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O	ano	 de	 2021	 será	 o	 ano	 de	todos	 os	 desafios	 e	 de	 todas	 as	
clarificações	no	sector	ferroviário.	

Depois	de	2019	e	2020	terem	sido	anos	de	
colar	os	cacos	no	meio	dos	escombros	a	que	
Pedro	Marques	reduziu	o	sector,	2021	terá	
de	ser	o	ano	do	tudo	ou	nada	na	projecção	
de	 ambições	 distintas.	 Ou	 terminaremos	 o	
ano	 convictos	 de	 que	 continuaremos	 a	 ser	
uma	espécie	de	Albânia	da	Europa	Ocidental,	
limitados	à	gestão	dos	recursos	que	a	outra	
senhora	trouxe	à	nossa	rede,	ou	convictos	de	
termos	planos	sérios,	credíveis	e	no	terreno	
para	 começar	 uma	 real	 aproximação	 aos	
standards	ferroviários	dos	nossos	parceiros	
europeus.

A	lista	de	entregáveis	vitais	de	2021	é	enorme,	
mas	citarei	apenas	os	de	maior	calado.	2021	terá	
de	 ser	 o	 ano	 de	 pôr	 o	 Ferrovia	 2020	 para	 trás	
das	 costas,	 terminando	 a	 contratação	 de	 tudo	
o	que	ainda	é	executável,	com	maior	ou	menos	
ambição	–	virar	 a	página	é	 importante,	mesmo	
que	as	obras	ainda	vão	decorrer	no	terreno	por	
algum	tempo	mais.	É	fundamental	tirar	todas	as	
lições	deste	traumático	programa.	Não	podemos	
mais	 executar	 planos	 diferentes	 dos	 que	 se	
anunciam,	reduzidos	a	ambições	de	sobrevivência	
depois	 de	 prometer	 o	 Olimpo.	 Não	 podemos	

mais	analisar	evoluções	apenas	sobre	a	rede	que	
existe,	 entregando	 sucessivamente	 renovações	
e	 reaberturas	de	 linhas	 com	velocidades	dignas	
de	Terceiro	Mundo,	que	impedem	e	impedirão	a	
competitividade	do	meio	ferroviário.	Não	podemos	
mais	 ter	 contratações	 públicas	 incompetentes,	
manobras	 dilatórias	 para	 corrigir	 défices	
orçamentais	 nacionais	 através	 da	não	 execução	
de	 obras	 ferroviárias,	 nem	 podemos	 continuar	
a	 ter	administração	de	 infra-estruturas	que	não	
publique	 os	 estudos	 que	 faz,	 as	 oportunidades	
que	 encontra,	 entre	 outros.	 Simplesmente	 não	
pode	ser!

Mais	 relevante	 ainda	 será	 a	 capacitação	 do	
país	 para	 executar	 o	 que	 nos	 foi	 prometido	 no	
plano	 com	 o	 horizonte	 2030,	 onde	 constam	
vários	projectos	para	o	horizonte	2025	e	que,	por	
isso,	 têm	 de	 iniciar	 a	 sua	 execução	 no	 ano	 de	
2021.	Para	isso,	parece-me	da	maior	importância	
perceber	o	que	vai	acontecer	à	administração	da	
Infraestruturas	de	Portugal,	cujo	mandato	cessou	
a	31	de	Dezembro	e	cuja	experiência	no	Ferrovia	
2020	 fala	 por	 si.	 Alguns	 dos	 projectos	 mais	
complexos	 merecerão	 desde	 já	 a	 capacitação	
de	estruturas	de	missão	para	executar	todas	as	
muitas	 dependências	 que	 encerram,	 como	 será	
o	caso	da	nova	 linha	Lisboa	–	Porto,	para	onde	
foi	 aliás	 já	 nomeado	 um	 responsável	 por	 esse	

A reabertura da linha da Beira Baixa entre a Covilhã e Guarda foi um dos estandartes do Ferrovia 2020, no entanto só 
em 2021 é que os comboios vão regressar. Um perfeito exemplo dos atrasos que decorreram na concretização desse 

programa. Comboio de balastro para descarregar na zona de Maçaínhas, nos trabalhos de renovação da linha da 
Beira Baixa.  © João Morgado, Maio de 2020.
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programa	 de	 investimentos	 em	 particular.	 Nas	
infra-estruturas,	o	ano	de	2021	tem	de	ser	o	da	
contratação	 e,	 tanto	 quanto	 possível,	 avaliação	
dos	principais	projectos,	com	vista	ao	lançamento	
dos	concursos	de	obra.	Alguns	têm	de	acontecer	
já	este	ano,	quer	falemos	da	nova	linha	de	Sines,	
dos	aumentos	de	capacidade	em	Lisboa	e	Porto	
ou	até	mesmo	nos	primeiros	lotes	da	nova	linha	
Lisboa	–	Porto.	Sem	isto,	vislumbrar-se-á	desde	
logo	 idêntico	desfecho	para	2030	ao	que	teve	o	
Ferrovia	2020	e	teremos	andado	todos	a	perder	
tempo	 e	 recursos	 por	 um	 futuro	 que	 nunca	
chegará.

