de Novembro o Instituto Na-
cional de Estatística publicou os principais 
resultados estatísticos relacionados com a 

actividade dos sectores de Transportes e Comunica-
ções referentes ao ano de 2019.

Os	dados	presentes	na	publicação	referentes	ao	trans-
porte	ferroviário	têm	como	fonte	diversos	inquéritos	re-
alizados	 à	 infraestrutura	 ferroviária	 nacional	 (Instituto	
da	Mobilidade	e	dos	Transportes	e	a		Infraestruturas	de	
Portugal),	e	também	às	diferentes	empresas	relacionadas	
com	o	transporte	ferroviário	convencional	e	metropoli-
tano.

FERROVIA	CONVENCIONAL

INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA

Como	 ponto	 de	 partida,	 os	 principais	 dados	 referem	
que	a	extensão	da	Rede	Ferroviária	Nacional	se	manteve	
praticamente	inalterada	de	2018	para	2019.	Em	2019	a	
extensão	 total	era	de	3.620,7	quilómetros,	o	que	signi-
ficou	uma	diminuição	de	100	metros	comparativamente	
com	2018.	

A	rede	em	exploração	em	2019	era	de	2.526,1	quiló-
metros,	 sendo	que	67,1%	correspondiam	a	 linhas	elec-
trificadas,	um	aumento	de	56,6	quilómetros	em	relação	
a	2018.

Estes	56,6	quilómetros	correspondem	à	soma	dos	13,9	
quilómetros	da	 linha	do	Douro	entre	Caíde	e	Marco,	e	
dos	 42,7	 quilómetros	 da	 linha	 do	Minho	 entre	Nine	 e	
Viana	do	Castelo	que	foram	electrificados	recentemente.

Desta	rede,	a	grande	parte,	com	46,5%	era	referente	à	
rede	principal	com	1.175,5	quilómetros	de	extensão.	Por	
outro	lado	a	rede	complementar	tinha	890,9	quilómetros,	
correspondia	 a	 35,3%,	 e	 finalmente	 a	 rede	 secundária	
tinha	uma	extensão	de	459,7	quilómetros	 e	 era	 apenas	
18,2%	da	totalidade	da	rede.

Em	2019	as	principais	infraestruturas	ferroviárias	con-
tabilizavam	1836	pontes	e	79	túneis,	tendo	neste	último	
ponto	havido	decréscimo	de	-1	em	relação	a	2018.	Exis-
tiam	ainda	em	2019	um	total	de	549	estações,	-21	do	que	
no	ano	anterior,	e	ainda	834	passagens,	 -	5	do	que	em	
2018.

A	quantidade	de	estações	destinadas	em	exclusivo	ao	
transporte	de	mercadorias	manteve-se	inalterada	com	o	

número	de	12,	assim	como	se	mantiveram	as	245	esta-
ções	destinadas	às	funções	de	mercadorias	e	passageiros.	
Nas	 estações	 destinadas	 exclusivamente	 ao	 transporte	
de	passageiros	houve	uma	diminuição	para	292	quando	
eram	313	em	2018.

PARQUE FERROVIÁRIO NACIONAL

Em	2019	 o	 parque	 ferroviário	 nacional	 contava	 com	
377	veículos	destinados	à	tracção,	2684	vagões	de	mer-
cadorias	e	ainda	1008	veículos	destinados	ao	transporte	
de	passageiros.

Em	relação	aos	377	veículos	de	tracção	existiu	um	au-
mento	de	4	locomotivas	a	diesel	e	3	automotoras	a	diesel.	
Tendo	em	comparação	o	ano	de	2018,	existiu	uma	dimi-
nuição	no	material	de	transporte	de	mercadorias	para	um	
total	de	2684	vagões,	-	12,6	%	resultando	principalmente	
da	diminuição	da	quantidade	de	vagões	fechados	(-57,3	
%).

Quanto	ao	número	total	de	veículos	para	transporte	de	
passageiros	foi	de	1008	unidades	o	que	representou	um	
aumento	de	9	unidades,	mais	precisamente	automotoras	
que	passaram	de	117	em	2018	para	um	total	de	126	em	
2019.	As	quantidades	de	automotoras	eléctricas,	num	to-
tal	de	759	unidades,	e	as	123	carruagens	de	passageiros	
mantiveram-se	inalteradas.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Durante	o	ano	de	2019	o	número	de	passageiros	que	
utilizou	o	comboio,	num	total	de	175,3	milhões,	apresen-
tou	um	aumento	de	+18,9%	em	relação	ao	ano	de	2018,	
sendo	que	os	aumentos	anteriores	tinham	sido	respecti-
vamente	+3,9%	e	+6,0%

O	respetivo	volume	de	transporte	teve	um	aumento	de	
+10,6%	em	2019,	após	 ter	 tido	um	aumento	de	+2,2%	
em	2018,	e	+5,9%	em	2017,		tendo	assim	sido	atingido	
um	valor	global	de	5	mil	milhões	de	passageiros	-	quiló-
metro	no	ano	passado.
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O	 aumento	 no	 número	 de	 passageiros	 transportados	
surgiu	do	crescimento	dos	movimentos	suburbanos	com	
+20,6%	que	resultou	num	total	de	158,3	milhões	de	pas-
sageiros	o	que	correspondeu	a	90,3	%	dos	movimentos	
totais.

Os	 serviços	 de	 longo	 curso	 em	 2019	 contaram	 com	
16,8	milhões	de	passageiros,	um	aumento	de	+5,3%	após	
ter	tido	um	decréscimo	de	-2,1%	em	2018.

Por	fim	nos	serviços	de	tráfego	internacional	em	2019	
existiram	 230	mil	 passageiros	 que	 correspondeu	 a	 um	
aumento	de	+0,9%	após	em	2018	ter	sido	assinalado	um	
decréscimo	de	-9,2%.

Durante	o	ano	 transacto	cada	passageiro	que	utilizou	
o	transporte	ferroviário	pesado	percorreu	em	média	28,3	
quilómetros,	 quando	 em	 2018	 tinham	 sido	 30,4	 quiló-
metros.	Em	 serviços	 suburbanos	 o	 percurso	médio	 por	
passageiro	foi	de	17,6	quilómetros,	uma	diminuição	de	
-0,6	quilómetros	em	relação	a	2018.	Nas	viagens	de	lon-
go	curso	a	média	foi	de	122,4	quilómetros	percorrido	por	
cada	passageiro,	uma	ligeira	quebra	de	-1,4	quilómetros	
em	comparação	 com	o	 ano	 anterior.	 Por	 outro	 lado	 no	

transporte	internacional	existiu	um	aumento	de	+6,4	qui-
lómetros	face	a	2018	tendo	o	percurso	médio	de	passa-
geiro	em	2019	sido	de	510	quilómetros.

TRANSPORTE DE MERCADORIAS

O	transporte	ferroviário	de	mercadorias	sofreu	um	de-
créscimo	no	ano	de	2019.	

Nesse	ano	as	mercadorias	transportadas	por	esse	meio	
atingiram	as	9,7	milhões	de	toneladas,	com	uma	variação	
negativa	de	-8,4%,	quando	em	2018	o	decréscimo	tinha	
sido	de	-0,5%.

Também	o	respectivo	volume	de	transporte	apresentou	
um	decréscimo	de	-10,4%	em	2019,	quando	em	2018	ti-
nha	tido	uma	ligeira	subida	de	+0,5%.	Isto	reflecte	a	di-
minuição	de	-2,2%	no	percurso	médio	de	cada	tonelada,	
que	foi	em	2019	de	225,6	quilómetros.

No	 tráfego	 nacional	 em	 2019	 movimentaram-se	 7,4	
milhões	de	toneladas	de	mercadorias,	uma	diminuição	de	
-11,3%	face	ao	ano	anterior,	que	já	tinha	tido	uma	quebra	

Figura II.1.3.1 >> número de passageiros transportados por tipo de tráfego, 2015 - 2019.
[Adapatada de Estatísticas dos Transportes e Comunicações, 2019 ]

Figura II.1.3.2 >> percurso médio de um passageiro por tipo de tráfego, 2015 - 2019.
[Adapatada de Estatísticas dos Transportes e Comunicações, 2019 ]
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de	 -3,0%.	Estes	números	equivalem	a	76,4%	da	 totali-
dade	 do	 tráfego,	 sendo	 que	 em	 2018	 correspondiam	 a	
78,9%	e	em	2017	a	80,9%.

A	movimentação	de	mercadorias	em	Portugal	corres-
pondeu	em	2019	a	1,9	milhões	de	toneladas	–	quilómetro	
o	que	significou	uma	quebra	de	-14,7	%	quando	em	2018	
tinha	sido	de	-0,2%.	Este	movimento	de	mercadorias	re-
presentou	75,2%	da	totalidade	de	transporte	ferroviário,	
que	tinha	sido	de	78,9%	em	2018	e	79,4%	em	2017.

Quanto	ao	 tráfego	 internacional,	no	ano	de	2019,	 fo-
ram	movimentadas	2,3	milhões	de	toneladas	de	merca-
dorias,	 apresentando-se	 neste	 caso	 um	 crescimento	 de	

+5,3%	desde	2018,	em	linha	com	o	aumento	que	se	tinha	
vindo	 a	verificar	 nos	 anos	 anteriores,	 com	+10,2%	em	
2018,	+4,15%	em	2017	e	+10,8%	em	2016.

Como	será	evidente	a	totalidade	da	movimentação	de	
transporte	ferroviário	internacional	ocorreu	de	e	para	Es-
panha.	Entraram	em	Portugal	um	total	de	1,4	milhões	de	
toneladas	enquanto	apenas	saíram	544,2	mil	 toneladas.	
Deste	modo	a	taxa	de	cobertura	das	mercadorias	descar-
regadas	 pelas	 carregadas	fixou-se	 em	38,4%	em	2019,	
tendo	sido	de	42,2%	no	ano	de	2018.

Foram	ainda	contabilizadas	330,7	mil	 toneladas	refe-
rentes	 ao	 “tráfego	 terceiro”,	 que	 quer	 dizer	 que	 foram	

Figura II.1.4.1 >> Mercadorias transportadas, por tipo de tráfego, 2015 - 2019.
[Adapatada de Estatísticas dos Transportes e Comunicações, 2019 ]

Figura II.1.4.2 >> peso das 
principais categorias de 
mercadorias, por tipo de 

tráfego, 2019.
[Adapatada de Estatísticas 

dos Transportes e 
Comunicações, 2019 ]
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mercadorias	movimentadas	totalmente	fora	de	Portugal	
mas	 sob	a	 responsabilidade	de	empresas	nacionais.	De	
notar	 que	 existiram	 ainda	 4,9	mil	 toneladas	 de	merca-
dorias	em	trânsito,	que	passaram	por	Portugal,	mas	cuja	
origem	e	destino	era	o	exterior	do	nosso	país.

Em	2019	o	principal	grupo	de	mercadorias	transporta-
das	(com	base	na	nomenclatura	NST	2007)	foi	o	grupo	
10	 (Metais	de	base;	produtos	metálicos	 transformados,	
excepto	máquinas	e	equipamento)	com	um	total	de	1,3	
milhões	de	toneladas	o	que	representou	13,1%	do	total	
de	mercadorias,	um	valor	igual	ao	de	2018.

Em	relação	ao	movimento	em	território	nacional	o	des-
taque	foi	para	o	transporte	de	mercadorias	relacionadas	
ao	grupo	03	(Produtos	não	energéticos	das	indústrias	ex-
tractivas;	turfa;	urânio	e	tório)	com	12,4%	o	que	resultou	
num	aumento	de	+0,8%	em	relação	ao	ano	anterior.	Em	
seguida	tivemos	o	grupo	07	(Coque	e	produtos	petrolí-
feros	refinados)	com	10,4%	do	tráfego,	no	entanto	com	
uma	quebra	de	-6,8%	relativamente	a	2018.

Nas	mercadorias	transportadas	por	via	ferroviária	com	
destino	ao	exterior	do	país	destacou-se	também	o	grupo	
10,	com	um	 total	de	174,8	mil	 toneladas	 transportadas	
correspondentes	a	32,2%	do	total.	Neste	campo	existiu	
um	ganho	de	representatividade	de	+3,4%	em	relação	ao	
ano	de	2018.

No	 sentido	 oposto,	 o	 destaque	 vai	 para	 o	 grupo	 01	
(Produtos	 da	 agricultura,	 da	 produção	 animal,	 da	 caça	
e	da	silvicultura;	peixe	e	outros	produtos	da	pesca)	com	
558,8	mil	 toneladas	que	 representaram	39,3%	do	 total,	
tendo	 existido	 uma	 diminuição	 de	 -1,7%	 comparativa-
mente	com	o	ano	anterior.

A	grande	parte	das	mercadorias	transportadas	por	com-
boio	no	tráfego	nacional	correspondeu	a	47,5	%	do	total	
das	toneladas	e	46,7	%	do	total	de	tkm	(tonelada	-	qui-
lómetro).	Estas	mercadorias	percorreram	uma	distância	
entre	150	e	300	quilómetros,	sendo	que	os	percursos	in-
feriores	a	150	quilómetros	concentraram	24,8%	de	toda	a	
tonelagem	transportada	o	que	representou	7,8%	do	total	
em	termos	de	tkm.

Figura VII.1.1.1 >> Importações - repartição por modo de transporte, 2019. [Adapatada de Estatísticas dos Transportes e Comunicações, 2019]
“Apesar de pouco expressiva, a via ferroviária registou acréscimos nas quantidades importadas (+79,3%), não
refletindo um impacto semelhante no valor associado a este modo de transporte, para o qual se verificou um

crescimento de 26,8%.”

Figura VII.1.1.2 >> Importações - taxas de variação por modo de transporte, 2019. [Adapatada de Estatísticas dos Transportes e Comunicações, 2019]
“O valor médio de cada tonelada importada situou-se em 1,29 mil euros em 2019 (1,20 mil euros em 2018),

com valores por tonelada de 52,32 mil euros no modo aéreo, 2,35 mil euros por estrada, 732 euros por ferrovia
e 550 euros no modo marítimo.”

coMboio corrEio
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Figura VII.1.2.1 >> Exportações - repartição por modo de transporte, 2019. [Adapatada de Estatísticas dos Transportes e Comunicações, 2019]
“O valor dos produtos exportados totalizou 59,9 mil milhões de euros em 2019 (+4,2%, +4,5% em 2018). A

rodovia concentrou 60,2% desse valor, a via marítima 30,2% e a via aérea 6,0%.”

Figura VII.1.2.2 >> Exportações - taxas de variação por modo de transporte, 2019. [Adapatada de Estatísticas dos Transportes e Comunicações, 
2019]. “Por via ferroviária verificaram-se reduções de 21,8% nas quantidades exportadas, também sem impacto

negativo no valor de exportação, que registou um aumento de 27,2%.”

A	movimentação	de	mercadorias	perigosas	pelo	modo	
ferroviário	 sofreu	um	decréscimo	de	 -31,4%	em	2019,	
tendo	sido	transportadas	1,1	milhões	de	toneladas	o	que	
correspondeu	a	11,3%	do	total.	Nesta	área	destaca-se	a	
classe	 das	 “Matérias	 líquidas	 inflamáveis”,	 com	 770,2	
mil	toneladas,	o	que	equivaleu	a	70	%	do	transporte	total	
de	mercadorias	perigosas	efectuado	totalmente	em	terri-
tório	nacional.

Nos	contentores	grandes,	com	20	ou	mais	pés,	foram	
transportadas	5,1	milhões	de	 toneladas	de	mercadorias	
em	2019,	o	que	foi	uma	diminuição	de	-1,3%	em	relação	
a	2018.	De	realçar	que	em	2018	tinha	existido	um	acrés-
cimo	de	+11,2%	que	vinha	no	seguimento	do	crescimen-
to	de	+7,0%	em	2017.	

OUTROS DADOS

Durante	 o	 ano	 de	 2019	 o	 transporte	 ferroviário	 foi	
responsável	 pelo	 consumo	 de	 288,5	 milhões	 de	 kWh	
(Quilowatt-hora)	 de	 energia	 eléctrica,	 uma	 diminuição	
de	 -2,9%	 em	 relação	 a	 2018	 que	 tinha	 sido	 de	 -3,4%.	
Por	outro	lado	o	consumo	de	gasóleo,	num	total	de	18,3	
milhões	de	litros,	sofreu	um	aumento	de	+21,7%	depois	
de	ter	tido	diminuições	de	-10,8%	em	2018	e	de	-2%	em	
2017.

No	final	do	 ano	de	2019	as	 empresas	 ferroviárias	 ti-
nham	empregues	um	total	de	6	mil	funcionários,	ou	seja	
-0,1%	em	relação	a	2018.	O	pessoal	afecto	às	diversas	
oficinas,	 à	 imagem	 do	 que	 tinha	 acontecido	 em	 2018,	
teve	uma	diminuição	de	efectivos	de	–	10,7%.	No	sen-
tido	 inverso,	existiu	um	aumento	de	+3,5%	no	pessoal	
afecto	à	condução.

As	estações,	com	26%,	e	a	administração-geral,	com	
24,2%,	continuaram	a	ter	o	maior	número	de	funcioná-
rios,	seguindo-se	o	pessoal	da	condução	com	18,5%.	
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Figura VII.2.2.1 >> Grupos de mercadorias - repartição segundo o fluxo e o modo de
transporte, 2019. [Adapatada de Estatísticas dos Transportes e Comunicações, 2019]

e 550 euros no modo marítimo.”

METROPOLITANOS

INFRAESTRUTURA  E PARQUE FERROVIÁRIO

No	ano	de	2019	a	extensão	da	rede	do	metro	do	Por-
to	era	a	maior	com	66,7	quilómetros,	seguindo-se	a	do	
metro	 de	 Lisboa	 com	 44,5	 quilómetros	 e	 finalmente	 a	
do	metro	Sul	do	Tejo	com	11,8	quilómetros,	não	tendo	
existido	qualquer	alteração	face	ao	ano	de	2018.

Quanto	à	frota	de	veículos	em	2018,	o	metro	de	Lis-
boa	 contava	 333	 unidades,	 o	metro	 do	Porto	 com	102	
unidades	e	o	metro	Sul	do	Tejo	com	24	unidades.	A	tota-
lidade	de	459	veículos	manteve-se	inalterada	em	relação	
a	2018.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

No	ano	transacto	foram	transportados	270	milhões	de	
passageiros	nos	sistemas	de	metropolitano,	o	que	signi-
ficou	um	aumento	de	+10,6	%	relativamente	a	2018.	No	
período	anterior	o	aumento	 tinha	sido	de	+4,3	%	e	em	
2017	de	+5,1%.