No	capítulo	da	operação	a	prioridade	 tem	de	
ser	a	de	colocação	a	concurso,	imediatamente,	de	
todos	os	comboios	novos	que	foram	prometidos	
no	âmbito	da	recuperação	económica,	ainda	que	
o	governo	os	tenha	deixado	de	fora	do	pacote	de	
recuperação	 inicial.	Os	129	comboios	urbanos	e	
regionais	têm	de	ser	aprovados	pelo	Governo	já	
no	 primeiro	 semestre,	 sob	 pena	 de	 ficar	 desde	
já	em	causa	a	melhoria	da	operação	na	linha	de	
Cascais	 (cuja	 prontidão	 para	 2023	 é	 já	 ficção,	
mesmo	 com	 este	 prazo)	 e	 da	muito	 necessária	
melhoria	dos	comboios	regionais	por	todo	o	país,	
a	acontecer	a	partir	de	2025.	Não	há	desculpas!

Mas	há	também	a	autorização	para	a	CP,	por	
si,	 avançar	 para	 a	 aquisição	 dos	 doze	 novos	
comboios	de	alta	velocidade,	que	também	tem	de	
acontecer	em	2021,	sob	pena	de	todo	o	projecto	da	
linha	Lisboa	–	Porto	vir	a	ficar	irremediavelmente	
posto	 em	 causa.	 Também	 aqui	 a	 promessa	
governamental	 foi	 clara	 e,	 portanto,	 terá	 de	 se	
materializar.	Sem	nada	disto	nem	sequer	adianta	
falarmos	de	ambições	industriais	neste	campo	no	
nosso	país,	dado	que	nem	a	mínima	massa	crítica	
é	autorizada	ao	principal	operador	do	nosso	país.

Tão	ou	mais	importante	será	ainda	o	horizonte	
estratégico	 para	 a	 CP.	 Nuno	 Freitas	 comprou	
tempo	aos	decisores	políticos	com	a	sua	estratégia	
de	 recuperação	operacional	 da	 empresa,	mas	o	
tempo	dos	políticos	esgota-se	em	2021.	A	pesada	
dívida	histórica	que	começou	a	ser	reestruturada	
no	tempo	de	Passos	Coelho	permanece	ainda	por	
saldar	totalmente,	no	que	é	um	mero	instrumento	
de	 poder.	 De	 facto,	 não	 tem	 qualquer	 peso	
orçamental	ou	na	dívida	pública	a	passagem	da	
dívida	de	imediato	da	esfera	da	CP	para	a	esfera	

do	 Estado,	 dado	 que	 a	 nível	 estatístico	 a	 sua	
contabilização	já	é	feita	no	perímetro	estatal.	No	
entanto,	 fazer	 justiça	 à	CP	 retirará	 de	 imediato	
a	empresa	à	tutela	(irracional)	do	ministério	das	
finanças	 e	 abrirá	 portas	 para	 a	 tão	 necessária	
possibilitação	da	autonomia	de	gestão	da	empresa,	
condição	absolutamente	vital	para	que	a	CP	possa	
cumprir	 a	 sua	missão	 social.	Ou	 seja,	 perde-se	
o	 poder	 discricionário	 a	 que	 o	 Governo	 sujeita	
as	 suas	 empresas	 e	 que	 seria	 impensável	 com	
gestão	privada.	De	facto,	se	não	for	objectivo	ter	
uma	CP	autónoma,	com	contrato	de	gestão	claro	
e	administração	responsável	pelos	resultados	da	
empresa,	a	actual	esquerda	parlamentar	apenas	
estará	a	provar-se	a	si	mesma	que	sorriria	mais	
a	 vida	 à	 CP	 se	 fosse	 privada	 com	 contrato	 de	
concessão	de	serviço	público.	Se	querem	que	a	
ideologia	ainda	valha	alguma	coisa,	também	aqui	
não	 podem	mais	 adiar	 o	 óbvio,	 dado	 que	 a	 CP	
é	 actualmente	 uma	 empresa	 que	 está	 a	 meio	
da	 ponte:	 nem	 pode	 ser	 uma	 empresa	 gerida	
normalmente	na	esfera	do	Estado,	nem	pode	ser	
uma	empresa	privada	de	 relações	 claras	 com	o	
Estado	–	o	pior	dos	dois	mundos,	portanto.

A	 somar	a	 tudo	 isto,	 falta-nos	ainda	o	plano	
ferroviário	 nacional.	 Pode	 até	 nem	 vir	 a	 incluir	
itens	 de	 acção	 imediata,	mas	 o	 país	 precisa	 de	
construir	as	premissas	para	futuras	evoluções	da	
rede,	numa	perspectiva	de	continuidade	de	que	
este	tipo	de	infra-estruturas	necessariamente	se	
reveste.	Sucessivamente	adiado	ao	longo	de	2020	
à	 medida	 das	 prioridades	 políticas	 do	 governo,	
não	se	pode	esquecer	que	este	plano	devia	já	ter	
sido	discutido	em	2020	e	que	ao	virar	para	2021	
não	tem	sequer	um	esboço	publicado.