Por	 sistema	 de	 metro,	 temos	 os	 seguintes	 dados	 de	
2019:

l O	metro	de	Lisboa	efectuou	o	transporte	de	183,1	
milhões	 de	 passageiros,	 o	 que	 representou	 um	 aumen-
to	de	+8,2	%	quando	em	2018	o	aumento	tinha	sido	de	
+4,7%	e	em	2017	de	+5,4%.	O	metropolitano	de	Lisboa	
continuou	a	ser	o	mais	representativo	de	todos	os	siste-
mas	com	o	transporte	de	67,8%	do	total	de	passageiros.	
Em	2018	a	percentagem	tinha	sido	de	69,3%	e	em	2017	
de	69,0%.

Figura II.2.3.1 >> Oferta e procura por sistema metropolitano, 2019. [Adapatada de Estatísticas dos Transportes e Comunicações, 2019]
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A	taxa	de	utilização	de	2019	manteve-se	inalterada	des-
de	2018	com	o	valor	de	24,8%	sendo	que	em	2017	tinha	
sido	24,5%.	Estes	valores	surgem	devido	aos	aumentos	
aproximados	nos	passageiros	–	quilómetro	transportados	
com	+6,6%	e	nos	lugares-quilómetro	com	+6,4%.

l Por	outro	lado	o	metro	do	Porto	efectuou	o	trans-
porte	de	71,4	milhões	de	passageiros,	o	que	representou	
um	aumento	de	+13,9%	quando	em	2018	o	aumento	ti-
nha	sido	de	+3,4	%	e	em	2017	de	+4,5%.	A	taxa	de	utili-
zação	do	metro	do	Porto	também	registou	uma	melhoria	
em	2019	de	+22%,	depois	de	ter	tido	taxas	de	+19,2%	em	
2018	e	+19,5%	em	2017.

l Finalmente	temos	o	metro	Sul	do	Tejo	com	o	trans-
porte	de	15,6	milhões	de	passageiros,	o	que	representou	
um	aumento	de	+26,4	%	quando	em	2018	o	aumento	ti-
nha	sido	de	+3,4	%	e	+3,6%	em	2017.	Foi	neste	sistema	
que	se	destacou	o	maior	aumento	percentual	de	número	
de	passageiros.	A	taxa	de	utilização	também	teve	melho-
rias	em	2019	com	um	total	de	12,2%,	quando	em	2018	
tinha	sido	de	10,2%	e	em	2017	de	9,9%.

OUTROS DADOS

Durante	 o	 ano	 de	 2019	 o	 conjunto	 dos	 três	 sistemas	
de	metropolitano	atingiu	os	158,1	kWh	(Quilowatt-hora)
relacionado	 com	 o	 consumo	 de	 energia	 eléctrica.	 Isto	
significou	um	aumento	de	+	1,3%	que	surgiu	exclusiva-
mente	do	acréscimo	de	+1,5	%	da	utilização	de	energia	
na	tracção.	

l O	metro	de	Lisboa	apresentou	durante	2019	um	
aumento	de	+2,1%	do	consumo	de	energia	eléctrica	em	
2019,	sendo	que	+1,7%	surgiram	dos	gastos	na	energia	
de	tração.

l No	caso	do	metro	Porto	o	aumento	foi	muito	li-
geiro	com	+	0,1%,	sendo	que	a	energia	usada	na	tracção	
teve	uma	subida	de	+1,4%.

l Por	fim	no	metro	Sul	do	Tejo	tivemos	a	situação	
oposta,	com	uma	diminuição	do	consumo	de	energia	de	
-1,1%	sendo	que	na	energia	utilizada	na	tracção	a	dimi-
nuição	foi	de	-0,6%.

Na	totalidade	de	funcionários,	os	três	sistemas	de	me-
tropolitano,	contavam	em	2019	com	aproximadamente	2	
mil	funcionários,	o	que	representou	uma	diminuição	de	
-2,6%	em	comparação	com	2018.	No	entanto	a	situação	
em	cada	uma	das	 empresas	 foi	 distinta,	 tendo	o	metro	
de	Lisboa	apresentado	um	acréscimo	de	+1,8%	enquanto	
no	metro	do	Porto	assistiu-se	a	uma	diminuição	conside-
rável	de	-18,8%.	No	metro	Sul	do	Tejo	a	quantidade	de	
pessoal	manteve-se	inalterada	face	a	2018.

A	totalidade	do	documento	pode	ser	consultada	na	pá-
gina	oficial	do	Instítuto	Nacional	de	Estatística:

https://www.ine.pt
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ExpanSão da linha do vouga

O ministro das Infraestruturas advogou em 
sessão parlamentar a possibilidade de ex-
pandir a linha do Vouga, no contexto da 

prometida renovação integral orçada em 100 milhões 
de Euros, no Plano Nacional de Infraestruturas 2030.

O	 responsável	 falou	 em	 sessão	 parlamentar	 sobre	 as	
prioridades	orçamentais	na	área	que	tutela	e	concretizou	
melhor	o	que	se	pretende	da	anunciada	renovação	inte-
gral.	A	 linha	do	Vouga	 será	 integralmente	 electrificada	
e	o	seu	traçado	corrigido	nos	pontos	mais	negros,	algo	
facilitado	pela	bitola	métrica	nomeadamente	quando	se	
pensa	em	expropriações	para	compatibilizar	bitola	mais	
larga	e	melhor	traçado,	simultaneamente.

Para	além	da	reabilitação	integral,	que	põe	fim	a	pla-
nos	de	muitos	anos	para	encerrar	parte	ou	a	totalidade	da	
linha	–	alguns	até	bem	recentes	e	propostos	pela	Infraes-
truturas	de	Portugal	–	o	governante	deixou	ainda	claro	
que	a	renovação	debelará	o	problema	crítico	da	amarra-
ção	na	linha	do	Norte,	que	há	mais	de	dez	anos	foi	elimi-
nado	com	o	soterramento	da	estação	de	Espinho	e	a	pas-

sagem	do	terminal	da	linha	para	a	estação	excêntrica	de	
Espinho-Vouga,	sem	conexão	com	a	linha	do	Norte.	Tal	
faz	supor	a	reactivação	do	projecto	da	nova	estação	de	
Silvalde,	para	onde	convergirá	a	linha	do	Vouga,	aban-
donando	o	seu	trajecto	terminal	actual.

No	 entanto,	 a	maior	 novidade	 foi	mesmo	 a	 intenção	
de	pensar	em	expansões	urbanas	da	linha	do	Vouga.	Não	
estão	 incluídas	 no	 programa	 de	 investimentos,	 mas	 o	
ministro	 indicou	estar	em	estudo	a	entrada	da	 linha	do	
Vouga	na	cidade	de	Aveiro	e	o	seu	seguimento	até	à	uni-
versidade,	um	dos	pólos	mais	importantes	da	cidade.	Tal	
permitiria	 conjugar	 as	 necessidades	 de	 mobilidade	 de	
uma	cidade	em	franco	desenvolvimento	com	a	potencia-
ção	do	efeito	de	rede	que	supõe	a	eliminação	de	rotura	de	
carga	entre	a	actual	estação	de	Aveiro	e	vários	dos	mais	
importantes	pontos	da	cidade.

Mapa da cidade de Aveiro com a localização da estação, local terminal da linha do Vouga e a Universidade 
de Aveiro. © Google Maps.
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No passado dia 10 de Novembro foram publicadas 
em Diário da República duas portarias relacionadas 
com a modernização da linha de Cascais. Desde modo 
será possível efectuar no futuro a migração do siste-
ma de electrificação dos actuais 1.500 V DC para 25 
kV-50 Hz AC. Esta alteração, quando concretizada, 
irá permitir que a linha de Cascais deixe de ser uma 
“ilha” na rede ferroviária nacional, passando assim 
o sistema de electrificação a ser igual em todo o país.

A	 Portaria	 662/2020	 autorizou	 a	 Infraestruturas	 de	
Portugal	a	proceder	à	repartição	dos	encargos	relativos	
ao	contrato	 referente	à	 empreitada	da	“concepção,	 for-
necimento	e	montagem	da	subestação	de	tracção	de	Sete	
Rio”	até	ao	montande	global	de	11	000	000,00	euros	com	
a	condição	de	ser	possível	o	financiamento	europeu	com	
candidatura	aprovada	e	financiamento	máximo	nacional	
de	3	8757	239,51	euros.

Esta	nova	subestação	irá	ser	construída	perto	de	outra	
já	 existente	 que	 faz	 parte	 da	Rede	 Eléctrica	Nacional.
Para	permitir	o	acesso	rodoviário	à	subestação	terá	de	ser	
construída	uma	passagem	desnivelada	à	linha	de	Cintura.

Os	encargos	orçamentais	decorrentes	da	execução	do	
contrato	acima	referido	são	repartidos	da	seguinte	forma,	
não	podendo	exceder	estes	valores	em	cada	ano	econó-
mico:

Em	2021:	(euro)	800	000,00,	a	que	acresce	IVA	à	taxa	
legal	em	vigor;

Em	2022:	 (euro)	 5	 800	 000,00,	 a	 que	 acresce	 IVA	à	
taxa	legal	em	vigor;

Em	2023:	 (euro)	 4	 400	 000,00,	 a	 que	 acresce	 IVA	à	
taxa	legal	em	vigor.	

Local da construção da futura subestação de tracção de Sete Rios. © Google Maps.

ModErnização da
 linha dE caScaiS
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A	outra	Portaria,	664/2020,	permitiu	à	Infraestruturas	
de	Portugal	proceder	à	repartição	de	encargos	relativos	
ao	contrato	para	a	empreitada	«modernização	da	linha	de	
Cascais	 -	projeto	de	catenária,	 feeder	e	via-férrea»,	até	
ao	montante	global	de	780	000,00	euros	na	condição	de	
ter	financiamento	europeu	com	candidatura	aprovada	e	
sujeito	a	financiamento	máximo	nacional	de	273	519,73	
euros.

Os	encargos	orçamentais	decorrentes	da	execução	do	
contrato	acima	referido	são	repartidos	da	seguinte	forma,	
não	podendo	exceder	estes	valores	em	cada	ano	econó-
mico:

Em	2021:	(euro)	663	000,00,	a	que	acresce	IVA	à	taxa	
legal	em	vigor;

Em	2022:	(euro)	39	000,00,	a	que	
acresce	IVA	à	taxa	legal	em	vigor;

Em	2023:	(euro)	78	000,00,	a	que	
acresce	IVA	à	taxa	legal	em	vigor.

Estas	 intervenções	 vão-se	 juntar	
às	obras	que	já	decorrem	na	estação	
de	 Cascais,	 onde	 já	 está	 em	 curso	
a	 empreitada	 de	 renovação	 da	 ins-
talação	 de	 Catenária.	 Nos	 últimos	
dias	foram	colocadas	novas	sapatas	
e	 respectivos	 postes	 de	 suporte	 da	
catenária.

Estas	 alterações	 tem	 como	 ob-
jectivo	 a	 adaptação	 da	 eletrifica-
ção	 da	 estação	 ao	 layout	 de	 via	
existente,	 simplificando	 assim	 a	

infraestrutura,	 bem	 como	 a	 renovação	 de	 materiais	 e	
equipamentos	de	catenária.	Estes	 trabalhos	 têm	um	 in-
vestimento	associado	de	500	mil	euros,	e	durante	a	 in-
tervenção	serão	substituídos	todos	os	lanços	de	catená-
ria	da	Estação	de	Cascais	e	todos	os	apoios	de	catenária	
existentes.	 Está	 igualmente	 prevista	 a	 substituição	 dos	
isoladores	 de	 secção	 e	 dos	 seccionadores	 existentes.		
	
A	eletrificação	será	realizada	no	sistema	de	1500V	cor-
rente	contínua,	apesar	do	equipamento	de	suporte/apoios	
de	catenária	a	instalar	serem	para	25kV	/	50Hz,	medida	
que	tem	em	consideração	as	alterações	previstas	ao	tipo	
de	alimentação	da	Linha	de	Cascais,	ficando	a	instalação	
preparada	para	as	necessidades	de	interoperabilidade	de-
correntes	da	futura	modernização.

Nesta imagem podemos observar o local de instalação da futura subestação. © Filipe Fernandes

Intervenção na estação de Cascais, 
Novembro de 2020. © José Sousa

Intervenção na estação de Cascais, 
Novembro de 2020. © José Sousa
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MuSEu nacional 
FErroviário no top 10

préMio nacional dE turiSMo 2020

O Museu Nacional Ferroviário passou ao 
Top 10 do Prémio Nacional de Turismo 
2020, na categoria Turismo Autêntico, 

com o produto turístico Festival Vapor: A 
Steampunk Circus edição de 2019, evento que 
conta como promotor principal a Câmara Munici-
pal do Entroncamento.

Os	 vencedores	 serão	 conhecidos	 na	 cerimónia	 de	
entrega	de	prémios	que	se	irá	realizar	de	forma	virtual,	
no	dia	16	de	dezembro.

O	 Prémio	 Nacional	 de	 Turismo	 tem	 como	 obje-
tivo	 promover,	 incentivar	 e	 distinguir	 as	 melho-
res	 entidades,	 práticas	 e	 projetos	 do	 setor	 do	 turismo.	
Nesta	segunda	edição	pretende-se	premiar	os	negócios/
projetos	portugueses	que	se	distingam	como	casos	de	su-
cesso,	enquadrados	nas	categorias	de	Turismo	em	Rede,	
Turismo	Autêntico,	Turismo	de	Confiança,	Turismo	Inte-
ligente	e	Turismo	Sustentável.	

O	Prémio	Nacional	de	Turismo	2020	é	uma	iniciativa	
conjunta	do	BPI	e	do	Expresso	e	conta	com	o	patrocí-
nio	do	Ministério	da	Economia	e	da	Transição	Digital,	
o	apoio	institucional	do	Turismo	de	Portugal	e	o	apoio	
técnico	da	Deloitte,	enquanto	knowledge	partner.

Museu Nacional Ferroviário, Outubro de 2015.  © Pedro André  
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MEdWaY aSSinou 
parcEria coM galp   

tranSportE dE gáS natural 
A MEDWAY e a GALP chegaram a acordo 

para a concretização de uma parceria para 
o transporte integrado de Gás Natural Li-

quefeito (LNG). O contrato, que será assinado na 
próxima semana, prevê o transporte anual de 800 
contentores, a partir de Sines, para as diversas Uni-
dades de Armazenamento Gaseificado (UAG’s), que 
se encontram maioritariamente a norte da região do 
Douro. Para tal, a MEDWAY adquiriu 14 contento-
res-cisterna específicos para o transporte de LNG.

Esta	 operação,	 que	 incluirá	 a	 utilização	 dos	 termi-
nais	 do	 Entroncamento,	Valongo,	Bobadela	 e	 Leixões,	
será	feita	através	de	uma	solução	intermodal,	utilizando	
transporte	ferroviário	e	rodoviário.	

Estamos	muito	satisfeitos	pela	concretização	desta	par-
ceria	com	uma	empresa	de	enorme	peso	na	economia	do	

nosso	país.	Este	acordo	comprova	a	confiança	da	GALP	
nos	nossos	serviços	integrados	de	transporte	de	merca-
dorias	e	é	uma	motivação	para	o	País	continuar	a	apostar	
no	futuro	da	ferrovia,	pois	é	a	escolha	mais	sustentável	
quando	falamos	em	meios	de	transporte”,	destaca	Carlos 
Vasconcelos, Administrador da MEDWAY.	“O	gás	na-
tural	liquefeito	é	um	potencial	combustível	de	transição,	
por	isso,	damos	assim	mais	um	passo	rumo	a	uma	indús-
tria	de	carbono	zero”,	acrescenta.

O	 transporte	 por	 modo	 ferroviário,	 das	 cisternas	 de	
LNG	da	GALP,	permite	uma	redução	de	cerca	de	70%	
nas	 emissões	 de	CO2	eq,	 que	 representam	anualmente	
cerca	de	menos	520	toneladas	de	CO2	eq	face	ao	mesmo	
transporte	por	modo	rodoviário.

Fotografia disponiblizada pelo Gabinete de Imprensa da MEDWAY. 
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No passado dia 6 de No-
vembro foi assinado o 
auto de consignação 

referente à empreitada que irá 
decorrer na linha do Oeste no 
troço entre Mira Sintra – Me-
leças e Torres Vedras. No acto 
oficial estiveram presentes o 
presidente António Laranjo e o 
vice-presidente Carlos Fernan-
des enquanto representantes 
da Infraestruturas de Portugal 
e  Tiago Rito Couto, Elisabete 
Alves e Fernando Lana Her-
nández como representantes do 
consórcio Gabriel Couto/MCA/
Aldesa.

Esta	 intervenção	 profunda	 que	
irá	 decorrer	 nestes	 quilómetros	 da	 linha	 do	 Oeste	 faz	
parte	do	projecto	Ferrovia	2020	e	conta	com	um	investi-
mento	de	61,5	milhões	de	euros.	Parte	deste	valor	irá	ser	
comparticipado	por	fundos	da	União	Europeia	através	do	
Compete	2020	que	tem	como	objectivo	a	modernização,	

reforço	 de	 segurança	 e	melhoria	 e	 competitividade	 da	
rede	ferroviária	nacional.

As	obras	que	se	irão	realizar	na	linha	do	Oeste	foram	
adjudicadas	ao		Agrupamento	Construções	Gabriel	A.	S.	
Couto,	S.A.	/	M.	Couto	Alves,	S.A.	/	Aldesa	Construc-
ciones,	 S.A.	 e	 envolvem,	 entre	 outros,	 a	 execução	dos	

seguintes	trabalhos:

l Eletrificação	 integral	 do	
troço,	com	cerca	de	43	quilóme-
tros,	 no	 sistema	 2	 x	 25kV	 -	 50	
Hz;

l Beneficiação	de	cinco	Es-
tações	e	seis	Apeadeiros,	através	
da	 criação	 e	melhoria	 dos	 aces-
sos	 às	 plataformas	 de	 passagei-
ros	para	pessoas	com	mobilidade	
condicionada;

l Construção	de	uma	exten-
são	de	via	dupla,	num	total	de	16	
quilómetros,	para	permitir	o	cru-
zamento	de	comboios	sem	neces-
sidade	de	paragem:

ModErnização da
 linha do oEStE

FotograFiaS : JoSé SouSa ©

Mira Sintra-MElEçaS - torrES vEdraS

Túnel da Sapataria, terá de ser reabaixado para instalação da catenária,2017. 