2021	 será	 um	 ano	 cheio	 de	 decisões	
fundamentais	e	dados	os	prazos	será	rapidamente	
perceptível,	 sem	 margem	 para	 dúvidas,	 se	
contamos	com	estes	actores	políticos	para	fazerem	
a	diferença	que	nos	prometem	ou	 se	 contamos	
com	 eles	 apenas	 para	 tourear	 uma	 vez	mais	 o	
sector.	 A	 liderança	 europeia	 que	 é	 de	 Portugal	
durante	o	primeiro	semestre	coincide	com	o	ano	
europeu	 da	 ferrovia.	 Parece	 de	 propósito	 para	
agitar	as	águas	internamente.

Feliz	ano	novo!

João Cunha



instituCional

6

trainspottEr imprEssa

Após	 um	 longo	 interregno	 -	 afinal	
de	contas,	também	na	pesquisa	bi-
bliográfica	 a	 irritante	 crise	 sanitá-

ria	teve	impactos	-	a	Trainspotter	retoma	as	
publicações	dos	seus	números	especiais	im-
pressos.	

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

De	1973	a	2011,	as	locomotivas	1550	percorre-
ram	sobretudo	a	Beira	Interior	e	a	região	Sul,	dei-
xando	uma	marca	tão	típica	das	construções	Alco	
-	nem	sempre	fiáveis	mas	sempre	muito	disponí-
veis,	nem	sempre	muito	sofisticadas	mas	sempre	
simples.	As	1550	resolveram	em	definitivo	as	úl-
timas	grandes	insuficiências	da	tracção	diesel	no	

nosso	país,	reunindo	uma	potência	elevada	com	
um	muito	baixo	peso	por	eixo,	o	que	lhes	permitiu	
trepar	alguns	dos	troços	mais	vetustos	da	rede	na	
altura	da	sua	chegada,	coincidindo	tantas	vezes	
com	algumas	das	 linhas	de	mais	difícil	perfil	da	
geografia	nacional.

Nesta	nova	edição	da	Trainspotter,	contamos	a	
história	de	como	se	impuseram	como	locomotivas	
robustas	para	o	tráfego	de	passageiros	nas	linhas	
da	Beira	Alta	e	da	Beira	Baixa,	até	as	evoluções	
no	serviço	Intercidades	as	terem	empurrado	para	
a	exclusividade	no	serviço	de	mercadorias,	onde	
coloriram	 bonitas	 páginas	 de	 impressionantes	
composições	e	tráfegos	que,	em	grande	parte,	já	
são	uma	memória	do	passado.

Quando	 primeiro	 surgiu	 a	 ideia	 de	 fazermos	
uma	 resenha	desta	série,	a	Takargo	começou	a	
recuperar	algumas	destas	unidades	e,	logo	a	se-
guir,	a	própria	CP	tomou	decisão	similar.	Assim,	
este	número	da	Trainspotter	é	também	uma	for-
ma	de	assinalar	a	nova	utilização	destas	locomo-
tivas	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.

Tal	como	sempre,	a	edição	impressa	será	edi-
tada	pela	APAC	e	os	seus	lucros	revertem	para	
os	 projectos	 de	 preservação	 ferroviária,	 e	 em	
particular	o	restauro	da	automotora	0111	do	Mu-
seu	Nacional	Ferroviário.

Devido	à	crise	sanitária	vigente	no	nosso	país,	
recomendamos	a	opção	de	receber	em	casa,	por	
oposição	às	opção	de	recolha	nas	sedes	da	APAC	
-	embora	disponível,	é	altamente	 incerta	a	sua	
abertura	dadas	as	 restrições	que	se	mantêm	e	
que	poderão	ser	amplificadas	ditadas	pelas	au-
toridades	de	saúde	pública.

Aceda	já	à	venda	e	garanta	o	seu	exemplar!

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/produ-
to/trainspotter-xii-as-locomotivas-1550/
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Numa	 pouco	 frequente	 entrevista	 a	
um	órgão	especializado,	o	presiden-
te	 da	 CP,	 Nuno	 Freitas,	 concedeu	

uma	 longa	entrevista	à	Railway	Gazette,	um	
dos	 principais	 títulos	 mundiais	 consagrados	
à	temática	ferroviária	e	com	forte	orientação	
aos	profissionais	do	sector	a	nível	global.