Estação de Torres Vedras em 2017, ponto final deste troço a ser renovado.
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							◦	Desvio	ativo	1:	com	cerca	de	10	quiló-
metros,	entre	a	estação	de	Mira	Sintra-Meleças	
e	o	apeadeiro	de	Pedra	Furada;

								◦	Desvio	ativo	2:	com	cerca	de	6	quilóme-
tros,	entre	a	estação	da	Malveira	e	o	quilómetro	
44,3	(a	sul	do	Túnel	da	Sapataria).

l Supressão	de	Passagens	de	Nível;	

l Trabalhos	de	apoio	à	Automatização	de	
Passagens	de	Nível;

l Construção	de	nove	passagens	desnive-
ladas;

l Reabilitação	estrutural	e	rebaixamento	da	
plataforma	 ferroviária	 para	 colocação	 da	 cate-
nária	nos	túneis	de	Sapataria,	Boiaca,	Cabaço	e	
Certã;

l Trabalhos	de	apoio	à	instalação	de	Sinali-
zação	Eletrónica,	Telecomunicações	e	GSM-R,	
reforçando	as	 condições	de	 segurança	 e	 circu-
lação.

Pedra Furada, local onde se irá iniciar um dos troços em via dupla, 2014.

Estação de Dois Portos, 2017.

Estação da Malveria, 2020.

Zona do Jerumelo, 2017.

Passagem superior perto da Malveira, 2017. Estação do Sabugo, 2019.



coMboio corrEio

32

A Infraestruturas de Portugal anunciou a con-
clusão dos trabalhos que decorreram na li-
nha do Norte, no troço entre as estações de 

Esmoriz e de Vila Nova de Gaia, que permitiram a 
instalação de um novo sistema de sinalização electró-
nica.

Durante	este	processo	de	modernização,	 foram	ainda	
efectuados	 trabalhos	 relacionados	 com	 a	 instalação	 de	
um	sistema	de	Controlo-Comando	e	Sinalização	(siste-
ma	que	comunica	a	informação	dos	sinais	para	o	painel	
de	bordo	do	comboio),	de	novos	sistemas	de	telecomu-
nicações	e	a	integração	do	comando	e	controlo	da	nova	
sinalização	no	Centro	de	Comando	Operacional	(CCO)	
do	Porto.

Deste	modo	 o	CCO	de	Contumil	 pode	 operar	 direc-
tamente	 os	 equipamentos	 de	 sinalização	 das	 estações,	
como	sejam	os	motores	de	aparelhos	de	mudança	de	via,	
sinais,	 sistemas	 de	 deteção	 de	 comboio,	 passagens	 de	
nível,	e	outros,		garantindo		desse	modo	evidentes	bene-
fícios	ao	nível	da	gestão	da	operação	da	circulação	ferro-
viária	na	Linha	do	Norte.

Anteriormente	a	esta	intervenção	de	modernização,	os	
quilómetros	do	troço		Esmoriz	–	Vila	Nova	de	Gaia	da	
Linha	do	Norte	eram	dotados	de	uma	sinalização	elétrica	
dos	anos	60	do	século	passado,	que	apresentava	as	se-
guintes	características	principais:	

ModErnização da
 linha do nortE

novoS SiStEMaS dE Sinalização, tElEcoMunicaçõES E 
controlo no troço ESMoriz – vila nova dE gaia

Sinalização do Bloco já em funcionamento (saída de Gaia), 15 de Novembro de 2020. © Valério dos Santos
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l Estava	 dotada	 apenas	 de	 sinais	 no	 sentido	 nor-
mal	da	circulação	nas	duas	vias	existentes	(ascendente	e	
descendente).	Em	consequência,	a	circulação	no	sentido	
contrário	nas	duas	vias	(designado	por	contravia)	efetua-
-se	em	regime	de	cantonamento	telefónico,	em	que	a	ex-
pedição	dos	comboios	era	realizada	através	de	telefone-
mas	registados	entre	os	agentes	das	estações	colaterais,	o	
que	limitava	a	circulação	a	apenas	um	comboio	de	cada	
vez	entre	estações;	

l O	comando	e	controlo	era	 realizado	 localmente	
em	cada	Estação,	o	que	obrigava	à	colocação	de	pessoal	
operacional	em	cada	Estação;

l A	maioria	das	Passagens	de	Nível	(PN)	eram	dota-
das	de	anúncios	automáticos	apenas	no	sentido	normal,	
com	o	 fecho	manual	das	barreiras	por	guarda	de	PN	e	
não	dotadas	de	anúncios	de	contravia.

	 	 	 	 	 	Actualmente,	 e	 após	 a	 colocação	 ao	 serviço	 do	
novo	 sistema	 de	 sinalização	 são	 asseguradas	 impor-
tantes	melhorias	 ao	 nível	 da	 eficiência	 e	 segurança	 na	
circulação	dos	 comboios	 em	ambas	 as	vias	 e	 sentidos,	
e	 benefícios	 ao	 nível	 da	 qualidade	 da	 infraestrutu-
ra	 ferroviária	 e	 dos	 serviços	 prestados	 aos	 seus	 clien-
tes	 (operadores	 ferroviários),	 nomeadamente	 através:	

l Da	melhoria	das	condições	de	segurança,	em	par-
ticular	na	circulação	de	comboio	em	contravia	e	nas	Pas-
sagens	de	Nível;

l Do	aumento	da	capacidade	da	infraestrutura,	per-
mitindo	fazer	circular	mais	comboios	em	ambas	as	vias	
e	sentidos;

l Da	melhoria	da	qualidade	e	segurança	dos	serviços	
prestados	aos	operadores	 ferroviários,	que	 resulta	dire-
tamente	 da	flexibilidade	 e	 qualidade	 da	 informação	 de	
gestão	disponibilizadas	pelo	camando	centralizado	da	si-
nalização	no	Centro	de	Comando	Operacional	do	Porto;

	l Da	redução	dos	custos	operacionais.

Nova sinalização já em funcionamento entre Francelos e Valadares, 21 de Novembro de 2020. © Pedro Mêda
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Consórcio Sacyr Somague/Sacyr Neopul ga-
nha adjudicação para linha da Beira Alta.

Os	 trabalhos	 serão	executados	ao	 longo	de	
cerca	de	40	quilómetros	do	canal	atual,	sendo	substituída	
toda	a	superestrutura	de	via	com	utilização	de	travessas	
monobloco	polivalentes	em	betão	e	carril	60	E1.	As	es-
tações	de	Santa	Comba	Dão,	Oliveirinha	e	Nelas	terão	o	
seu	layout	apto	para	o	cruzamento	de	comboios	de	750	
metros	 de	 comprimento	 e	 as	 condições	 de	 exploração	
otimizadas.

Estão	previstas	a	construção	de	obras	de	arte	correntes,	
tais	como	Passagens	Superiores	e	Inferiores	e	respetivas	
adaptações	nas	instalações	fixas	de	tração	elétrica,	bem	

como	a	construção	de	infraestruturas	de	base	para	sina-
lização	 e	 telecomunicações;	 RCT+TP.	 Os	 sistemas	 de	
drenagem	também	vão	ser	reabilitados.

De	grande	importância	será	a	supressão	da	Passagem	
de	Nível	de	Moimenta-Alcafache	e	a	construção	do	res-
petivo	desnivelamento	e	restabelecimentos.

A	 Infraestruturas	 de	 Portugal	 tem	 atualmente	 três	
empreitadas	 para	 a	 Modernização	 da	 Linha	 da	 Beira	
Alta	 a	 concurso,	 em	 fase	 de	 receção	 de	 propostas,	 re-
presentando	no	seu	conjunto	um	valor	global	de	inves-
timento	 estimado	 de	 cerca	 de	 200	 milhões	 de	 euros:	

ModErnização da
 linha da bEira alta

FotograFiaS : FErnando libErato ©

Santa coMba dão - MangualdE

Estação de Nelas que passará a permitir cruzamentos de comboios com comprimento até 750 metros, Março de 2008.
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cElorico da bEira - guarda

Viadutos do Sobral, antes da Guarda no sentido ascendente, inseridos no troço a modernizar, Julho de 2020.

Troço	Pampilhosa	–	Santa	Comba	Dão	-	34	quilóme-
tros	de	extensão	 |	Construção	da	Concordância	da	Me-
alhada	 -	 ligação,	 com	 3,2	 quilómetros,	 entre	 a	 Linha	
do	Norte	 e	 a	Linha	 da	Beira	Alta	 |	 Preço	Base	 80M€;	
Troço	 Cerdeira	 –	 Vilar	 Formoso	 |	 25	 qui-
lómetros	 de	 extensão	 |	 Preço	 Base	 50M€;	
Troço	 Celorico	 da	 Beira	 –	 Guarda	 |	 46	 qui-

lómetros	 de	 extensão	 |	 Preço	 Base	 90,4M€.	
Está	já	a	ser	desenvolvida	a	intervenção	de	moderniza-
ção	do	troço	com	entre	Guarda	e	Cerdeira,	com	14	qui-
lómetros,	 num	 investimento	 de	 8,7	 milhões	 de	 euros.	
Esta	 empreitada	 foi	 aprovada	 ao	 abrigo	 do	 Programa	
CEF	(Mecanismo	Interligar	a	Europa)	com	uma	taxa	de	
cofinanciamento	de	85%.

Foi assinado no dia 13 de novembro o con-
trato de empreitada para modernização do 
troço da Linha da Beira Alta, entre Celori-

co da Beira e Guarda, com o consórcio Conduril – 
Engenharia, S.A. / Somafel - Engenharia e Obras 
Ferroviárias, S.A. / Teixeira Duarte – Engenharia e 
Construções, S.A., pelo valor de 53.112.000,00 euros. 
O contrato terá ainda de obter o Visto Prévio do Tri-
bunal de Contas.

Com	um	prazo	de	execução	de	751	dias	a	empreitada	a	
executar	consiste	na	renovação	integral	da	superestrutura	
de	via,	num	um	troço	com	cerca	de	46	quilómetros.

Nas	estações	de	Celorico	da	Beira,	Pinhel,	Vila	Fran-
ca	das	Naves	e	Guarda,	a	modificação	do	layout	irá	as-
segurar	 o	 cruzamento	 de	 comboios	 de	 750	 metros	 de	
comprimento	e	otimização	das	condições	de	exploração.	
Também	as	plataformas	destas	estações	serão	interven-

cionadas	estando	previsto	o	seu	alteamento,	alargamento	
e	prolongamento.

A	segurança	dos	atravessamentos	da	linha	férrea	será	
substancialmente	melhorada	 com	 a	 supressão	 das	 Pas-
sagens	de	Nível	de	Celorico	Gare	ao	km	168,135	e	a	de	
Baraçal	 ao	km	173,173,	passando	esses	cruzamentos	a	
serem	feitos	através	de	novas	vias	desniveladas	a	cons-
truir	juntamente	com	os	respetivos	restabelecimentos.

Esta	empreitada	foi	aprovada	ao	abrigo	do	Programa	
CEF	(Mecanismo	Interligar	a	Europa)	com	uma	taxa	de	
cofinanciamento	de	85%.

De	 lembrar	 que	 depois	 de	 concluído	 todo	 o	 investi-
mento	previsto	para	a	modernização	da	Linha	da	Beira	
Alta	esta	ficará	exatamente	igual	ao	que	era	aquando	da	
última	modernização,	no	que	à	velocidade	e	tempos	de	
percurso	diz	respeito.
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A Infraestruturas de 
Portugal anunciou 
o lançamento de um 

concurso destinado à emprei-
tada da linha de Vendas Novas, 
com um preço base de 85 mi-
lhões de euros e um prazo de 
execução de 36 meses. Esta in-
tervenção insere-se no projec-
to Ferrovia 2020 e integra um 
candidatura que foi submetida 
no âmbido do Compete 2020, 
com a designação “Empreita-
da de Modernização da Linha 
de Vendas Novas”.

As	 obras	 que	 vão	 decorrer	
apresentam	 como	 prinicipal	 ob-
jectivo	 a	 ampliação	 das	 esta-
ções	 de	modo	 a	 permitir	 o	 cru-
zamento	 de	 comboios	 com	 750	
metros	 de	 comprimento,	 já	 que	

actualmente	 nenhuma	 das	 estações	
da	 linha	 de	Vendas	 Novas	 permite	
cruzamentos	de	comboios	dessas	di-
mensões.	Desse	modo	serão	poten-
ciadas	 as	 condições	 de	 exploração,	
reforçando	 a	 a	 ligação	 ferroviária	
do	 Porto	 de	 Sines	 às	 plataformas	
logísticas	 nacionais	 e	 da	 Europa.	
	
A	empreitada	 agora	 lançada	 a	 con-
curso	público	irá	incluir	os	seguintes	
trabalhos:

l Substituição	da	superestrutura	
de	 via	 com	 utilização	 de	 travessas	
polivalentes	de	betão	e	carril	60	E1;

l Prolongamento	 e	 renovação	
das	 Estações	 de	 Muge,	 Agolada,	
Salgueirinha,	Lavre	e	Vidigal;

l Renovação	 das	 restantes	 es-
tações;

ModErnização da 
linha dE vEndaS novaS

FotograFiaS : JoSé SouSa ©

Estação da Agolada, 2011.

Estação de Muge, 2012.
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l 17	km	de	tratamento	da	platafor-
ma	(alguns	em	estações);	

l Terraplanagem,	 drenagem	 e	 re-
perfilamento	de	taludes;

l 69	Passagens	Hidráulicas,

l Três	Pontões	metálicos	 (que	re-
querem	suspensão	de	via);

l Encerramento	de	seis	Passagens	
de	Nível	 (PN)	 e	 construção	 de	 quatro	
Passagens	Superior	Rodoviárias	com	os	
respetivos	restabelecimentos;

l Automatização	de	PN;

l Construção	de	infraestruturas	de	
suporte	à	componente	de	sinalização	e	
telecomunicações;

l	 	 	 Reabilitação/reformulação	 e/ou	
implementação	de	drenagem;

l Implementação	de	RCT+TP;

l Adaptação	das	instalações	fixas	de	
tração	elétricas;

l Trabalhos	 em	Edifícios	 e	 Salas	
Técnicas;

l Colocação	e	trabalhos	associados	
à	instalação	de	Torres	GSM-R.

Estação da Salgueirinha, 2018.

Estação de Lavre e uma das passagens de nível sem guarda existentes na Linha de Vendas Novas, 2017.

Estação do Vidigal, 2017.
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rElatório anual dE SEgurança 
FErrroviária dE 2019 - iMt

A publicação do relatório por 
parte o IMT apresenta as 
actividades desenvolvidas 

pelo Instituto dentro do quadro das 
suas competências de Autoridade 
Nacional de Segurança Ferroviária 
(ASNF), resultantes do Decreto-Lei 
n.º 77/2014 do dia 14 de Maio. Desta-
cam-se as acções de monitorização, supervisão, evo-
lução e de gestão da segurança no caminho-de-ferro, 
relativamente ao transporte ferroviário de passagei-
ros e mercadorias realizado na Rede Ferroviária Na-
cional.

Com	este	relatório	são	apresentados	os	aspectos	mais	
positivos	e	menos	positivos	relativos	ao	desempenho	de	
segurança	no	sistema	ferroviário	nacional	durante	2019.	
Tem	 ainda	 como	 objectivo	 a	 sensibilização	 de	 todo	 o	
sector	 ferroviário	nacional	para	a	necessidade	 imperio-
sa	de	se	efectuarem	os	esforços	necessários	de	modo	a	
melhorar	o	desempenho	da	segurança,	 reduzindo	desse	
modo	os	indicadores	de	sinistralidade	ferroviária.

Deste	documento	não	 fazem	parte	 sistemas	de	 trans-
porte	guiado	que	não	operem	na	Rede	Ferroviária	Na-
cional,	como	são	os	casos	dos	metropolitanos,	metropo-
litanos	ligeiros	de	superfície,	mini	comboios,	eléctricos	e	
instalações	por	cabo	para	transporte	de	pessoas.

Perante	os	dados,	resultantes	do	desemprenho	de	segu-
rança	do	sistema	ferroviário	nacional,	podemos	verificar,	
com	 relativa	 preocupação,	 que	 existiu	 um	 aumento	 da	
sinistralidade	 ferroviário	nos	últimos	2	 anos.	Em	2019	
existiu	um	aumento	77,78	%	de	vítimas	mortais,	 tendo	
em	consequência	existido	um	aumento	do	Índice	MFGP	
(Mortos	e	Feridos	Graves	Ponderados)	de	76,92	%,	o	que	
coloca	o	ano	transacto	com	o	valor	mais	alto	da	última	
década.	Deste	modo	surge	uma	inversão	da	linha	de	ten-
dência	positiva	que	vinha	acontecer	até	ao	ano	de	2018	
em	termos	de	desempenho	geral	da	segurança	ferroviá-
ria.

É	 notório	 que	 a	 grande	 maioria	 das	 fatalidades	 que	
ocorreram	em	2019	no	sistema	ferroviário	estiveram	as-
sociadas	a	categorias	de	acidentes	relacionadas	com	ele-
mentos	estranhos	ao	mesmo,	seja	em	passagens	de	nível,	
seja	no	canal	ferroviário,	resultando	do	uso	indevido	do	
espaço	ferroviário.

No	ano	de	2019	como	ponto	positivo	o	 facto	de	não	
se	ter	registado	nenhum	óbito	ou	ferido	grave	que	tenha	
resultado	de	ocorrências	derivadas	de	problemas	intrín-

secos	ao	sistema,	como	colisões	de	comboios,	descarrila-
mentos,	incêndios	em	material	circulante	ou	outro.

Resumidamente	 e	 após	 análise	 dos	 anos	 de	 2018	 e	
2019,	podemos	verificar	que	este	último	teve	um	desem-
penho	negativo	em	termos	de	segurança	ferroviária.	No	
entanto	perante	a	mesma	análise	em	relação	aos	últimos	
10	anos	pode-se	afirmar	que	o	sistema	ferroviário	nacio-
nal	continua	a	ser	intrinsecamente	seguro	para	os	utiliza-
dores,	continuando	a	ser	imperioso	agir	activamente	na	
prevenção	e	sensibilização	de	todos	aqueles	que	intera-
gem	com	o	mesmo	de	modo	a	proceder	a	uma	utilização	
segura	do	espaço	ferroviário.

Há	duas	principais	causas	para	que	2019	tenha	sido	um	
ano	com	um	elevado	número	de	fatalidades.	Por	um	lado	
a	 utilização	 das	 passagens	 de	 nível,	 onde	 continuam	 a	
existir	acidentes	mortais,	muito	por	culpa	da	incúria	dos	
utilizadores,	por	outro	o	problema	social	dos	suicídios.	
Estes	últimos	continuam	a	ser	um	problema	de	difícil	re-
solução	,	sendo	que	em	2019	existiu	um	aumento	signifi-
cativo	de	37,97	%	em	relação	ao	ano	de	2018.	

Relativamente	aos	precursores	de	acidentes,	em	2019	
consolidou-se	 a	 tendência	 positiva	 que	 se	 tem	vindo	 a	
afirmar	 com	a	 diminuição	 de	 ocorrências	 derivadas	 da	
infraestrutura,	como	são	os	casos	das	deformações	de	via	
e	carris	partidos,	tendo	existido	uma	diminuição	signifi-
cativa	de	26,46	%	em	comparação	com	o	ano	de	2018.

É	de	esperar	que	os	investimentos	previstos	no	Progra-
ma	de	Investimentos	em	curso	para	a	Rede	Ferroviária	
Nacional	 possam	 vir	 a	 corrigir	 situações	 onde	 a	 infra-
estrutura	se	encontre	mais	degradada,	de	modo	a	que	os	
números	de	incidentes	derivados	da	via	possam	diminuir	
ainda	mais	no	futuro.

A	informação	aqui	disponibilizada	não	dispensa	a	con-
sulta	do	 relatório	que	está	disponível	no	site	oficial	do	
Instituto	da	Mobilidade	e	Transportes,	I.P.	em:

http://www.imt-ip.pt
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Tabela 1 – Número de acidentes por categoria, 2010 – 2019 [Adaptada do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

O ano de 2019 ficou marcado pelo aumento de acidentes em 37,84 %  (como pode ser visto na tabela em anexo) relativamente ao ano transacto 
de 2018. Deste modo a tendência de subida que foi iniciada em 2018 foi-se mantendo. Os valores  apresentados demonstram que os números 
são substancialmente superiores às médias de acidentes registados no últimos 5 e 10 anos.
Há a destacar o facto de desde 2004 não se verificarem acidentes significativos resultantes de incêndios em material circulante. Surgem na 
tabela 2 ocorrências em 2019,que não fazem parte das categorias principais, que felizmente não provocaram vítimas mortais ou feridos graves.
Ao longo dos últimos dez anos as duas principais categorias relacionadas com ocorrências ferroviárias surgem de acidentes em passagens de 
nível e acidentes causados por material circulante em movimento. Estas duas categorias foram as causadoras de 90,2 % da mortes e feridos 
graves registados ao longo de 2019. 

núMEro dE acidEntES

Gráfico 1 – Distribuição dos acidentes por 
categoria, 2019 [Adaptado do Relatório Anual 
de Segurança Ferroviária]

Neste gráfico podemos constatar que os 
acidentes que ocorrem devido à atividade 
intrínseca do caminho-de-ferro (colisões, 
descarrilamentos e outros) representam uma 
pequena parcela do total (9,80 %). Em 2019 
o peso relativo destes acidentes face aos das 
restantes categorias foi atenuado, comparado 
com 2018 (27,02 %) e a média dos últimos 
cinco anos (17,42 %), principalmente devido 
aos descarrilamentos por não ter ocorrido 
nenhum em 2019.
Das 3 colisões nenhuma foi entre veículos 
ferroviários. Foram colisões com obstáculos 
dentro do gabarito, duas colisões com pedras, 
e uma com veículo rodoviário parado junto à via 
que originou uma fatalidade.
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Gráfico 2 – Número total de acidentes, 2019 [Adaptado do Relatório Anual 
de Segurança Ferroviária]

Ao contrário do que vinha acontecendo, o número de acidentes 
significativos durante o ano de 2019 está acima da média do últimos 
anos. O aumento da sinistralidade foi também a causa do aumento de 
fatalidades.

Gráfico 3 – Número de descarrilamentos de comboios, 2019 [Adaptado do 
Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

O ano de 2019 foi um ano perfeito neste indicador. Como é visível no gráfico 
não aconteceu nenhum descarrilamento, algo que não acontecia desde 2012.

Gráfico 4 – Acidentes em PN, 2019 [Adaptado do Relatório 
Anual de Segurança Ferroviária]

Os acidentes em passagens de nível dispararam passando de 
7 em 2018 para um total de 16 em 2019. Foi o pior ano desde 
2009 pese embora todos os esforços que têm sido feitos na 
supressão e automatização de algumas passagens de nível.
As ocorrências em passagens de nível continuam a ser a 
segunda principal categoria de acidentes.

Gráfico 5 – Acidentes com pessoas causados por material 
circulante, 2019  [Adaptado do Relatório Anual de Segurança 
Ferroviária]

Os acidentes com pessoas relacionados com o material 
circulante em movimento, foi a categoria com maior peso no 
número global de acidentes com 58,82 % do total do ano de 
2019. No passado ano foram registados mais 10 acidentes do 
que tinham sucedido em 2018, o que infelizmente se reflete 
num aumento de 50 %.
Este incremento de casos fez com que o valor registado 
em 2019 fosse superior às médias dos últimos 5 e 10 anos, 
provocando desse modo uma inversão que se vinha a verificar 
no indicador.
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vítiMaS MortaiS E FEridoS gravES

Tabela 2 – Número total de vítimas mortais por categoria de acidente, 2010 – 2019 [Adaptada do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Esta tabela é referente à distribuição de todas as vítimas mortais verficadas na última década por categoria de acidente.
É de realçar que as fatalidades surgem todas de apenas três categorias de acidentes:
 Acidentes em PN, incluindo acidentes envolvendo peões;
 Acidentes com pessoas causados por material circulante, com a exceção dos suicídios;
 Colisões de comboios, incluindo colisões com obstáculos dentro do gabarito.

Estes acidentes estão relacionados entre a interface do sistema ferroviário e elementos externos ao mesmo, ou seja resultam do uso indevido 
do espaço ferroviários. “Mantém-se assim a tendência em Portugal de que as pessoas que utilizam impropriamente o espaço ferroviário, quer 
por se deslocarem ou permanecerem em locais não autorizados, quer por desrespeito pelas regras de atravessamento das passagens de nível, 
constituem a esmagadora maioria das vítimas mortais, sendo que em Portugal correspondem à sua totalidade, desde 2010.”

Gráfico 6 – Fatalidades e sua tendência, 
2010 – 2019 [Adaptado do Relatório Anual 
de Segurança Ferroviária]

No ano de 2019 o número de vítimas mortais 
resultantes de acidentes ferroviários teve 
um acréscimo de 77,78 % em relação ao 
ano de 2018. Isto traduziu-se num aumento 
de 40,35 % em relação à média dos últimos 
cinco anos.
Infelizmente estes números revelam que 
2019 foi o ano em que se registou o pior 
desempenho de segurança registado neste 
indicador da última década, invertendo assim 
a tendência decrescente de vítimas mortais 
que vinha a acontecer.
Este aumento deve-se aos acidentes mortais 
em passagens de nível onde existiram mais 8 
casos, e ainda em acidentes que envolveram 
óbitos resultantes de material circulante em 
movimento onde há a somar mais 5 casos 
em comparação com o ano anterior.
Os tipos de acidentes onde existem mais 
fatalidades são provocados por material circulante em movimento com 59,38 % dos casos, e nas passagens de nível com 37,50 %. 
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Tabela 3 – Número total de vítimas mortais por categoria de pessoas, 2010 – 2019 [Adaptada do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Esta tabela apresenta os dados relativos à distribuição das vítimas mortais verificadas no últimos dez anos tendo em conta a categoria de 
pessoas, como é definido na legislação comunitária.
De realçar que pelo sexto ano consecutivo não existiram vítimas mortais entre os passageiros do transporte ferroviário nacional. Por outro lado 
existiu um aumento de mortalidade de 200 % entre os utilizadores das passagens de nível e das pessoas não autorizadas de 50 %. Resumindo, 
nos últimos 10 anos a maioria de vitímas mortais foi de pessoas estranhas ao âmbito ferroviário com 93,75 %.

Gráfico 7 – Fatalidades nas principais categorias de pessoas, 2010-2019 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Este gráfico demonstra que o transporte ferroviário é bastante seguro para os utilizadores. No período em análise apenas 1 % das fatalidades 
relacionadas com o caminho-de-ferro foram passageiros.
No entanto os valores que foram registados em 2019 revelam que se inverteu a tendência de decréscimo que se verificava até 2018 relativamente 
às fatalidades relacionadas com a ferrovia em Portugal. São preocupantes os números relacionados com os óbitos referentes a pessoas não 
autorizadas, assim como as ocorrências mortais em passagens de nível.
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Tabela 4 – Número total de feridos graves por categoria de acidente, 2010 – 2019 [Adaptada do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

No ano de 2019 verificou-se um aumento de 112,50 % no número de feridos graves tendo como comparação o ano de 2018. 
Mais uma vez destacam-se as ocorrências em passagens de nível e em acidentes com pessoas causados por material circulante em movimento, 
a serem a causa da totalidade dos feridos graves.
Tendo em consideração a base média dos últimos 5 e 10 anos podemos verificar que existiu um aumento considerável de feridos graves.

Tabela 5 – Número total de feridos graves por categoria de pessoas, 2010 – 2019 [Adaptada do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Nesta categoria podemos observar que os ferimentos graves são, na maioria dos casos em pessoas que não estavam autorizadas a estar no 
espaço ferroviário. Mais uma vez os utilizadores das passagens de nível são também os que mais sofrem em termos de ferimentos graves. O 
somatório dos dois casos é de 82,35 % no ano de 2019, enquanto que tinham sido 70,94 % nos últimos 10 anos.
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Gráfico 8 – Índice MFGP e sua tendência, 2010-2019  [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

O ano de 2019, infelizmente, registou uma evolução negativa deste indicador, com um aumento de 76,92 % face ao ano de 2018. Acabou até 
por ser um dos anos com o valor mais elevado tendo em conta a série de dados apresentada, fixando-se desse modo acima da média registada 
nos últimos cinco e dez anos.
A tendência positiva que se registava até ao ano de 2018 foi substituída pela evolução negativa que aconteceu em 2019 em termos de desempenho 
geral da segurança do sistema ferroviário nacional tendo em conta os dados comparativos das médias dos últimos 5 e 10 anos.

Tabela 6 – Índice MFGP por categorias de pessoas, 2010 – 2019  [Adaptada do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Esta tabela apresenta-nos um dos principais métodos de análise da evolução global da sinistralidade que ocorre na rede ferroviária e os efeitos 
que a mesma acarreta para a sociedade que está exposta pela existência do transporte ferroviário.
Este método consiste no cálculo de um índice normalizado que tem em conta quer os mortos quer os feridos graves que ocorrem durante um 
ano, assim como os percursos efetuados pelos comboios.
O indicador surge da  divisão do número total de Mortos e Feridos Graves Ponderados (MFGP) pelo número de milhões de comboios multiplicados 
por quilómetro realizado durante o ano em análise. Para o cálculo do índice, 10 feridos graves ponderados são considerados estatisticamente 
equivalente a 1 morto. 
Esta tabela apresenta o resultado do cálculo deste indicador, relativamente ao total dos acidentes e por categoria de pessoas, no período 
compreendido entre 2010 a 2019.
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Gráfico 9 – Índice MFGP e sua tendência, 2004-2019 [Adaptado do Relatório Anual de 
Segurança Ferroviária]

No gráfico podemos ver a evolução do índice MFGP desde que foram estabelecidos 
estes indicadores harmonizados no ano de 2004 (2004), com a respetiva curva de 
tendência ajustada com base na média móvel dos dados registados nos cinco anos 
precedentes
Podemos verificar a evolução muito positiva que se tem registado neste indicador ao 
longo dos anos, com uma tendência que demonstra certa estabilidade e consolidação
do risco total do sistema ferroviário para a sociedade, embora os números de 2019 
sejam francamente piores do que os que existiram nos anos anteriores.

Tabela 7 – Suicídios no sistema ferroviário, 2010 – 2019 [Adaptada do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Os suicídos que ocorrem na rede ferroviária embora se apresententem como um enorme problema de difícil resolução, estão  excluídos dos 
indicadores de performance de segurança do sistema ferroviário, não sendo assim acidentes ferroviários. No entanto são alvo de análise no 
âmbito da gestão da segurança ferroviária.

Gráfico 10 – Número de mortos na ferrovia, 2009-2018 [Adaptado do 
Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Infelizmente o número de suicídos em 2019 atingiu os 40, num 
universo total de 72 fatalidades em ambiente ferroviário, o que 
significa um aumento em relação a 2018 de 37,93 %. Apesar disso 
manteve-se a média dos últimos cinco e dez anos com um número 
de 38,4 e 43,4 mortes respectivamente. Este facto vem, desta forma, 
consolidar a média de suicídios que tiveram lugar nos últimos anos.
A totalidade das 72 fatalidades colocaram o ano de 2019 como um 
período onde o número total de fatalidades ocorridas no sistema 
ferroviário foi superior às médias dos últimos 5 e 10 anos.

Gráfico 11 – Relação entre os suicídios e as vítimas mortais, 2010-
2019 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Com o aumento dos sistemas de segurança e da formação 
efectuada pelas empresas de âmbito ferroviário ao longo dos últimos 
anos, podemos verificar que em média o número de suicídios 
ultrapassa o das vítimas mortais devido a acidentes ferroviários, 
como demonstra o gráfico tendo a média dos suicídios no total das 
fatalidades, no período de 10 anos, sido de 66,27 %.



coMboio corrEio

46

Gráfico 12 – Linha de tendência dos suicídios vítimas 
mortais, 2010 – 2019 [Adaptado do Relatório Anual de 
Segurança Ferroviária]

Neste gráfico temos presentes as  linhas de tendência das
fatalidades ocorridas no sistema ferroviário, onde se 
englobam os suicídios e
as vítimas mortais em consequência de acidentes 
ferroviários. Mais uma vez é perceptível que as vítimas 
mortais em consequênciade acidentes ferroviários 
apresentam uma evolução negativa e
os suicídios apresentam uma evolução positiva. A oscilação 
existente no registo de suicídios surge por este ser um fator 
completamente externo ao sistema.
.

prEcurSorES dE acidEntES

Tabela 8 – Número de precursores de acidentes, 2010 – 2019 [Adaptada do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Esta tabela é muito interessante porque demonstra que o número total de  precursores de acidentes tem vindo a registar uma evolução flutuante 
desde 2011, com tendência negativa acentuada até 2016, nomeadamente sobre os indicadores relativos à infraestrutura, deformações de via e 
carris partidos. Esta degradação é globalmente visível quando se compara a média dos dados registados nos últimos cinco e dez anos, onde a 
última é melhor que a primeira.

Contudo, nos dois anos anteriores os dados relativos a este indicador começaram a melhorar significativamente, principalmente ao nível do 
precursor de acidente relativo às deformações na via. Consolidando esta tendência, os números de 2019 registam uma melhoria considerável no
número de percursores de acidentes quando comparado com o ano anterior de 2018 tendo-se registado uma redução 26,46 % que deveu-se 
fundamentalmente, uma vez mais, à melhoria do precursor deformações de via.
Importa salientar também a redução em 2019 do número de sinais ultrapassados apresentando o seu aspeto mais restritivo (SPAD) que registou 
uma forte diminuíção de 57,89 % quando comparado com 2018. Deste modo o ano 2019 é considerado um dos melhores anos de sempre desde 
que há registos.

Os tipos de acidentes onde se registam mais vítimas mortais são os provocados por material circulante em movimento com 59,38 % e os que 
ocorrem nas passagens de nível com 37,50 %.
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Gráfico 13 – Evolução das principais 
categorias de precursor de acidente, 
2010 – 2019 [Adaptado do Relatório 
Anual de Segurança Ferroviária]

Podemos observar neste gráfico que 
as ocorrências derivadas dos carris 
partidos aumentaram ligeiramente 
em cerca de 9,3 %. Por outro lado 
os casos de ultrapassagem de sinais 
apresentando o seu aspecto mais 
restritivo teve uma redução importante 
passando de 19 casos em 2018 para 
8 casos em 2019. Pode-se afirmar 
assim que no global verificou-se uma 
melhoria. 

Gráfico 14 – Distribuição dos precursores 
de acidentes, 2019 [Adaptado do 
Relatório Anual de Segurança 
Ferroviária]

O último gráfico demonstra a distribuição 
das causas dos acidentes que 
ocorreram em 2019, destacando-se os 
causados por problemas relacionados 
com a infraestutura com 94,24 %. As 
deformações de via representam uns 
impressionantes 60 %.

4747



coMboio corrEio

48

indicadorES coMunS dE SEgurança 2019
indicadorES rElativoS a acidEntES

Número total de trabalhadores, incluindo prestadores de serviços, com ferimentos graves por tipo de acidente, divididos nas 
seguintes categorias. [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de passageiros com ferimentos graves, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
[Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de feridos graves, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de acidentes significativos e desagregação por tipo. [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]
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Número total utilizadores de PN com ferimentos graves, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de pessoas não autorizadas com ferimentos graves, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de outras pessoas com ferimentos graves, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de outras pessoas em plataformas com ferimentos graves, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]
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Número total de outras pessoas fora de plataformas com ferimentos graves, por tipo de acidente, divididos nas seguintes 
categorias. [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de mortos por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de passageiros mortos, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total utilizadores de PN mortos, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]
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Número total de trabalhadores mortos, incluindo prestadores de serviços, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de pessoas não autorizadas mortas, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de outras pessoas mortas, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de outras pessoas mortas em plataformas, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Número total de outras pessoas mortas fora de plataformas, por tipo de acidente, divididos nas seguintes categorias.
 [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]
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núMEro dE acidEntES quE EnvolvaM o tranSportE dE MErcadoriaS pErigoSaS

núMEro dE SuicídioS

núMEro total dE prEcurSorES dE acidEntES E dESagrEgação por tipo

indicadorES para o cálculo do cuSto doS acidEntES SigniFicativoS, EM EuroS

indicadorES rElativoS à SEgurança técnica da inFraEStrutura E Sua iMplEMEntação

Proteção automática de comboios (TPS). [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]

Passagens de Nível. [Adaptado do Relatório Anual de Segurança Ferroviária]
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indicadorES rElativoS à gEStão da SEgurança

dadoS dE rEFErência do tráFEgo E da inFraEStrutura

dadoS dE rEFErência para oS indicadorES EconóMicoS

(*) Não considerado neste âmbito o Sistema de Frenagem Automática, instalado na Linha de Cascais
(**) Estes valores apresentam uma descontinuidade face aos apresentados em anos anteriores pois foi publicado em 2019 o 
seguinte documento com valores de referência atualizados: Handbook on external costs of transport (CE Delft for EC, 2019) 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9781f65f-8448-11ea-bf12-01aa75ed71a1.

5353



coMboio corrEio

54

conSulta da aMt    
utilizadorES SErviço FErroviário

A Autoridade da Mobilidade e dos Transpor-
tes (AMT) publicou no passado dia 25 de 
Novembro os resultados da consulta efec-

tuada a Utilizadores de Serviços Ferroviários que foi 
realizada no último trimestre de 2019.

Esta	consulta	 incidiu	sobre	os	representantes	dos	uti-
lizadores	 de	 serviços	 ferroviários	 de	 passageiros,	 dos	
utilizadores	 dos	 serviços	 de	 transporte	 ferroviário	 de	
mercadorias	 e	 ainda	 dos	 utilizadores	 da	 infraestrutura	
ferroviária	e	das	instalações	de	serviço	ferroviário.