No	número	de	Janeiro	de	2021,	o	presidente	do	
Conselho	de	Administração	da	CP	consagrou	parte	
da	sua	entrevista	a	um	balanço	dos	primeiros	18	
meses	à	frente	da	empresa	e	colocou	a	tónica	na	
recuperação	operacional	da	empresa,	cuja	situação	
era	das	mais	críticas	da	história	da	companhia.	Foi	
assim	uma	passagem	breve	sobre	as	motivações	e	
resultados	do	plano	de	recuperação	de	activos	cir-
culantes,	 com	resultados	 já	muito	visíveis	no	que	
toca	à	fiabilidade	do	serviço	que	a	CP	presta	actu-
almente.

A	tónica	potencialmente	mais	relevante	da	entre-
vista	foi	a	da	visão	estratégica	para	o	futuro	da	rede	
ferroviária	portuguesa,	tema	onde	Nuno	Freitas	nos	
vem	habituando	a	uma	visão	bastante	consolidada	
e	ambiciosa	para	o	futuro	deste	meio	de	transporte	
no	nosso	país.	De	facto,	a	passagem	pela	potencial	
reabertura	de	alguns	troços	como	Pocinho	–	Barca	
d’Alva	serão	até	o	menos	relevante,	numa	entrevis-
ta	onde	focou	a	importância	vital	para	o	país	que,	no	
seu	entender,	tem	uma	nova	ligação	Lisboa	–	Porto.	
Algumas	das	intervenções	entretanto	previstas	para	
o	 horizonte	 2030	 mereceram	 também	 destaque,	
considerando	 prioritárias	 as	 intervenções	 de	 au-
mento	de	capacidade	entre	Chelas	e	Braço	de	Prata,	
em	Lisboa,	e	entre	Contumil	e	Ermesinde,	no	Porto.

Do	lado	estratégico,	mereceu	ainda	nota	especial	
o	destaque	à	componente	de	gestão	empresarial	da	
CP	enquanto	empresa	pública,	lado	em	que	a	rela-
ção	do	accionista	com	a	empresa	deve	claramente	
evoluir.	O	potencial	saneamento	financeiro	da	em-
presa	–	a	toma	de	90%	da	dívida	da	empresa	por	
parte	do	Estado,	directamente	–	não	teria	qualquer	

impacto	 na	 dívida	 pú-
blica	da	República,	mas	
permitiria	sim	à	CP	vol-
tar	a	ser	uma	empresa	
com	 gestão	 autónoma	
e	 responsabilizada,	 de	
facto	 podendo	 actu-
ar	 como	 veículo	 (nes-
te	 caso,	público)	para	 resolução	de	problemas	na	
ferrovia	e	de	melhoramento	do	seu	posicionamen-
to	nacional	e	 ibérico.	Faltando	saber	o	que	dirá	o	
Ministério	 das	 Finanças,	 que	 tem	 sempre	 optado	
conscientemente	por	manter	a	dívida	histórica	na	
CP	e	assim	conseguir	manter	apertada	tutela	sobre	
as	consecutivas	administrações	da	empresa,	é	uma	
evidência	que	a	continuidade	da	CP	como	empre-
sa	pública	dependerá	em	grande	medida	do	Estado	
normalizar	as	suas	relações	tutelares	com	a	empre-
sa,	sob	pena	de	inevitavelmente	a	opção	da	gestão	
privada	 se	 revelar	 como	prioritária	 e	mais	 eficaz.	
Nesse	aspecto,	o	início	de	2021	é	apontado	como	
o	prazo	para	clarificação	das	águas	nesta	matéria.

Sem	planos	para	regresso	ao	transporte	de	carga	
–	não	estando,	no	entanto,	excluído	–	o	presiden-
te	da	CP	abordou	ainda	a	 complexa	 situação	dos	
comboios	nocturnos,	onde	um	acordo	com	a	Renfe	
parece	continuar	distante	e	com	muitas	dificuldades	
pelo	caminho,	continuando	em	discussões	fórmulas	
que	permitam	reduzir	os	prejuízos	do	Sud	Expresso	
e	Lusitânia	que	historicamente	operam	com	perdas	
de	grande	calibre.

Da	entrevista	 fica	 ainda	a	 certeza	de	que	2020	
foi	 um	ano	de	 amplificação	 de	 perdas	 financeiras	
na	empresa,	com	quebras	de	facturação	devidas	à	
pandemia	que	atingiram	médias	superiores	a	50%	
face	a	2019.	É	certamente	um	tema	a	acompanhar	
e	que	pode	ter	implicações	importantes	no	futuro	se	
o	Estado,	que	rapidamente	acorreu	a	um	salvamen-
to	bilionário	da	TAP	privada,	não	acautelar	os	meios	
financeiros	mínimos	para	amparar	a	actividade	da	
CP	pública.

prEsidEntE da Cp dEu 
EntrEvista à railway GazEttE
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A	criação	 de	 um	 espaço	 ferroviário	único	 no	 seio	 da	 União	 Europeia	
capaz	de	promover	a	 interoperabi-

lidade	ferroviária	tem-se	deparado	com	um	
grave	 problema,	 a	 incompatibilidade	 entre	
os	diversos	sistemas	de	controlo-comando,	
sinalização	e	comunicação	que	existem	nas	
diversas	redes	ferroviárias	nacionais.	