Foram	 publicados	 três	 documentos	 distintos,	 todos	
eles	acessíveis	no	site	oficial	do	instituto	público:

-	Consulta	aos	Utilizadores	da	Infraestrutura	Ferroviá-
ria	e	das	Instalações	de	Serviço	–	2019;

-	Consulta	Relativa	aos	Serviços	de	Transporte	Ferro-
viário	de	Mercadorias	–	2019;

-	Consulta	aos	Representantes	dos	Utilizadores	de	Ser-
viços	Ferroviário	de	Transporte	de	Passageiros	–	2019.

O	sumário	apresentado	pela	AMT	refere	os	seguintes	
pontos,	dividos	pelas	três	consultas	efectuadas:

Consulta aos Utilizadores da Infraestrutura Ferro-
viária e das Instalações de Serviço – 2019

• Como pontos positivos foram destacadas as funções 
operacionais do gestor da infraestrutura, designada-
mente, a gestão da capacidade, o controlo da circula-
ção, a gestão da segurança ferroviária, de fornecimento 
de energia elétrica de tração, a sinalização e telecomu-
nicações e a interação e comunicação com o gestor da 
infraestrutura;

• De qualquer modo, constatou-se uma insatisfação 
generalizada, quer com a infraestrutura ferroviária, 
quer com as instalações de serviço, que consideraram 
ter piorado nos últimos 2 anos;

• Foram identificadas como medidas prioritárias, entre 
outras, a redução no número de limitações de velocida-
de, diminuição das restrições de horários, e a conclusão 
da eletrificação da rede.

• Quanto ao transporte ferroviário de passageiros as 
medidas prioritárias passam pela eletrificação e sinali-
zação e aumento da segurança ao longo da via;

• Quanto a instalações de serviço, em terminais de 
mercadorias e nas ligações ferroviárias aos portos fo-
ram classificadas como satisfatórias.

Consulta Relativa aos Serviços de Transporte Ferro-
viário de Mercadorias – 2019

• Com avaliação positiva foi assinalada a pontualida-
de, a proteção das mercadorias e a duração do trans-
porte;

• Contudo, verifica-se uma insatisfação generalizada 
com o serviço de transporte ferroviário de mercadorias, 
sobretudo quanto ao preço elevado e a rigidez dos horá-
rios das atividades de carga e descarga.

• Como medidas prioritárias, foi salientada, entre ou-
tras, a redução dos preços, maior flexibilidade para a 
realização de novas rotas, melhoria da pontualidade e 
fiabilidade, melhoria das infraestruturas de carga e des-
carga, criação de comboios multi-cliente/multi-produto, 
incremento da capacidade de transporte, e a melhoria 
na intermodalidade com o transporte rodoviário.

 Consulta aos Representantes dos Utilizadores de Ser-
viços Ferroviário de Transporte de Passageiros - 2019.

• As matérias relacionadas “preços e aquisição de tí-
tulos” apresentaram um maior nível de satisfação, com 
uma evolução positiva nos últimos 2 anos nos serviços 
urbanos e suburbanos;

• Pelo contrário, constatou-se um sentimento generali-
zado de insatisfação relativo a todos os serviços ferrovi-
ários de passageiros - sobretudo com os serviços regio-
nais - com exceção do Alfa Pendular que registou uma 
avaliação satisfatória;

• Os atrasos e perturbações e as condições oferecidas 
a passageiros portadores de deficiência/mobilidade re-
duzida, geraram maior insatisfação, sendo que nos ser-
viços urbanos e suburbanos, a qualidade da viagem foi 
considerada igualmente insatisfatória;

• Relativamente a iniciativas prioritárias os utilizado-
res defendem maior pontualidade e frequências, moder-
nização do material circulante, e o aumento dos lugares 
sentados nos comboios e nas estações;

• Quanto a passageiros com mobilidade reduzida, os 
utilizadores defendem a melhoria de meios de acesso a 
estações, comboios e máquinas de venda de títulos, me-
lhoria da informação e assistência.

https://www.amt-autoridade.pt/
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Intercidades 594 a caminho 
de Évora à passagem pelo 
quilómetro 37 da linha do 
Alentejo em Outubro de 
2020.

Pedro André

Spotting

55
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FotograFiaS: JoSé luiS torrES blázquEz ©

Voltamos a apresentar algu-
mas imagens referentes às 
obras que vão decorrendo 

pelo Alentejo relacionadas com a 
construção da nova linha ferroviária 
que vai ligar Évora a Elvas.

Em alguns locais os trabalhos estão 
numa fase mais avançada tendo em 
conta que estão em acção diferentes 
empreitadas relacionadas com os di-
versos troços que foram a concurso.

Construção dos muros de 
suporte para a instalação da 
passagem superior sobre a 
estrada de ligação entre Elvas e 
Olivença.

17-10-2020.

Na falta do triângulo de 
ligação com a linha entre 

Elvas e Badajoz, nesta imagem 
podemos observar os últimos 
quilómetros da nova linha. No 

horizonte do lado direito temos 
Badajoz.

17-10-2020.
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Primeiros trabalhos de 
movimentação de terras perto 

de Juromenha.

17-10-2020.

Entre Jerumenha e Alandroal, o 
novo traçado ferroviário  afasta-
-se do rio Guadiana e atravessa 
terrenos mais escarpados

17-10-2020.

Perspectiva do traçado da nova 
linha ferroviária entre Alandroal 

e Redondo.

17-10-2020.



O troço entre o Alandroal e Redondo foi o primeiro onde se iniciaram as obras e por isso apresenta-se num estado mais 
avançado de construção.  Local onde a linha vai "cruzar" a estrada nacional 373. 17-10-2020.

Do lado oposto ao da fotografia colocada acima podemos observar a construção do viaduto da Retorta, com 404 metros 
de extensão.  17-10-2020.
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Um dos viadutos em construção 
entre o Alandroal e Redondo.

17-10-2020.

Indicação dos acessos 
rodoviários aos diversos locais 
de construção, neste caso para 
dois dos viadutos.

17-10-2020.

Nesta imagem podemos apreciar 
o estado das obras no ponto 

em que a linha irá "cruzar" com 
a estrada que liga Redondo a 

Estremoz. Vista para o lado de 
Évora.

17-10-2020.

coMboio corrEio

59



coMboio corrEio

60

Do mesmo ponto da imagem 
anterior, mas com a vista para o 
lado de Badajoz.

17-10-2020.

Um pouco a norte da povoação 
de São Miguel de Machede 

encontramos o traçado da nova 
linha, numa zona mais plana 

perto da cidade de Évora.

17-10-2020.

No mesmo local da última foto 
da página anterior podemos 
observar a construção dos 
elementos necessários à 
implementação da passagem 
desnivelada.

17-10-2020.



Linha do Oeste
Troço Mira-Sintra/Meleças 

- Torres Vedras

FotograFiaS: JoSé SouSa

São apenas duas fotografias, mas é o 
início do acompanhamento que iremos 
fazer habitualmente das obras que em 

breve vão estar visíveis no terreno.
Como a Infraestruturas de Portugal dividiu 

a modernização da linha do Oeste entre Mira-
-Sintra/Meleças e as Caldas da Rainha em duas 
empreitadas diferentes, iremos seguir também 
essa lógica quando apresentar-mos futuramente 
as fotografias das intervenções.

Este é mais um projecto do FERROVIA 2020 
a juntar a outros que ainda decorrem um pouco 
por todo o país.

Nas imediações do apeadeiro da 
Pedra Furada já se encontravam 
algumas marcações no terreno, 
num local onde irá nascer a via 

dupla.

30-09-2020.

O plano original prevê a 
demolição do apeadeiro do 
Telhal por se encontrar em 
zona de duplicação. Também 
aqui já se encontram algumas 
marcações no terreno.

30-09-2020.
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Linha do Minho
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FotograFiaS: valério doS SantoS ©

Depois de algum tempo de 
interregno, publicamos 
novamente algumas fo-

tografias das intervenções que vão 
decorrendo na linha do Minho entre 
Viana do Castelo e Valença.

Os trabalhos vão avançando lenta-
mente não existindo grandes novida-
des desde a última vez que partilhámos 
imagens da empreitada da linha do Mi-
nho. 

Até lá permanecerá um 
afrouxamento de 60 km/h 
nas duas agulhas, sendo a 
velocidade dentro da “estação” 
de 100 km/h. Estes 100 km/h de 
pouco servem, visto que, com a 
proximidade das duas agulhas 
e com as fracas acelerações 
do material diesel que ali faz 
serviço, não é viável atingir os 
100 km/h.

04-11-2020.

Desde o dia 27 de outubro 
que se passa na linha direta 

da futura estação do Carreço. 
A linha desviada por onde se 

passou durante vários meses, 
período em que a linha direta foi 

sendo reabilitada, deverá ficar 
fora de uso até à introdução da 

sinalização eletrónica e controlo 
elétrico das agulhas pelo CCO 

do Porto.

04-11-2020.
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 Na zona do antigo apeadeiro da 
Gelfa continuam os trabalhos 

de melhoramento da drenagem. 
Esta zona em curva e com 

taludes dos dois lados da via, 
tem tido ao longo dos tempos 
problemas relacionados com 

falta de escoamento das águas 
pluviais, que obrigaram a 

afrouxamentos de velocidade.

04-11-2020.

As obras da passagem inferior 
pedonal de Âncora obrigam 
agora a um afrouxamento de 10 
km/h.

04-11-2020.

Em termos de catenária os 
trabalhos centram-se agora 
na remoção das proteções 
de madeira dos isoladores, 

colocação de pêndulos rígidos 
e tensionamento da catenária. 

Estes trabalhos vão sendo 
realizados de Valença para sul e 
já chegavam a Âncora no início 

do mês de novembro.

04-11-2020.
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 No desvio construído 
provisoriamente na antiga 
estação de Lanhelas continua-se 
a avistar o material de via afeto a 
estas obras.

04-11-2020.

A PN ao Km 106,245 foi 
deslocalizada para o Km 

106,016, onde já no passado 
houve uma passagem de nível. 
Esta PN continua a ser do tipo 

D, não guardada e sem barreiras 
ou aviso sonoro, mas permitiu 
eliminar um afrouxamento a 60 
km/h no sentido ascendente, a 
que antiga PN obrigava devido 

à falta de visibilidade. Não deixa 
de ser curioso em 2020, abrir-se 

uma PN não guardada

04-11-2020.

A passagem superior pedonal de 
cimento localizada ao Pk 101,113 
foi substituída por uma nova de 
metal colocada a maior altitude, 
o que permitiu a montagem da 
catenária nesta que era a última 
zona “sem fio” na Linha do 
Minho.

04-11-2020.



65

coMboio corrEio

O estaleiro principal destas 
obras de eletrificação Viana – 

Valença está também localizado 
nesta zona, que outrora foi uma 
estação e hoje em dia já nem é 

apeadeiro.  

04-11-2020.

As obras de rebaixamento do 
túnel de Gondarém já foram 
concluídas e a catenária 
montada. Com instalação 
da catenária aqui e na zona 
da passagem superior 
anteriormente referida, terminou 
a instalação da estrutura 
principal da catenária (cabo 
de suporte, pêndulos e fio de 
contacto e feeder), ligando 
de Viana do Castelo até à 
zona neutra após a Ponte 
Internacional de Valença.

04-11-2020.

Estação de Valença de 
madrugada com a nova 

iluminação led.

04-11-2020.
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Linha da Beira Beixa

FotograFiaS: 
antEro pirES - linha da bEira baixa ©

Miais uma vez contamos com a colabora-
ção do Antero Pires, que nos presenteia 
com mais um conjunto de fotografias de 

diferentes locais da linha da Beira Baixa, entre a Co-
vilhã e a Guarda, que têm sido alvo de intervenção.   

As fotos dividem-se em dois períodos distintos, me-
ses de Outubro e de Novembro. Ao ver as imagens 
podemos ter a percepção de que os trabalhos estão 
praticamente finalizados ao longo dos quilómetros de 
via.

A reabertura da linha, entre a Covilhã e a Guarda, 
agendada para o mês de Janeiro de 2021, é cada vez 
mais uma realidade depois de vários anos de incer-
teza após o encerramento para obras de renovação 
em 2009.

Para além da plataforma já 
pronta, também já estavam 
instalados os sistemas de 

sinalização no apeadeiro do 
Barracão/Sabgual.

10-10-2020.

Anos depois a linha entre a 
Covilhã e a Guarda voltou a ter 
ligação ferroviária em condições 
de ser utilizada. Nesta altura a 
IP ainda não tinha colocado em 
tensão eléctrica os quilómetros 
de via entre a Covilhã e a 
Guarda.

10-10-2020.
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No apeadeiro do Barracão/Sabugal foram efectuadas diversas 
intervenções como podemos observar neste conjunto de imagens. 

Foram recuperados os azulejos exteriores e colocados os nomes das 
duas povoações que o apeadeiro serve. No interior uma das salas 
foi adaptada para sala de espera com a colocação de um moderno 

quadro para fixar os horários. O mobiliário resume-se a dois blocos 
que vão servir de banco para utilização dos passageiros enquanto 

esperam pelo comboio. Os acessos a pessoas com deficiência fisíca 
não foram esquecidos.

10-10-2020.
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Para memória futura ficam 
as imagens de três painéis 
referentes às diversas 
empreitadas que decorreram 
na modernização da linha da 
Beira Baixa.  

10-10-2020.
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O Veículo de Conservação de 
Catenária 104 da Infraestruturas  

de Portugal percorreu os 
quilómetros entre a Covilhã e a 

Guarda.

07-11-2020.

Na estação de Belmonte 
foram arranjados os bancos 
anteriormente destruídos por 
vandalismo, e estão agora 
prontos para serem utilizados. 
O abrigo poderia ter sido 
projectado a pensar nos 
invernos rigorosos da Serra da 
Estrela.

07-11-2020.
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Um veículo da EIP estacionado 
na linha de saco da estação de 
Belmonte. 

07-11-2020.

A estação de Belmonte serviu 
para parquear diverso material 

de empreiteiros.

07-11-2020.

Uma das várias máquinas de via 
que ao longo dos últimos meses 
esteve em acção nas obras de 
modernização.

07-11-2020.
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Em Belmonte ainda "repousam" 
dezenas de travessas que 

provavelmente nunca foram 
utilizadas, acabando por ficar 

abandonadas desde a primeira 
intervenção que ocorreu entre 

Caria e Belmonte.

07-11-2020.

A presença do VCC ocorreu 
após ter sido colocado em 
tensão eléctrica o troço 
compreendido entre os 
apeadeiros do Sabugal e de 
Caria. 

07-11-2020.

Mais uma placa referente a uma 
das empreitadas na estação de 

Belmonte.

07-11-2020.



coMboio corrEio

72

Plataforma, via, iluminação e 
uma das divisões do edifício que 
ficou para servir de abrigo aos 
passageiros.

07-11-2020.

Também no apeadeiro da 
Benespera está tudo quase 

finalizado.

07-11-2020.

"Via livre" para os comboios 
circularem entre a Covilhã e a 
Guarda após a finalização das 
obras na estação de Belmonte.

07-11-2020.
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No Sabugal a iluminação antiga convive com a moderna, quando ainda faltavam instalar alguns equipamentos.

07-11-2020.

O edifício do Sabugal apresenta-se com duas faces diferentes. Do lado da plataforma a maioria das portas foi emparedada, 
enquanto que no lado da rua foram instaladas novas portas para permitir o acesso ao interior. 07-11-2020.

Como ponto final desta viagem 
ao longo da Beira Baixa uma 
visão do único túnel existente 
neste troço.

07-11-2020.
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Linha do Norte
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FotograFiaS: pEdro Mêda ©

Linha do Norte, a passagem de nível 
provisória já em funcionamento.

22-11-2020.

Trabalhos para a abetura de uma 
passagem de nível provisória a norte do 

apeadeiro de Miramar

14-11-2020.

Por último, mas não menos 
importante vamos conhe-
cer alguns dos trabalhos 

que decorrem na modernização da 
linha do Norte.

Da construção da nova estação téc-
nina até à implementação no terreno 
de passagens de nível provisórias, são 
diferentes as frentes de trabalho que 
ocorrem de momento na linha mais im-
portante da rede ferroviária nacional.

A passagem de nível do apeadeiro de 
Miramar  já encerrada.

21-11-2020.
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No topo norte da estação 
das Devesas, no lugar onde 
se encontravam os silos da 

CIMPOR avançam os trabalhos 
de construção de linhas para 
resguardo de material de via

21-11-2020.

Os trabalhos da estação 
técnica de Valadares_Francelos 
avançam. Do lado do mar 
avança a execução da cortina de 
estacas.

21-11-2020.

Os trabalhos da estação técnica 
de Valadares - Francelos estão 

a decorrer. No lado interior 
avançam os trabalhos de 

escavação e drenagem

21-11-2020.
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IR 866 entre o Pinhão e a Régua 
com a 1438 e duas Schindler 
Miradouro de 1a classe, Agosto de 
2020.

Pedro Mêda

Spotting
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cp tESta novo EquipaMEnto 
rádio na locoMotiva 5601

A locomotiva 5601 saiu de revisão a meio de Novembro equipada 
com um novo modelo de rádio solo-comboio, da marca 

Funkwerk, similar aos existentes nas automotoras de Cascais.

77

O novo modelo será aplicado para substituir progressivamente os 
modelos antigos e é compatível com as normas novas relativas à 
adopção do protocolo GSM-R para este tipo de comunicações e 
interacções entre centros de comando e comboios.

Na fase de teste, a 5601 está apenas autorizada a cobrir os 
eixos Lisboa – Évora e Lisboa – Faro pelo que, até revisão da 
situação pelo IMT, esta locomotiva apenas prestará serviço nos 
Intercidades destas duas linhas.

Fotografia de Mauro Prates.

A época 2020 do comboio Histórico do Douro terá sido 
porventura uma das mais memoráveis deste produto que 

conta já com várias edições ao longo das últimas duas décadas.

O contexto de pandemia que o mundo atravessa levou até ao 
Douro muitos portugueses que, em situação normal, passariam 
férias em outros locais.
As saídas da composição da Régua passaram a ser uma atração 
levando a esta estação duriense largas dezenas de pessoas só 
para ver o comboio partir. O cenário repetia-se na estação do 
Pinhão e algumas vezes no Tua.

Apesar das restrições, o comboio histórico realizou mais viagens 
que o incialmente previsto.
No dia 18 de novembro realizou-se mais uma marcha para retorno 
da 0186 a Contumil, como podemos observar na fotografia 
da autoria do João Morgado da composição à passagem por 
Ermesinde.
Durante os próximos meses proceder-se-á ao ritual de manutenção 
desta “vetusta senhora” que está muito próxima dos 100 anos de 
idade! 