Para	 ultrapassar	 essa	 barreira	 foi	 criado	 o	
ERTMS	-	Sistema	Europeu	de	Gestão	de	Tráfego	
Ferroviário,	que	depois	de	 implantado	em	todas	
as	redes	ferroviárias	nacionais,	permitirá	a	circu-
lação	ininterrupta	de	comboios	por	vários	países,	
promovendo	 dessa	 forma	 a	 competitividade	 do	
caminho	de	ferro.

Para	 implementação	 do	 Regulamento	 (UE)	

2016/919	da	Comissão	Europeia	a	IP-Infraestru-
turas	de	Portugal,	no	final	do	ano	de	2019,	pro-
curou	uma	entidade	 capaz	 de	 criar	 um	 sistema	
compatível	entre	o	Convel	(sistema	ATP	 instala-
do	 em	 Portugal)	 e	 o	 novo	 Sistema	 Europeu	 de	
Controlo	de	Comboios	 (ETCS)	a	adotar.	Quando	
falamos	de	Convel,	falamos	da	tecnologia	EBICAB	
700	desenvolvida	pela	Bombardier	na	década	de	
1980	e	introduzida	em	Portugal,	com	as	devidas	
adaptações,	na	década	seguinte	e	que,	apesar	de	
ainda	cumprir	com	elevados	padrões	de	seguran-
ça,	 encontra-se	 obsolescente,	 não	 estando	pre-
parado	para	a	evolução	que	se	segue.	

Mas	esse	sistema	compatível,	em	primeiro	 lu-
gar,	teria	de	conseguir	ultrapassar	um	obstáculo:	
obter	 as	 informações	 transmitidas	 pelas	 balizas	

CritiCal softwarE pronta 
para fazEr Ensaios Em linha

Imagem demonstrativa do sistema.

fotoGrafias : CritiCal softwarE ©
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Convel	 instaladas	na	infraestrutura	e	interpretar	
essa	mesma	informação.	Só	dessa	forma,	os	fu-
turos	 comboios,	 com	 sistema	 ETCS	 instalado	 a	
bordo,	poderão	operar	em	linhas	contendo	ape-
nas	 o	 sistema	Convel	 instalado,	 como	é	 o	 caso	
de	grande	parte	da	nossa	rede	ferroviária	actual.	

E	 o	 que	 foi	 feito	 para	 ultrapassar	 esse	 obstá-
culo?	Para	saber	a	 resposta	a	Trainspotter	 fa-
lou	 com	a	 empresa	 nacional	 que	 se	 encontra	 a	
desenvolver	 um	 módulo	 capaz	 de	 ultrapassar	
esse	e	outros	problemas	e	percebemos	que	aqui-
lo	que	parecia	 ser	uma	dificuldade	 foi	encarado	
pela	Critical	Software	como	um	desafio	técnico	e	
tecnológico	capaz	de	ser	superado	com	recurso	à	
experiência	de	mais	de	20	anos	ligados	ao	desen-
volvimento	de	software	e	serviços	de	engenharia	
para	o	suporte	de	sistemas	críticos	orientados	à	
segurança.

A	Critical	Software	é	uma	empresa	que	trabalha	
com	o	setor	ferroviário	desde	2008	e	dos	mais	de	
850	 colaboradores,	 cerca	 de	 240	 estão	 dedica-
dos	a	esta	área	formando	equipas	especializadas	
tanto	no	desenvolvimento	de	software	instalado	a	
bordo	do	material	circulante	como	na	especifica-
ção	funcional	de	veículos,	verificação	e	validação	
de	sistemas	críticos	e	emissão	de	certificados	de	
autorização	de	utilização.	Com	atividade	por	todo	
mundo,	 trabalham	diretamente	 com	os	grandes	
players	da	indústria	ferroviária.	

Este	novo	projeto	é	o	pri-
meiro	 ferroviário	 a	 ser	 de-
senvolvido	 in-house	 pela	
Critial	 Software,	 ou	 seja	
com	 competências	 nacio-
nais	 e	 para	 aplicação	 em	
solo	 nacional,	 e	 que	 par-
tiu	 da	 iniciativa	 da	 própria	
empresa	 ao	 questionar-se	
sobre	 estes	 problemas	 de	
compatibilidade	 do	 Con-
vel	 com	 os	 futuros	 siste-
mas,	problema	que	ganhou	
maior	ênfase	com	o	aciden-
te	 registado	 em	 Soure	 no	
passado	dia	31	de	Julho	que	
envolveu	 um	Alfa	 Pendular	
e	 um	 veículo	 de	manuten-
ção	de	catenária	ao	serviço	

da	 IP.	De	salientar	que	a	Critical	atua	nas	mais	
diversas	áreas	e	a	ferroviária	é	apenas	uma	a	par	
da	indústria	automóvel,	defesa	militar,	dispositi-
vos	médicos	passando	até	pela	aeroespacial	onde	
têm	participado	na	conquista	de	novos	mundos.