0186 rEgrESSou a contuMil

brEvES



ElEctriFicação da linha do 
algarvE [tunES - lagoS]
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Deste modo a Infraestruturas de Portugal, S. A., ficou autorizada a 
proceder à repartição de encargos relativos ao contrato para esta 
empreitada, até ao montante global de 23 .000. 000 de euros, na 
condição de ter financiamento europeu com candidatura aprovada 
e sujeito a um financiamento máximo nacional de 5.709.980  euros. 
 
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 2022: (euro) 8 481 250,00;
 
Em 2023: (euro) 14 518 750,00. 

Fotografia de Pedro André de um comboio regional no apeadeiro 
da Meia Praia em Setembro de 2018.

A Portaria 657/2020, de 6 de Novembro autorizou a 
Infraestruturas de Portugal, S. A., a proceder à repartição de 

encargos relativos ao contrato para a empreitada «Eletrificação 
da Linha do Algarve, troço Tunes/ Lagos».

78

linha do valE do SouSa

A nota de imprensa referiu que a a reunião serviu para “fixar os termos da minuta de protocolo 
a celebrar entre a IP, as câmaras de Paços de Ferreira, Valongo, Lousada, Paredes, Felgueiras, 
AMP e CIM do Tâmega e Sousa, no âmbito dos estudos necessários à construção da futura 
linha ferroviária do Vale do Sousa”
Com a aprovação de todas as entidades envolvidas ficou marcado para o mês de Dezembro a 
assinatura do protocolo destinado à construção da linha ferroviária do Vale do Sousa.

Imagem: Trenmo - Engenharia S.A.

78

Segundo informações disponibilizadas pela autarquia 
de Paços de Ferreira, no passado dia 3 de Novembro 

decorreu uma reunião de trabalho, via videoconferência, onde 
participaram os presidentes das câmaras de Paços de Ferreira, 
Felgueiras, Lousada, Paredes e Valongo e ainda representantes 
da Direcção do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana 
do Porto e da Infraestruturas de Portugal.
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rEnovação na linha do douro

Foi assinado no passado dia 10 de Novembro o contrato 
entre a Infraestruturas de Portugal e as empresas 

Ramalho Rosa Cobetar, Sociedade de Construções, S.A. / 
Contratas Y Ventas, S.A. (Convensa) relativo a “Trabalhos de 
reabilitação da superestrutura de Via entre as Estações do 
Pinhão e Tua, da Linha do Douro”.
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A intervenção neste troço da linha do Douro tem um preço 
contratual de 3.599.000,00 € (mais IVA À taxa legal), no entanto 
o valor irá ser divido pelo presente ano com 19.416,46 € e por 
2021 com o restante valor de 3.579.583,54 €.

As obras têm um prazo de execução de 300 dias a partir do 
momento da concessão do Visto do Tribunal de Contas.

Fotografia de António J.Pombo ao quilómetro 136 da linha do 
Douro em Setembro de 2020.

No passado dia 18 de Novembro foi celebrado um contrato 
entre a Infraestruturas de Portugal e a Mota-Engil, Railway 

Engineering relacionada com a empreitada referente à “Beneficiação 
da superestrutura e infraestrutura da linha do Norte entre os 
quilómetros 2,04 e 3,9. Estes quilómetros de linha a serem alvo de 
intervenção situam-se entre Santa Apolónia e Braco de Prata.

Actualmente esta zona da linha do Norte conta com 
uma mistura de travessas de madeira e de bibloco, 
sendo que o carril existente é do tipo barra curta, e 
encontra-se num estado bastante degradado.
O preço contratual foi de 2.993.546,48 euros e a 
empreitada terá um prazo de execução de 294 dias.

Fotografia de Nuno Morão do quilómetro 3 na 
zona do Poço do Bispo em Fevereiro de 2010. 
Nesta última década pouco mudou nas condições 
existentes na via.

ManutEnção na linha do nortE
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cp lança intErrEgional EntrE liSboa E caldaS 
da rainha

A partir do dia 13 de Dezembro a CP vai colocar a 
circular entre Lisboa e Caldas da Rainha um serviço 

interregional que irá permitir reduzir os tempos de viagem 
entre as duas cidades.

Estas circulações vão ocorrer duas vezes por dia, uma em 
cada sentido, e vão substituir serviços regionais (6402 e 
6413) já existentes. Vão surgir os IR 810 e 811, sendo que 
este último toma o número de 813 aos fins de semana e 
feriados, mas com horário exactamente igual.
O novo serviço interregional tem um tempo previsto de 
viagem de cerca de 2 horas e só fará serviço comercial nas 
estações do Bombarral, Outeiro, Ramalhal, Torres Vedras, 
Dois Portos, Pêro Negro, Malveira, Sabugo, Mira Sintra-
Meleças, Agualva-Cacém, Sete Rios e Entrecampos. A CP 
espera deste modo poupar mais de 20 minutos em cada 
ligação.

No sentido descendente o comboio terá partida das 
Caldas da Rainha às 6h23 e chegada a Santa Apolónia às 
8h30. No sentido oposto o serviço inicia-se às 16h53 na 
estação de Santa Apolónia às 16h53 com hora marcada de 
chegada às Caldas da Rainha às 18h59. 

Fotografia de António J. Pombo de um serviço regional 
entre as Caldas da Rainha e Meleças em Março de 2020.

rEqualiFicação da EStação dE alguEirão -
 - MEM MartinS

A infraestruturas de Portugal vai avançar para obras de requalificação da 
estação de Algueirão - Mem Martins, um caso raro na linha de Sintra, já 

que a mesma se apresenta praticamente igual há vários anos, nunca tendo 
sido alvo de modernização como aconteceu na maioria das paragens desta 
linha urbana.

O Anúncio de Procedimento 13320/2020, de 17 de Novembro refere-se à abertura de um 
concurso  relacionado com a elaboração de projeto para beneficiação da Estação do Algueirão, 
(edifício de passageiros, plataformas e acessibilidades) nas diferentes especialidades.
Com um valor do preço base do procedimento de 150 000 euros, o prazo de execução do 
contrato é de 247 dias.

Fotografia de José Sousa da estação de Algueirão - Mem Martins em Junho de 2010, num estado 
bastante similar ao que ocorre na actualidade.
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caMpanha nacional dE dESErvagEM

Está a decorrer mais uma campanha nacional de deservagem 
na rede ferroviária nacional que irá percorrer os carris de 

norte a sul de Portugal.

O contrato entre a Infraestruturas de Portugal e a Mota-Engil Railway Engineering, apesar 
de celebrado no dia 14 de Abril deste ano, apenas foi  publicado no portal Base no dia 29 
de Junho de 2020 e refere-se à “Aquisição de Serviços de Deservagem Química na Rede 
Ferroviária Nacional, campanha de primavera de 2020”

O documento apresenta um preço contratual de 343.957,21 euros e um prazo de execução 
de 120 dias.

Fotografia de José Sousa da passagem da composição na estação de Mafra no passado dia 
12 de Novembro.
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cp tErMinou rEMoção dE aMianto naS arco ...
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... E anuncia rEactivação dE toda a SériE 2600

Entre  estas últimas deverão estar as 2621, 2622, 2625 e 2629, que de toda a 
série são as únicas que ainda mantêm cabines de condução originais e que, 
portanto, necessitarão dessa renovação.

Fotografia da locomotiva 2605 em Contumil, já operacional aguardando nova 
pintura, da autoria de Pedro Mêda em Outubro de 2020.

A CP assinalou, em comunicado de imprensa, a finalização 
da remoção de amianto das carruagens Arco, adquiridas a 

Espanha. Em texto divulgado a 23 de Novembro, a CP assinalou 
a antecipação da conclusão desta importante tarefa, inicialmente 
prevista para Dezembro.

Todas as 36 carruagens da série estão assim prontas para a 
intervenção oficinal seguinte, que as preparará para o serviço 
comercial no nosso país. As primeiras três carruagens deverão 
estar aptas a serviço comercial no final de Janeiro de 2021, após 
fornecimento dos concursos recentemente publicados para 
pintura das carruagens e fornecimento dos choppers para os 
conversores eléctricos, entre outros.

Fotografia de Eduardo Guimarães dos trabalhos na renovação 
das ARCO nas oficinas de Guifões em Setembro de 2020.

No mesmo comunicado a empresa detalha ainda que toda a série 2600 
será reactivada. Assim, além das sete locomotivas que se encontram em 

finalização e que estarão prontas em Janeiro, a CP adianta que em 2021 e 
2022 recuperará outras cinco locomotivas, por ano, ficando as últimas quatro 
para 2023.



EStabilização dE taludES na linha do douro

No passado dia 18 de Novembro foi celebrado um contrato 
entre a Insfraestruturas de Portugal e as empresas MOTA 

– ENGIL, Engenharia e Construção e AFAVIAS – Engenharia 
e Construções referente a intervenções que irão decorrer na 
linha do Douro.

SuprESSão dE paSSagEnS dE nívEl na linha do 
douro
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A Infraestruturas de Portugal foi autorizada pela Portaria 
708/2020 do dia 24 de Novembro a proceder à repartição 

de encargos relativos ao contrato a empreitada “Linha 
do Douro - Caíde - Marco Supressão de Passagem de 
Nível KM 50+274, 51+145 e 56+527 – Execução”, até ao 
montante global de 3.750.000,00 euros na condição de ter 
financiamento europeu com candidatura aprovada e sujeito 
a financiamento máximo nacional de 1.163.378,52 euros.
Os encargos orçamentais decorrentes da execução do 
contrato acima referido são repartidos da seguinte forma, 
não podendo exceder este valor no ano económico: 

Em 2021 - (euro) 214.285,72; 
Em 2022 - (euro) 2.223.214,28; 
Em 2023 - (euro) 1.312.500,00. 

Relativamente às passagens de nível em questão, duas delas 
ficam situadas na povoação de Vila Meã, antes e depois da 
estação no sentido ascendente, e a outra está localizada 
a cerca de 1 quilómetro após a estação de Livração em 
direcção a Marco de Canaveses.

Fotografia de Pedro Mêda da passagem de nível ao 
quilómetro 51+145 em Dezembro de 2018.

Este contrato refere-se à Empreitada de Conclusão de 
Estabilização de Taludes no troço Régua - Ferrão Linha do Douro 
(Lote 3), com um preço contratual de 3.558.056,89 euros ao qual 
acresce o IVA à taxa legal. Os trabalhos têm um prazo de execução 
de 425 dias após o auto de consignação, sendo que a aplicação 
do contrato ainda  está dependente da concessão de visto do 
Tribunal de Contas.

Deste modo a IP volta a investir na melhoria das condições de 
segurança e circulação num troço da linha do Douro que tem sido 
ultimamente alvo de algumas intervenções relevantes.

Fotografia de Pedro André do quilómetro 115 da linha do Douro 
em Setembro de 2016.
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tExto: pEdro Mêda

O parque de carruagens Schindler 
disponível para o serviço continua a 
aumentar à medida que vão sendo 

reparados os veículos que há um ano, e conforme 
noticiámos na Trainspotter n.º 111, foram transferidos 
do Entroncamento para as oficinas de Guifões.  

Neste	parque	oficinal	 as	Schindler	 são	desmontadas	
“até	ao	osso”	para	remoção	do	amianto	e	para	intervenção	
nas	zonas	onde	a	chapa	se	encontra	deteriorada.	Tal	como	
aconteceu	 com	 os	 veículos	 de	 2ª	 classe	 da	 “sub-série”	
Miradouro,	 as	 portas	 centrais	 estão	 a	 ser	 suprimidas	
ficando	os	acessos	pelas	portas	dos	topos.	

Desde	 a	 reabertura	 das	 oficinas	 de	 Guifões	 no	 dia	
15	 de	 janeiro	 de	 2020,	 já	 saíram	 destas	 instalações	 6	
carruagens	Schindler,	a	saber:

-	19-22	043	e	21-22	023,	no	dia	26	de	 fevereiro	de	
2020

-	21-22	003	e	21-22	010,	no	dia	23	de	julho	de	2020
-	21-22	039,	no	dia	3	de	setembro	de	2020
-	21-22	026	no	dia	12	de	novembro,	e	a	quem	daremos	

destaque	mais	no	fim	deste	artigo.

Mas	 a	 motivação	 para	 este	 artigo	 está	 em	 muito	
associada	à	carruagem	21-22	040	que	está	na	fase	final	da	
recuperação	e	que	ainda	durante	este	ano	poderá	juntar-
se	ao	efetivo	que	percorre	diariamente	a	linha	do	Douro.

Apesar	da	situação	pandémica	que	o	país	atravessa,	
as	carruagens	Schindler	foram	um	contributo,	sobretudo	
nos	meses	de	verão,	para	uma	dinâmica	ferroviária	que	
há	muitos	 anos	 não	 se	 via	 no	Douro.	As	 1400	 com	os	
esquemas	azul	ou	 laranja,	 à	 cabeça	de	composições	de	
carruagens	 Schindler	 com	 os	 vários	 esquemas	 atual-
mente	existentes,	e	uma	ou	outra	vez	com	as	carruagens	
SOREFAME,	foram	fazendo	as	delícias	de	muitos	pas-
sageiros	e	de	muitos	aficionados	da	ferrovia.	O	resultado	
da	 apreciação	 deste	 efeito	 colorido,	 muitas	 vezes	 “en-
riquecido”	com	a	colaboração	estratégica	das	operações	
da	CP	na	disposição	das	carruagens,	seria	com	efeito,	o	
pontapé	de	saída	para	que	a	empresa	ferroviária	pensasse	
em	dar	“novas	cores”	às	carruagens	em	fase	de	recuper-
ação.	

A	carruagem	21-22	040	é	o	primeiro	exemplar	desta	
estratégia,	 recuperando,	 tanto	quanto	possível,	 as	 cores	
do	 esquema	original	 com	que	 as	Schindler	 começaram	
a	chegar	a	Portugal	em	1948.	Para	a	concretização	deste	
objetivo	foram	consultados	dezenas	de	registos	fotográ-

21-22 040 
“A SuíçA retro”

© Carlos Pinto
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Modelo Schindler na feira das indústrias nacionais. ©  Boletim da CP de Junho de 1950.

Modelo Schindler na feira das indústrias nacionais. ©  Boletim da CP de Junho de 1950.
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ficos,	 sobretudo	de	finais	 da	década	de	60	 e	 inícios	da	
década	de	70	(onde	este	esquema	ainda	se	perpetuava	em	
algumas	carruagens,	embora	com	alterações	face	ao	orig-
inal)	mas	também	da	década	de	40	(estes,	infelizmente	a	
preto	e	branco).	A	carruagem	Schindler	em	miniatura	que	
foi	oferecida	à	CP	aquando	da	encomenda	destes	veícu-
los	 (ver	nas	 imagens),	 seria	com	efeito	uma	mais-valia	
essencial	para	a	reprodução	do	esquema	“à	escala”.

As	 imagens,	 colocadas	 na	 página	 anterior,	 onde	
aparece	esta	miniatura	 são	do	Boletim	da	CP	de	 junho	
de	1950.	A	CP	fez-se	representar	com	vários	objetos	na	
Feira	 das	 Indústrias	 Portuguesas.	Além	 do	 modelo	 de	
carruagem	Schindler	e	de	uma	imagem	onde	é	possível	
identificar	duas	pontes	de	cantaria,	uma	carruagem	Budd	
e	uma	locomotiva	da	série	1500	encontram-se	alguns	el-
ementos	de	topo	da	CP.		

Objeto	de	pelo	menos	dois	 restauros,	esta	miniatura	
que	 se	 encontra	 atualmente	 no	 Museu	 Nacional	 Fer-
roviário	no	Entroncamento	permitiu	que	fossem	recolhidos	

“in-loco”	os	RAL	mais	aproximados	pos-
sível	das	cores	do	esquema	original.

A	 21-22	 040	 entrou	 na	 cabine	 de	
pintura	nos	primeiros	dias	de	novembro	
tendo	saído	no	dia	13,	como	ilustram	as	
imagens.	Em	breve	levará	os	brasões	CP	
correspondentes	 a	 esta	 decoração	 assim	
como	a	designação	pré-UIC.

Um	 pormenor	 que	 saltará	 à	 vista	 de	
muitos	 é	 a	 cor	 das	 portas	 centrais.	 Por	
motivos	de	segurança	na	operação,	e	uma	
vez	que	estas	portas	se	encontram	desati-
vadas,	 as	mesmas	 foram	“dissimuladas”	
nas	linhas	e	cores	do	esquema	de	pintura.	

Apesar	 destas	 diferenças,	 importa	
destacar	a	aposta	da	CP	nestas	carruagens	
e	 em	 prever	 produtos	 diferenciadores.	
Não	 temos	 grandes	 dúvidas	 que	 este	

veículo	trará	um	valor	acrescentado	para	um	Douro	em	
crescente	procura	e	que	fará,	certamente,	as	delícias	de	
muitos	 passageiros	 que	 através	 dela	 farão	 uma	viagem	
ao	passado.

Durante	este	mês	de	novembro	foi	também	a	vez	de	a	
21-22	026	se	juntar	à	frota	disponível.	De	há	algum	tem-
po	a	esta	parte	que	esta	carruagem	se	encontrava	pintada	
com	o	esquema	vermelho	e	branco	e	com	os	 trabalhos	
de	 colocação	dos	 interiores	 em	curso.	O	 seu	 ensaio	de	
linha	ocorreu	no	dia	12.	A	2601	foi	encarregue	de	a	levar	
até	ao	Marco	de	Canaveses	e	no	regresso	a	entregar	em	
Contumil.	

A	21-22	026	apresenta	uma	singularidade	em	relação	
às	que	saíram	anteriormente.	Trata-se	da	supressão	das	
portas	centrais	que	deram	origem	a	uma	zona	em	chapa	
com	janelas	idênticas	às	do	resto	da	carruagem,	embora	
sem	 possibilidade	 de	 abertura.	 Pelo	 facto	 de	 não	 exis-
tirem	portas	nesta	zona	a	pintura	segue	o	padrão	do	resto	

da	lateral,	ou	seja	as	faixas	a	ver-
melho	e	branco	desenvolvem-se	a	
todo	 o	 comprimento	 do	 veículo.	
Num	 olhar	 menos	 atento,	 esta	
carruagem	 poderá	 assemelhar-se	
às	Schindler	de	1ª	classe,	embora	
sem	 a	 faixa	 amarela	 e,	 por	 per-
manecerem	 identificáveis	muitos	
dos	 elementos	 que	 caracteriza-
vam	a	zona	das	portas	centrais.

Esta	carruagem	foi	já	avistada	
em	 várias	 composições	 nos	 últi-
mos	dias	de	novembro.	