Com	 um	 protótipo	 construído	 nas	 suas	 insta-
lações	 durante	 o	 ano	 2020,	 e	 que	 pretende	 vir	
a	ser	um	futuro	Módulo	de	Transmissão	Específi-
co	(STM),	incluindo	um	software	concebido	pelos	
seus	 colaboradores,	 rapidamente	 conseguiram	
demonstrar	 a	 funcionalidade	 deste	 em	 receber	
e	 interpretar	 as	 informações	 transmitidas	 pelas	
balizas	Convel	instaladas	na	via,	o	que	permitirá	
no	futuro	entregar	essas	informações	a	um	com-
putador	ETCS	instalado	a	bordo	dos	comboios	e	
fazer	com	que	eles	funcionem	com	a	sinalização	
Convel	da	via.

Até	ao	momento,	todo	este	investimento	de	de-
senvolvimento	 tem	 sido	 suportado	 pela	 Critical	
através	de	recursos	próprios.	Apesar	do	interes-
se	de	vários	players	nacionais	e	sobretudo	depois	
de	todas	as	explicações	que	foram	apresentadas	
pela	IP	na	sequência	do	acidente	de	Soure,	não	
existe	para	já	qualquer	contrato	que	permita	dar	
continuidade	aos	testes	e	avançar	com	a	certifica-
ção	do	protótipo	STM	desenvolvido.

Neste	momento	e	após	inúmeros	ensaios	reali-
zados	com	sucesso	em	laboratório,	a	Critical	está	
pronta	 para	 avançar	 para	 os	 próximos	 passos	

Demonstrador.
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mas	dependente	de	 tercei-
ros,	 Gestora	 da	 Rede	 e/ou	
Operadores,	 para	 que	pos-
sam	ser	iniciados	testes	em	
linha	com	material	circulan-
te.	 Para	 a	 realização	 des-
ses	 testes	 será	 necessário	
equipar	 uma	 locomotiva/
automotora/veículo	de	ma-
nutenção	com	esse	protóti-
po	e	dessa	forma	validar	a	
capacidade	técnica	do	equi-
pamento.

Os	próximos	meses	pode-
rão	constituir-se	como	uma	
oportunidade	 uma	 vez	 que	
as	obras	em	curso	irão	tra-
zer	 interdições	 que	 pode-
riam	 permitir	 a	 realização	
destes	testes	sem	perturbar	
o	normal	funcionamento	da	
rede	ferroviária.

A	 Critical	 Software	 tem	
também	pensada	uma	solu-
ção	simplificada	para	insta-
lação	nos	Veículos	Especiais	
Motorizados	 (VEM)	 como	 é	
o	 caso	 dos	 veículos	 da	 IP,	
que	 em	 vez	 de	 integrarem	
no	 futuro	 todo	um	sistema	
ETCS	 complexo	 e	 dispen-
dioso	 a	 bordo,	 poderão	 in-
cluir	um	módulo	STM	seme-
lhante	ao	desenvolvido	para	
leitura	das	balizas	Convel	e	
um	 software	 que	 actuaria	
de	 forma	 simplificada	 no	
veículo	de	forma	a	evitar	acidentes	como	o	regis-
tado	em	Soure.	Dada	a	tipologia	destes	veículos,	
não	precisariam	de	 todas	as	 funcionalidades	do	
Convel	como	por	exemplo	as	curvas	de	frenagem,	
dispensando	por	isso	a	instalação	do	computador	
ETCS	a	bordo	do	material	circulante,	sistema	que	
genericamente	é	constituído	por	um	computador,	
dois	écrans	de	utilizador,	dois	odómetros,	dois	do-
pplers	e	um	rádio	GSM-R.

Após	a	optimização	do	STM	desenvolvido	e	res-
petiva	certificação,	a	perspectiva	é	que	a	primeira	

instalação	comercial	possa	ocorrer	dentro	de	dois	
a	três	anos.	Cabe	às	autoridades	nacionais,	gestor	
e	operadores	desenvolverem	esforços	para	que	o	
Plano	Nacional	de	Implementação	do	ERTMS,	de	
2017,	seja	 realizado	permitindo	uma	 integração	
plena	de	Portugal	à	Rede	Transeuropeia	de	Trans-
portes	(RTE-T)	através	do	Corredor	Atlântico.

Demonstrador

Demonstrador.



11

Comboio CorrEio

O	Dinheiro	Vivo	 noticiou	 no	 final	 de	Dezembro	 que	 a	 Infraestruturas	
de	 Portugal,	 então	 ainda	 REFER,	

estudou	em	2015	cenários	para	evolução	da	
linha	 do	 Alentejo	 entre	 Casa	 Branca,	 Beja	
e	Funcheira.	Esta	linha	tem	sofrido	um	len-
to	 esquecimento	 nas	 prioridades	 nacionais	
mas	de	quando	em	vez	volta	a	merecer	des-
taque	por	parte	das	autarquias	alentejanas	
ou	a	 reboque	de	projectos	para	o	 resto	do	
país.