Para	dar	uma	breve	nota	rela-
tivamente	aos	outros	veículos,	as	
carruagens	21-22	037,	21-22	011	
e	 21-22	 031	 encontram-se	 com	

© Gazeta dos Caminhos de Ferro n.º 1465.

Trabalhos de reconstrução do interior. © Pedro Mêda.
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os	interiores	desmontados	e	a	ser	
objeto	 de	 intervenção	 na	 chapa.	
Destas,	 apenas	 a	 031	 não	 tem	
janelas	originais.	As	três	das	qua-
tro	 carruagens	 que	 são	 pertença	
do	 Museu	 Nacional	 Ferroviário	
e	 que	 se	 encontram	em	Guifões,	
encontram-se	 a	 ser	 desmontadas	
para	 remoção	 do	 amianto	 e	 no	
início	 do	 próximo	 ano	 poderão	
iniciar	o	processo	de	recuperação	
da	chapa.	

A	 única	 carruagem	 Schindler	
existente	que	não	está	em	Guifões	
é	a	81-22	006	que	se	encontra	em	
exposição	 nas	 naves	 14	 e	 15	 do	
Museu	 Nacional	 Ferroviário	 no	
Entroncamento.	 Seria	 interes-
sante	 que	 esta	 car-
ruagem	 se	 pudesse	
juntar	 ao	 restante	
efetivo	 e,	 eventual-
mente,	 receber	 o	
esquema	 de	 pintura	
que	 ostentava	 no	
momento	que	 a	 tor-
na	 relevante	 para	 a	
história	 do	 camin-
ho-de-ferro	em	Por-
tugal.

Mas,	 entretanto,	
continuaremos	 a	
acompanhar	 todos	
os	 desenvolvimen-
tos	 relativos	 a	 estas	
carruagens	 e,	 es-
pecialmente,	 a	 1ª	
viagem	 da	 21-22	
040	“retro”! 

Pormenor do topo da 040 antes da pintura. © Pedro Mêda. Pormenor do topo da 040 depois da pintura. © Pedro Mêda.

A carruagem Schindler no transbordador. © Carlos Pinto

Uma imagem a preto e branco da carruagem. © Pedro Mêda.
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21-22 040 a sair da cabine de pintura. © Pedro Mêda
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Figura do MêS

© Museu Nacional Ferroviário

© Museu Nacional Ferroviário© Museu Nacional Ferroviário

© Museu Nacional Ferroviário

Pormenores da miniatura da carruagem Schinlder que está exposta 
habitualmente no Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento. De realçar 
que esta miniatura data da década de 40 do século passado, cujo interior é 

extraordináriamente similiar às carruagens após a construção e entrega das 
mesmas a Portugal.

A miniatura da carruagem em exposição no Museu Nacional Ferroviário, Entroncamento, Outubro de 2015. ©  Pedro André
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EnSaio dE linha da 
SchindlEr 21-22 026

FotograFiaS : Eduardo guiMarãES ©

Nova Schindler para entrar ao serviço a levar últimos retoques em Guifões dia 11 Novembro 2020.

Nova Schindler para entrar ao serviço a levar últimos retoques em Guifões dia 11 Novembro 2020.
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Imagens da “nova” Schindler para entrar ao serviço a levar últimos 
retoques em Guifões.  

Destaque para o trabalho que foi efectuado na supressão das portas 
centrais que deram origem a uma zona em chapa com janelas 

idênticas às do resto da carruagem, embora sem possibilidade de 
abertura.

Na fotografia no inferior da página podemos comparar a diferença de 
duas carruagens durante o processo de modernização, com o “antes 

e depois”. 
As imagens são do dia 11 de Novembro de 2020.

No dia seguinte, a 12 de Novembro, decorreu a marcha de ensaios 
desta carruagem que percorreu os quilómetros entre Guifões e Marco 

de Canaveses.

 



  Marcha de ensaio da nova Schindler 21-22 026 em Leça do Balio, 12 de Novembro 2020.
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 A 2601 a caminho de Guifões para ir buscar nova Schindler em Leça do Balio, 12 de Novembro 2020.
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 Destaque à nova carruagem à passagem por Leça do Balio, 12 de Novembro de 2020.

 Regresso do Marco da Marcha de ensaio da nova Schindler 21-22 026 em Rio Tinto,12 de Novembro 2020.
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 Pormenor da localização da antigas portas centrais, que deram lugar a janelas. Rio Tinto, 12 de Novembro de 2020.

 Regresso do Marco da Marcha de ensaio da nova Schindler 21-22 026 em Rio Tinto ,12 de Novembro 2020.
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Marcha de homologação do 
Syr2 na linha de Leixões 
junto ao antigo apeadeiro 
de Ponte do Carro com a 
locomotiva 1413, Maio de 
2012.

Pedro Mêda

Spotting
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Entroncamento, noite/madrugada de 12 
para 13 de novembro de 2010.

Poucos	minutos	depois	da	meia-noite	arrancava	da	
zona	 da	 triagem	 da	 estação	 do	 Entroncamento	 uma	
composição	invulgar,	titulada	pela	locomotiva	2601	e	com	
a	2612	à	cauda.	Este	comboio	faria	um	percurso	de	mais	
de	seis	horas	de	viagem	tendo	como	destino	as	oficinas	
de	Contumil,	 onde	se	daria	 início	a	um	
processo	 histórico	 de	 recuperação	 das	
carruagens	do	comboio	Presidencial.			

Recordar	 é	 viver	 e	 parece	 que	 foi	
ontem	 que	 recebemos	 uma	 chamada	
a	 dizer	 que	 deveríamos	 estar	 na	 noite	
de	 12	 de	 novembro	 pelas	 23:00	 na	
estação	 do	 Entroncamento.	 Dias	 antes	
e	 em	 relativo	 secretismo	 tinham	 sido	
realizadas	 várias	 movimentações	 de	
material,	 nomeadamente	 algumas	
carruagens	 situadas	 no	 designado	
“armazém	 das	 madeiras”	 na	 EMEF	
do	 Entroncamento	 e	 a	 composição	 do	
Foguete	(Fiat	0500),	que	se	encontrava	
há	 vários	 anos	 nas	 cocheiras	 de	Elvas	
depois	de	 ter	 permanecido	 largos	anos	
em	 locais	 como	 Torre	 da	 Gadanha	 ou	
Estremoz.

Ao	 chegarmos	 ao	 Entroncamento	
foi	 pouco	 o	 tempo	 para	 fotografar	 a	
composição	que	prontamente	iniciava	a	
viagem	em	direção	a	Norte.	Locomotivas	
2601,	1805,	salão	Sy	5,	composição	Fiat	
0500,	 furgão	 Df	 408,	 Sy	 3,	 carruagem	
dos	jornalistas	(A7yf	704)	e	2612.	O	Sy	
3	e	a	A7yf	704	viajaram	envolvidos	em	
redes	 de	modo	 a	minimizar	 estragos	 e	
danos,	tanto	por	causa	do	movimento	da	

composição	como	devido	aos	cruzamentos.	Com	efeito,	
recordamo-nos	 de	 ouvir	 alguns	 vidros	 a	 partir	 quando	
as	composições	de	contentores	passavam	por	nós	a	90	
ou	100	quilómetros	por	hora.	 Importa	 referir	que	nesta	
composição	não	estava	a	totalidade	da	composição	do	
comboio	Presidencial.	

Nos	 últimos	 dias	 de	 2010	 chegou	 a	 Contumil	 e	 a	
reboque	de	um	comboio	de	mercadorias	o	salão	Sy	4.	
Este	não	foi	 integrado	na	composição	inicial	porque	se	

tExto: carloS pinto, Eduardo guiMarãES, pEdro Mêda  | FotograFiaS : pEdro Mêda ©

Há 10 anos o Comboio Presidencial 

começava a renascer

Marcha à passagem pela estação de Pombal na madrugada de 13 de novembro 
de Novembro de 2010.

Paragem técnica para verificação do material na estação de Alfarelos,
 13 de Novembro de 2010.

coMboio hiStório
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encontrava	 ainda	 ao	 serviço	 do	 comboio	
de	socorro	do	Entroncamento.	Só	depois	
da	 conclusão	 da	 transformação	 de	 um	
furgão	 da	 série	 92-69	 é	 que	 foi	 possível	
libertar	 este	 veículo	para	 “as	 suas	novas	
funções”.

O	veículo	em	falta,	o	salão	restaurante,	
chegaria	 meses	 depois	 em	 camião	 e	
proveniente	 da	 secção	 museológica	 de	
Estremoz.	

A	 oficina	 de	 material	 rebocado	 de	
Contumil	 recebeu	 todos	 estes	 veículos	 e	
em	 várias	 frentes	 fomos	 testemunhando	
o	 renascimento	do	comboio	Presidencial.	
Nos	 últimos	 dias	 do	 ano	 de	 2010	 os	
primeiros	 veículos	 a	 chegar	 já	 se	
encontravam	 levantados	 e	 sem	 boggies,	
procedendo-se	à	sua	desmontagem.		

Por	ter	uma	estrutura	metálica,	o	furgão	
Df	 408	 foi	 um	 dos	 veículos	 que	 neste	
processo	“perdeu	menos	a	sua	existência”,	
ou	 seja,	 procedeu-se	 à	 substituição	 da	
chapa,	 onde	 necessário,	 e	 em	 meados	
de	 2011	 estavam	 já	 a	 ser	 colocadas	 as	
madeiras	 no	 interior.	 Em	 dezembro	 de	
2011,	 e	depois	 de	 ter	 ido	para	pintar	 em	
Guifões,	 encontrava-se	 já	 em	 fase	 de	
retoques	finais.

A locomotiva 1805 e o salão Sy 5 em mais uma paragem técnica, 13 de Novembro 
de 2010.

Manobras em Contumil, a 2601 prepara-se para rebocar uma parte do comboio 
Foguete, 13 de Novembro de 2010.

A locomotiva 2612 e a carruagem dos jornalistas envolvida em rede, Contumil, 13 de Novembro de 2010.

coMboio hiStório



A	carruagem	dos	jornalistas	tem	uma	caixa	totalmente	
em	madeira	 (chapeada	no	exterior)	que	assenta	sobre	
um	chassis	metálico.	Tal	como	o	furgão,	ainda	durante	
o	ano	de	2010	ficou	desprovida	de	boggies	e	de	todos	
os	 equipamentos,	 designadamente	 o	 freio,	 batentes,	
engates,	entre	outros.	Durante	o	mês	de	julho	de	2011	a	
carruagem	passou	por	um	processo	de	desconstrução,	
tratamento	 do	 chassis	 e	 reconstrução	 da	 caixa	 em	
madeira.	Um	trabalho	meticuloso	que	decorreu	durante	
todo	o	verão	sobre	orientação	do	dono	da	empresa	que	
foi	subcontratada	para	o	efeito,	o	Sr.	Araújo.	A	segunda	
quinzena	 do	mês	 de	 outubro	 desse	 ano	 deve	 ter	 sido	
um	dos	momentos	mais	difíceis	para	este	profissional,	
uma	 vez	 que	 o	 seu	 excecional	 trabalho	 de	 carpintaria	
começou	 a	 ser	 ocultado	 com	 a	 colocação	 da	 chapa	
de	 revestimento	 exterior.	 Ficaram	 as	 imagens	 para	 a	
posteridade…Esta	carruagem	rumou	a	Guifões	em	abril	
de	2012	onde	foi	pintada.	A	marcha	realizada	no	dia	24	
de	abril	levou	este	veículo	e	as	carruagens	SyR2	e	Sy3.	
Estava	de	volta	a	Contumil	no	 início	de	setembro	para	
tornear	rodas	e	sofrer	os	últimos	retoques.

A	carruagem	restaurante	SyR	2	chegou	a	Contumil	no	
dia	21	de	junho	de	2011	e,	tal	como	os	outros	veículos,	
sofreu	o	mesmo	processo	de	desmontagem	de	todos	os	
órgãos	e	equipamentos.	Por	se	encontrar	resguardada,	
o	trabalho	que	foi	realizado	foi	essencialmente	ao	nível	
da	chapa	com	remoção	da	pintura	e	intervenção	pontual	
nas	 zonas	 danificadas.	 Em	 finais	 de	 abril	 de	 2012	 foi	
para	Guifões	e	foi	o	primeiro	veículo	a	ser	pintado.	Seria	
também	o	primeiro	veículo	a	 regressar	ao	serviço	pois	
no	dia	10	de	maio	 fez	uma	marcha	para	homologação	
e	logo	a	seguir	rumou	à	linha	de	Cascais	onde	efetuou	
uma	viagem	de	apresentação.

O	salão	Sy	3	teve	um	processo	de	restauro	em	tudo	
idêntico	ao	da	carruagem	dos	jornalistas,	sobretudo	no	
que	diz	respeito	aos	tempos	de	execução.	A	colocação	
do	revestimento	em	chapa	ocorreu	depois	do	da	referida,	
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Primeiros trabalhos de limpeza da carruagem dos jornalistas, 
17 de Novembro de 2010.

Trabalhos de desmontagem da caixa em madeira da carruagem 
dos jornalistas, 06 de Julho de 2011.

A carruagem Sy3, 23 de Novembro de 2010.
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durante	o	mês	de	novembro.	Em	abril	de	2012	seguiu	
para	 Guifões	 para	 pintura	 e	 foi	 o	 segundo	 veículo	 a	
ser	 pintado,	 a	 seguir	 ao	SyR	2.	Estava	 de	 regresso	 a	
Contumil	 em	setembro	desse	ano	para	 ser	 objeto	 dos	
acabamentos.

A	 carruagem	 Sy	 4	 estava,	 conforme	 referido,	 ao	
serviço	do	comboio	de	socorro	do	Entroncamento.	Esta	
situação	 levava	a	que	mantivesse	em	 razoável	estado	
de	 conservação	uma	parte	 substancial	 do	 seu	 interior,	
mas	 ao	 mesmo	 tempo	 tinha	 sido	 objeto	 de	 algumas	
transformações.	 O	 que	 estava	 previsto	 no	 projeto	
era	 proceder	 à	 sua	 desmontagem	 e	 substituição	 de	
elementos	degradados	da	estrutura	de	madeira.	Estes	
trabalhos	foram	mais	vastos	que	o	inicialmente	previsto,	
pois	 ao	 retirar	 a	 chapa	 foram	 encontradas	 muitas	
“surpresas”.	 Este	 trabalho	 de	 recuperação	 da	 caixa	
foi	 assegurado	 pelos	 recursos	 próprios	 da	 EMEF	 que	
ocuparam	parte	do	ano	de	2011	e	os	primeiros	meses	de	
2012.	A	montagem	da	chapa	de	revestimento	iniciou-se	
em	junho	de	2012	e	durante	o	mês	de	outubro/novembro	
procedeu-se	à	pintura	deste	veículo	em	Contumil.

Trabalhos no salão presidencial, 28 de Julho de 2011. Trabalhos no salão presidencial, 22 de Agosto de 2011.

Trabalhos no salão presidencial,25 de Agosto de 2011.

Ambiente da oficina de material rebocado de Contumil, 07 de Janeiro de 2011.

Placa de anúncio do projeto.



A	 carruagem	 Presidencial,	 o	 salão	
Sy	 5,	 estava	 nas	 instalações	 do	Museu	
Nacional	 Ferroviário	 no	 Entroncamento	
e	 em	 bom	 estado	 de	 conservação.	 A	
sua	 intervenção	 consistiu	 sobretudo	 na	
revisão	integral	dos	órgãos,	equipamentos	
e	 instalações.	 Em	 agosto	 de	 2011	
estavam	 a	 ser	 concluídos	 os	 trabalhos	
de	 preparação	 para	 pintura	 e	 no	 início	
de	 outubro	 já	 se	 encontrava	 pintado.	
Regressou	 a	 Contumil	 para	 sofrer	 os	
últimos	retoques.

O	 dia	 30	 de	 dezembro	 foi	 um	 dia	
histórico	 para	 a	 EMEF,	 para	 o	 Museu	
Nacional	 Ferroviário	 e	 para	 muitos	
aficionados	do	caminho-de-ferro.	Depois	
de	 dois	 anos	 de	 trabalho	 intenso	 e	
sobre	 um	 contexto	 de	 fortes	 restrições	
e	 adversidade	 no	 país,	 o	 comboio	
presidencial	 saía	 pela	 primeira	 vez	
completo	para	a	linha.	A	locomotiva	1424,	
com	uma	pintura	a	denunciar	os	ataques	
sofridos	 no	 tempo	 em	 que	 manobrava	
comboios	 de	 cimento	 em	 Praias	 Sado	
e	 em	 outros	 serviços	 de	 mercadorias,	
era	 a	 única	 opção	 disponível	 para	 não	
desmerecer	 a	 nobreza	 do	 comboio	 que	
seria	rebocado.
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Estrutura de madeira da carruagem dos jornalistas antes de se iniciar o seu revestimento, 06 de Outubro de 2011.

Estrutura de madeira da carruagem Sy 3 antes de se iniciar o seu revestimento, 
18 de Outubro de 2011.

O salão presidencial Sy 5 em Guifões logo após a pintura, 12 de Outubro de 2011.



coMboio hiStório

101

Depois	 deste	 ensaio,	 que	 serviu	 para	 levar	 a	
composição	 ao	 limite,	 procedeu-se	 aos	 ajustes	
necessários.	 A	 23	 de	 abril	 de	 2013	 o	 comboio	 era	
novamente	 formado	 na	 íntegra.	 A	 1424	 foi	 chamada	
novamente	para	liderar	o	comboio	rumo	ao	seu	destino,	
o	Museu	Nacional	Ferroviário.	A	viagem	de	janela	aberta	
pela	 linha	 do	 Norte	 foi	 o	 corolário	 para	 um	 conjunto	
de	 profissionais	 que	 estiveram	 grande	 parte	 do	 seu	
tempo	 afetos	 às	 tarefas	 de	 reerguer	 este	 comboio.	 O	
ambiente	de	festa	e	de	noção	de	missão	cumprida	não	
foi	 afetado	 pela	 “indisposição”	 da	 1424	 que	 deixaria	 o	
comboio	apeado	em	plena	linha	do	Norte.	Em	2013	as	
2600	 já	estavam	fora	de	serviço	e	por	 isso,	e	 isto	não	
deixa	de	ser	 irónico,	o	comboio	Presidencial	regressou	
ao	 Entroncamento,	 novamente	 com	 duas	 locomotivas	
elétricas,	uma	à	frente	e	outra	à	cauda,	respetivamente	
a	5617	e	a	5616.

Volvidos	 10	 anos,	 o	 comboio	Presidencial	 fez	mais	
quilómetros	do	que	em	 toda	a	 sua	história	 anterior	 ao	
processo	de	restauro	e	é	um	produto	turístico	de	renome	
internacional.	

A	avaria	 da	1424	 fez	 com	que	 tivesse	de	 ir	 para	o	
Barreiro	 para	 uma	 rápida	 troca	 de	motor	 e,	 nos	 anos	
seguintes,	seria	a	máquina	titular	de	praticamente	todas	
as	 viagens	 até	 chegarem	 novos	 reforços	 com	 pintura	
azul,	a	1413	e	a	1455.	Mas	nem	por	 isso	deixa	de	ser	
uma	máquina	com	um	carisma	especial.

A	2601	e	a	2612	saíram	de	serviço	por	volta	de	2012	
e	a	primeira	destas	 foi	 também	a	primeira	a	 regressar	
ao	 serviço	 neste	 ano	 de	 2020	 ao	 abrigo	 do	 plano	 de	
recuperação	 de	 material	 circulante	 da	 CP.	 A	 2612	
encontra-se	 ainda	 no	 Entroncamento	 mas	 poderá	 em	
breve	rumar	a	Contumil	para	regressar	ao	serviço.	

As	 locomotivas	5616	e	5617	continuam	a	circular	à	
cabeça	dos	comboios	Intercidades.

Pormenores dos trabalhos, 18 de Novembro de 2011.
Trabalhos de revestimento com chapa da carruagem dos 

jornalistas, 31 de Outubro de 2011.

Pormenores dos trabalhos, 02 de Dezembro de 2011.

Pormenores dos trabalhos, 16 de Dezembro de 2011.



A	locomotiva	1805	foi	alvo	de	várias	intervenções	
e	 tentativas	 de	 ser	 posta	 em	 serviço	 mas	 nunca	
estiveram	 reunidas	 todas	 as	 condições	 para	 que	
isso	 acontecesse.	 Encontra-se	 atualmente	 no	
Museu	do	Entroncamento	depois	de	ter	estado	em	
Contumil	e	nas	oficinas	do	Entroncamento.	

A	composição	Fiat	0500	permanece	em	Contumil	
à	espera	de	um	projeto	que	lhe	devolva	a	integridade	
e	a	nobreza	que	merece.	

A	palavra	final	é	para	todos	os	profissionais	que,	
liderados	 pelo	 Eng.	 Carlos	 Machado	 contribuíram	
para	 que	 este	 projeto	 colossal	 se	 tornasse	 uma	
realidade.	Passaram	10	anos	do	seu	início.	Parece	
que	 foi	 ontem,	 mas	 parece	 também	 que	 foi	 há	
uma	 eternidade.	 Das	 dezenas	 de	 operários	 e	
profissionais	que	trabalharam	neste	projeto	muitos	
já	se	reformaram,	mas	outros	continuam	na	CP,	na	
divisão	 de	 restauro	 ou	 em	 outras	 oficinas	 da	 CP	
Manutenção	e	Engenharia.	

Foram	 largas	 as	 horas	 que	 passámos	 a	
acompanhar	 e	 a	 registar	 momentos,	 memórias,	
trabalhos,	preocupações	e	sorrisos.	

Estes	 10	 anos	 parece	 que	 foram	 ontem,	 tal	
como	os	projetos	iniciados	há	cerca	de	um	ano	uma	
eternidade.	Um	dia,	 estes	 também	parecerão	que	
foram	ontem	e	os	 registos	 cá	estarão	para	que	a	
memória	não	esqueça!				
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Carruagem dos jornalistas e salão Sy 3 no torno de fosso em 
Contumil, 06 de Setembro de 2012.

Pormenores dos trabalhos, 05 de Dezembro de 2012.

O antes (2010) e o depois (2012) do corredor da carruagem Sy 3.
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Pintura do salão Sy 4, 25 de Outubro de 2012.
Produção do contra-molde para as placas de restauro do 

comboio Presidencial, 20 de Março de 2013.

Alguns veículos na oficina de material motor em Contumil, 09 de Junho de 2012.

Carruagem dos jornalistas, 25 de Agosto de 2011.
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Marcha de ensaio na estação de Valença, 20 de Dezembro de 2012.

Marcha de entrega do comboio Presidencial, 23 de Abril de 2013.
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Quem somos ?

O N CLUB MODEL TRAINS,	foi	fundado	a	2	de	
Dezembro	de	2017	e	foi	efetuada	a	Escritura	Publica	no	
dia	4	de	Agosto	de	2020.	Está	totalmente	legalizado	e	
sediado	no	Distrito	de	Lisboa.

Este	Club	 tem	como	finalidade	angariar	 elementos	
que	dele	queiram	fazer	parte	integrante	com	espírito	de	
amizade,	convívio	e	partilha	de	conhecimentos	em	prol	
do	grupo.

Criámos	as	normas	de	construção	modular	do	Club,	
que	estão	disponíveis	no	nosso		site	para	todos	quantos	
as	queiram	levar	em	consideração	nas	suas	construções	
pessoais	e	com	possibilidades	de	as	virem	a	colocar	a	
exposição	ao	público	em	geral.

Pretende	 também	este	grupo,	 fazer	um	 trabalho	de	
equipa	 na	 construção	 de	 módulos	 na	 referida	 escala	
para	 futuras	 exposições	 de	 Modelismo	 Ferroviário,	
divulgando	o	N	Club	Model	Trains	e	no	geral	a	escala	
N,	 escala	 que	 pouco	 se	 tem	 visto	 em	 exposições	 de	
modelismo	ferroviário	em	Portugal.

Convém	 referir	 que	 todos	 quantos	 queiram	 seguir	
as	nossas	normas	propostas	nos	seus	trabalhos	pessoais	
com	a	finalidade	de	 	eventualmente	as	virem	a	colocar	
em	exposições,	terão	sempre	o	benefício	de	se	juntar	ao	
Club,	para	participarem	nas	exposições	em	que	o	Club	
é	 convidado	 ou	 organizador	 das	mesmas,	 beneficiando	
sempre	de	toda	e	qualquer	ajuda	(financeira,	transporte	ou	
de	qualquer	outro	tipo)	por	parte	de	qualquer	entidade		ou	
instituição	de	apoio.

Apesar	 de	 o	 Club	 (Núcleo	 Central)	 estar	 sediado	
no	 Distrito	 de	 Lisboa,	 haverá	 sempre	 a	 possibilidade	
(respeitando	 as	 normas	 de	 construção	 na	 íntegra),	 da	
existência	da	formação	de	núcleos	regionais	ou	distritais,	
consoante	 a	 distribuição	 geográfica	 de	 membros	
interessados	 em	 representar	 o	 Club	 e	 usufruir	 das	
benesses	 concedidas	 ao	mesmo.	Poderão ver no  site,	
como	criar	um	núcleo:

	Apesar	de	o	Club	estar	vocacionado	para	a	escala	“N”,	
também	poderemos	apoiar	qualquer	elemento	que	numa	
outra	escala,	esteja	interessado	em	expor	o	seu	trabalho,	
representando	o	club,	mas	na	condição	de	associado.

Atualmente	 temos	 alguns	 associados	 espalhados	

por	 vários	 sítios	 geográficos	 no	 País,	 que	 seguindo	 as	
normas	 de	 construção,	 criadas	 pelo	 club,	 terão	 sempre	
a	 possibilidade	 de	 fazer	 o	 seu	 trabalho	 à	 distância	 e	
contando	sempre	com	o	apoio	de	colegas	e	do	projetista	
em	especial,	para	satisfazer	quaisquer	dúvidas	existentes.

Numa referência muito importante e fundamental 
para o bom funcionamento deste Club, será sempre o 
espírito de convívio, lealdade, partilha, entre ajuda e 
honestidade entre todos os membros do grupo.

Projeto do Club
O	 projeto	 do	 Club	 consiste	 na	 realização	 de	 uma	

maqueta	com	partes	cénicas	composta	de	vários	módulos.	
Os	módulos,	ou	conjunto	de	módulos,	são	fechados	nas	
suas	extremidades	por	separadores	cénicos	e	construídos	
num	formato	de	show-case	incluindo	iluminação	no	teto	
e	um	fundo	decorado.	A	largura	e	profundidade	mínimas	
são	de	30	cm	x	80	cm,	os	módulos	podendo	ser	de	maiores	
dimensões	e/ou	podendo	se	realizar	vários	módulos	com	
separadores	cénicos	unicamente	nas	extremidades	deste	
conjunto.

O	 plano	 de	 via	 é	 constituído	 de	 uma	 via	 dupla	
eletrificada	 obtida	 através	 de	 um	 esquema	 de	 osso	
de	 cão	 de	 via	 única.	Os	 “loops”	 são	 situadas	 nas	 duas	
extremidades	da	maquete.	Esta	disposição	permite	poder	
acolher	 novos	 módulos	 desde	 que	 as	 normas	 sejam	

N CLUB MODEL TRAINS
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respeitadas.	Os	dois	“loops”	incluem	linhas	de	resguardo	
que	permitem	alternar	o	material	que	circula	nas	partes	
decoradas	da	maquete	e	também	preparar	o	material	que	
circula	 (colocar	 ou	 retirar	 este	material	 fora	 das	 zonas	
decoradas	 da	 maquete).	 Estas	 linhas	 têm	 à	 volta	 de	
300	cm	de	comprimento	permitindo	de	estacionar	duas	
composições	de	150	cm	por	linha,	o	que	corresponde	a	
uma	 locomotiva	 com	 7	 a	 8	 carruagens	 atuais,	 ou	 uma	
composição	de	grande	comprimento.

As	circulações	de	material	circulante	nesta	maquete	
serão	feitas	em	sistema	analógico	ou	digital.	

Esquema do projeto
O	club	aceitará	todos	os	modelistas	apaixonados	pela	

escala	N,	que	estejam	interessados	em	construir	módulos,	
seguindo	as	normas,	para	futuras	exposições	públicas	e	
que	queiram	conviver,	partilhar	os	seus	conhecimentos	e	
dúvidas,	em	prol	da	escala	N.

Os	modelistas	desta	escala,	que	 já	 tenham	trabalhos	
pessoais	 feitos	 (fora	 das	 normas),	 mas	 desde	 que	
sejam	 transportáveis	 e	 estejam	 interessados	 em	 expô-
los,	 poderão	 contatar	 o	 club	 para	 ser	 apreciada	 a	 sua	
viabilidade	em	representação	do	club	em	exposições	em	
que	o	club	seja	convidado	ou	organizador.

Sendo	 a	 escala	 N,	 uma	 escala	 pouco	 visível	 em	
exposições,	 pretende	 este	 club,	 dar-lhe	 uma	 maior	
dimensão	a	nível	Nacional.

Agradecemos	 aos	 apaixonados	 desta	 escala,	 que	
sigam	 o	 desenvolvimento	 do	 nosso	 projeto,	 através	 do	
nosso	site	e	da	nossa	página	de	Facebook:

Informamos	que	no	nosso	site,	todos	os	interessados,	
tem	a	possibilidade	de	descarregar	as	normas	de	construção	
dos	módulos,	assim	como	as	fichas	de	inscrição	e	ficha	de	
identidade	de	modelista.	Todo	e	qualquer	esclarecimento	
necessário,	poderá	ser	obtido	através	dos	nossos	contatos	
mencionados	no	site.

Como se inscrever
Para	 se	 inscrever,	 basta	 preencher	 a	 Ficha	 de	

Inscrição	 e	 a	 Ficha	 Informativa	 de	 Modelista	 em	
maiúsculas	 e	 a	 tinta	 preta,	 fotocopiar	 ou	 digitalizar	 e	
enviar	 para	N	Club	Model	Trains,	Rua	do	Alto,	 nº	 72,	
Pau-Gordo,	2645-525	–	Alcabideche	ou	por	email	para	
n.clubmodeltrains@gmail.com.

Vantagens dos membros
Todos	os	membros	do	Club	beneficiam	de	apoio	à	sua	

participação	 nas	 Exposições	 em	 que	 o	 Club	 participe,	
assim	como	nos	benefícios	que	o	Club	venha	a	beneficiar	
quando	acordado	com	outras	empresas	e	instituições.

Site:		http://nclubmodeltrains.pt/
Inscrições:	http://nclubmodeltrains.pt/como-se-inscrever/

Redes Sociais
Facebook:	https://www.facebook.com/groups/376769076103138/
NOTA	–	O	acesso	à	página	do	Facebook,	só	será	dado	

exclusivamente	aos	associados	do	club.

Direção	Nacional
Email:	n.clubmodeltrains@gmail.com
Telemóvel	:	939	524	457
Morada:	N	Club	ModelTrains
Rua	do	Alto,	nº	72,	Pau-Gordo
2645-525	–	Alcabideche
NIF:	516	101	498
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Vizinha Espanha

Nesta edição da Trainspotter vamos uma vez mais até Espanha, a um lugar icónico onde o comboio 
regular deixou de circular, paredes meias com Portugal, e onde a outro, não muito distante onde se 
vai assistindo a uma profunda revolução em termos de infraestruturas ferroviárias.

Rio	Sever.	Quilômetro	429.500	da	linha	500,	fronteira	
de	Valencia	de	Alcántara.

Já	 lá	vão	anos,	e	desde	o	dia	15	de	agosto	de	2012,	
que	o	Talgo	não	voltou	a	chegar	à	fronteira	entre	Valência	
de	 Alcântara	 e	 Marvão-Beirã,	 após	 o	 fim	 do	 serviço	
internacional	de	passageiros	e	o	encerramento	do	ramal	
de	Cáceres	em	Portugal.

O	lado	espanhol	da	linha	natural	entre	Madrid	e	Lisboa	
permanece	 aberto,	 mas	 sem	 serviço	 de	 passageiros.	
Composições	 de	 deservagem	 devem	 ao	 longo	 dos	
últimos	 anos	 ter	 chegado	 até	 à	 fronteira	 desde	 o	 seu	
encerramento,	tendo	em	conta	o	excelente	estado	da	via.	
Mas	serviços	tão	técnicos	como	o	comboio	auscultador	
de	carris,	ou	qualquer	outro	de	âmbito	 ferroviário,	não	
circularam.

Por	 estes	 dias	 até	 o	 simbólico	 serviço	 regional	 de	
passageiros	que	ligava	Cáceres	a	Valencia	de	Alcântara	
deixou	 de	 circular	 após	 o	 surgimento	 da	 pandemia	 do	
Covid-19.

Não	deixou	assim	de	ser	uma	surpresa	que	o	veículo	
ferroviário	 355.001	 da	Adif	 ("BT01"),	 construído	 pela	
Talgo	("Talgo	XXI")	tenha	viajado	até	à	ponte	metálica	
que	 servindo	 como	 fronteira	 entre	Portugal	 e	Espanha,	
tendo	sido	usada	como	união	dos	dois	países.

Foi	feita	a	viagem	desde	Madrid	até	este	ponto	para	
verificar	e	captar	diversos	dados	referentes	ao	estado	da	
linha	até	à	fronteira,	mas	com	que	objectivo	?

O	veículo	homônio,	335.002	visitou	outras	linhas	há	
cerca	 de	 um	 ano,	 que	 coincidou	 com	o	fim	do	 tráfego	
comercial	nessas	linhas.

Ponte	Internacional	do	ramal	de	Cáceres,	fotografia	tirada	do	lado	de	Espanha	com	Portugal	em	
frente,18/112020.	© Alejandro Martin Medina

Linha 500, Madrid - VaLênça dE aLcântara (FrontEira dE portugaL Via raMaL dE cácErEs)
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Uma	imagem	que	significa	
mais	de	100	anos	de	história.	A	
placa	de	construção	da	ponte	
internacional	 ferroviária.

18/112020.	

© Alejandro Martin Medina

Um	"saltinho"	até	Portugal	
onde	 podemos	 observsar	
o	 estado	 da	 linha.	 É	
perceptível	que	o	movimento	
ferroviário	 de	 manutenção	
não	 será	 muito	 frequente.

18/112020.	

© Alejandro Martin Medina

O	ponto	fronteiriço	ao	
quilómétrico	429,5	em	plena	
ponte	internacional,	com	o	
veículo	de	inspecção	de	via	

à	entrada	da	mesma.
18/112020.	

© Alejandro Martin Medina
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O	355.001	 frente	 à	 ponte	
internacional.	 Por	 agora	 a	
última	 circulação	 ferroviária	
a	chegar	ao	ponto	fronteiriço	
do	 lado	 de	 Espanha.

18/112020.	

© Alejandro Martin Medina

O	 355.001	 na	 altura	 de	
fazer	 a	 viagem	de	 regresso,	
com	um	cartaz	fronteiriço	e	a	
ponte	internacional	em	fundo.

18/112020.	

© Alejandro Martin Medina

O	 355.001	 	 a	 	 circular	
nas	 proximidades	 de	
Herreruela,	 a	 caminho	 de	
de	 Valência	 de	 Alcântara.

18/112020.	

© Alejandro Martin Medina
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aLta VELocidadE, troço cácErEs-Mérida

Começaram	os	comboios	de	carril	destinados	à	instalação	da	segunda	via	entre	Cáceres	e	Mérida,	que	
faz	parte	da	linha	de	alta	velocidade	Madrid	-	Badajoz.	Esta	intervenção	tem	um	investimento	de	6,2	milhões	
de	euros	e	o	prazo	de	execução	da	empreitada	é	de	10	meses.

Na	 imagem	 podemos	 ver	 a	 primeira	 composição	 em	 vazio	 na	 viagem	 de	 regresso	 entre	 Cáceres	 e	
Valladolid	nas	imediações	de	Canãveral	com	a	333-344	na	frente	do	comboio.	18/112020.	

© José Luis Torres Blázquez

Veículo	 de	 inspecção	
de	 via	 Talgo	 BT	 na	 saída	
de	 Cáceres	 em	 direcção	 a	
Mérida	e	Badajoz,	 circulando	
pela	linha	convencional.

Em	primeiro	plano	podemos	
apreciar	 a	 infraestrutura	 da	
AVE,	 com	 o	 desvio	 para	 a	
ligação	entre	as	duas	linhas.

	 	18/112020.	

© José Luis Torres Blázquez
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Na	saída	de	Cáceres,	do	lado	de	Mérida,	podemos	ver	o	local	onde	se	inicia	a	via	dupla,	e	
na	direita	da	imagem	podemos	observar	a	linha	convencional.	18/112020.	

© José Luis Torres Blázquez

Do	mesmo	local	da	foto	anterior,	mostramos	uma	outra	imagem	orientada	para	o	lado	
de	Mérida	em	que	podemos	apreciar	a	colocação	das	primeiras	travessas,	faltando	colocar	

posteriormente	o	carril.	18/11/2020.	
© José Luis Torres Blázquez
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Spotting

Oficinas de Contumil, com uma 
das carruagens da composição do 
Presidencial em recuperação, em 
Abril de 2013.

Pedro Mêda