Segundo	o	estudo,	a	IP	prevê	cenários	para	re-
novar	e	electrificar	toda	a	linha	entre	Casa	Bran-
ca	e	a	Funcheira	que	se	diferenciam	no	essencial	
pela	 velocidade	 permitida	 a	 comboios	 de	 pas-
sageiros	 (140	ou	200	km/h),	 capacitando-a	em	
qualquer	caso	para	aumento	do	comprimento	dos	
comboios	de	mercadorias	para	750	metros.	Entre	
as	duas	opções	estão,	segundo	o	estudo,	35	mi-
lhões	de	Euros	–	145	para	a	primeira	opção,	180	
para	a	segunda.

Omisso	dos	cenários	estudados	está	a	possibili-
dade	de	incorporar	Beja	no	mesmo	eixo	ferroviá-
rio	de	Évora	em	direcção	a	Lisboa,	sendo	por	isso	
estudada	 apenas	 a	 forma	de	 evoluir	 o	 desenho	
de	rede	que	nos	 foi	deixado	pelos	nossos	ante-
passados,	dificuldade	tão	mais	importante	quan-
do	vemos	os	dados	demográficos	que	permitem	
antecipar	a	continuação	das	dificuldades	do	eixo	
ferroviário	 de	 Beja	mesmo	 após	modernização,	
dada	a	menor	escala	face	ao	cenário	de	inclusão	
no	eixo	Lisboa	–	Évora.

Apesar	 de	 se	 tratar	 de	 mais	 um	 estudo	 sem	
uma	análise	mais	ampla	do	território	e	das	possi-
bilidades	da	sua	vertebração,	foi	pelo	menos	es-
tudada	 também	a	possibilidade	de	 realizar	uma	
concordância	 a	 sul	 de	 Casa	 Branca,	 permitindo	
aos	comboios	seguirem	de	Beja	para	Évora	direc-
tamente	–	mas,	aí	chegados,	 teriam	sempre	de	
inverter	no	possível	caso	de	continuação	para	Lis-
boa.	Também	aí	 foram	elencados	dois	 cenários,	

sendo	um	deles	com	uma	curva	de	reduzido	raio	
junto	à	estação	de	Casa	Branca	e	uma	outra	com	
entroncamento	nove	quilómetros	após	a	estação,	
já	na	linha	de	Évora,	que	na	prática	formaria	uma	
linha	 recta	 vinda	 de	Beja.	Neste	 segundo	 caso,	
seriam	ainda	17	quilómetros	a	percorrer	na	linha	
de	Évora,	contra	22	na	primeira	opção.

Uma	nota	final	 é	 fundamental,	 dado	que	a	 IP	
já	 após	 este	 estudo	 vem	divulgando	 alguns	 or-
çamentos	 não	 detalhados	 para	 possíveis	 reno-
vações	 da	 linha	 até	 Beja,	 com	montantes	 qua-
se	sempre	 inferiores	a	100M€,	o	que,	portanto,	
indica	 que,	 entretanto,	 a	 IP	 terá	 estudado	 ain-
da	outros	cenários,	sem	dúvida	mais	limitados	e	
ainda	 menos	 ambiciosos.	 Infelizmente	 continua	
a	repetir-se	esta	tendência	–	os	poucos	estudos	
que	aparentam	existir	não	são	tornados	públicos	
(prática	totalmente	condenável	e	sem	paralelo	na	
Europa),	e	mesmo	os	que	existem	são,	entretan-
to,	contrariados	por	declarações	ou	intenções	pú-
blicas	da	administração	ou	do	ministério,	sem	que	
sejam	apresentadas	quaisquer	bases	que	permi-
tam	 analisar	 e	 contextualizar.	 Ou	 seja,	 mesmo	
a	confirmação	da	existência	de	mais	um	estudo	
confidencial	vem	sublinhar	as	enormes	carências	
no	 processo	 de	 decisão	 protagonizado	 por	 IP	 e	
ministério,	 não	 permitindo	 à	 sociedade	 discutir	
cenários	para	investimentos	tão	relevantes	e	im-
portantes	como	este.

ip Estudou soluçõEs para a 
linha do alEntEJo

Beja, Abril de 2017. © Pedro André
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No	passado	dia	11	de	Dezembro	de-
correu	 o	 evento	 “Investidores	 da	
Diáspora”,	promovido	pelo	Ministé-

rio	da	Coesão	Social	e	Ministério	dos	Negó-
cios	Estrangeiros,	no	qual	foi	apresentado	o	
projecto	Almendra	Riverside	Lodges.

O	Programa	Nacional	de	Apoio	ao	Investimen-
to	da	Diáspora	apresenta	como	objectivos	o	re-
forço	do	apoio	ao	regresso	de	portugueses	e	de	
luso-descendentes;	 apoio	 do	 investimento	 da	
Diáspora	em	Portugal	e	contribuir	para	a	fixação	
de	pessoas	e	empresas	nos	territórios	do	inte-
rior	e	para	o	seu	desenvolvimento	económico;	
fazendo	 assim	 das	 comunidades	 portuguesas	
um	 factor	de	promoção	da	 internacionalização	
de	Portugal	e	de	diversificação	de	mercados	da	
economia	portuguesa.

Neste	 evento	 participaram	 vários	 empreen-
dedores	 de	 diferentes	 pontos	 geográficos	 do	
mundo,	do	Peru	à	Suíça,	EUA	ou	Venezuela,	que	
atestam	a	dispersão	e	pluralidade	da	Diáspora	
portuguesa	 e	 que	 apresentaram	 diversos	 pro-
jectos,	um	dos	quais	da	autoria	de		Pedro	Mar-
ques	(Suíça	/	Almendra)	com	a	iniciativa	“Esta-
ção	de	Comboios	para	desfrutar”.

Embora	 já	 tenhamos	 feito	 referência	 a	 este	
projecto	 na	 Trainspotter	 n.º	 102	 de	 de	 Feve-

reiro	de	2019,	voltamos	agora	a	disponibilizar	
mais	algumas	 informações	sobre	este	projecto	
de	turismo	que	irá	dar	uma	nova	vida	à	estação	
de	 Almendra.	 A	 Almendra	 Riverside	 Lodges	 é	
o	 nome	do	 projecto	 de	 recuperação	 da	 antiga	
estação	ferroviária	de	Almendra,	onde	se	englo-
bam	 os	 diversos	 edifícios,	 para	 fins	 turísticos,	
após	a	área	ter	sido	concessionada	por	um	pe-
ríodo	de	25	anos.

O	objectivo	do	empreendimento	turístico	pas-
sa	pela	combinação	da	temática	ferroviária	e	da	
localização	privilegiada	do	local,	situado	entre	o	
rio	e	os	socalcos	do	Douro.	O	acesso	será	efec-
tuado	em	parte	pelo	rio,	permitindo	ao	visitante	
usufruir	da	vivência	de	experiencias	locais.

A	antiga	estação	ferroviária	de	Almendra	fica	
situada	ao	quilómetro	191,8	da	linha	do	Douro	
do	 troço	 desactivado	 entre	 o	 Pocinho	 e	 Barca	
D’Alva,	e	é	 caracterizada	pelo	 seu	 isolamento,	
já	que	embora	tenha	acesso	rodoviário,	fica	si-
tuada	a	cerca	de	12	quilómetros	do	centro	ha-
bitacional	mais	próximo.	É	junto	da	estação	que	
fica	situada	a	única	praia	fluvial	do	Douro	Su-
perior.

A	concessão	compreende	os	terrenos	e	os	edi-
fícios	 do	domínio	 público	 ferroviário	numa	ex-
tensão	de	3	quilómetros.	No	início	do	projecto,	

almEndra rivErsidE lodGEs 
 “invEstidorEs da diáspora”

fotoGrafias : almEndra rivErsidE lodGEs ©
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no	ano	de	2018,	todos	os	edifícios	que	fa-
zem	parte	do	complexo	da	estação	encon-
travam-se	em	adiantado	estado	de	degra-
dação,	parte	praticamente	em	ruínas.	Após	
os	necessários	projectos	de	arquitectura	e	
garantidas	 as	 aprovações	 necessárias	 fo-
ram	 iniciadas	 as	 obras	 de	 recuperação	 do	
edificado,	tendo	a	prioridade	passado	pela	
reabilitação	 das	 estruturas	 com	 principal	
enfoque	nos	telhados.

A	 proposta	 apresentada	 destaca	 a	 recu-
peração	dos	 edifícios	 existentes,	 adaptan-
do	os	mesmos	para	serem	utilizados	como	
unidade	 de	 alojamento	 turístico.	 Será	 re-
cuperado	 o	 cais	 de	 carga,	 assim	 como	 o	
armazém	 que	 se	 encontra	 demolido,	 para	
acomodar	bungallows	e	será	construído	um	
cais	fluvial	que	irá	permitir	a	utilização	por	
pequenas	embarcações.	

A	capacidade	de	alojamento	inicial	apon-
ta	para	6	unidades	divididas	por	tipologias	
T1	e	T2,	estando	previsto	o	aumento	des-
sa	mesma	capacidade	com	a	colocação	de	
vagões	adaptados	em	partes	de	via	circu-
lante,	como	a	antiga	linha	desviada	ou	a	linha	
de	 “saco”.	 De	 realçar	 que	 a	 linha	 directa	 que	
poderá	permitir	no	futuro	a	reactivação	da	liga-
ção	entre	o	Pocinho	e	Barca	de	Alva	não	pode	
ser	ocupada.

As	 imagens	 que	 acompanham	o	 texto	 foram	
retiradas	do	vídeo	apresentado	no	evento	e	que	
está	disponível	para	vista	no	 link	que	está	em	
anexo.

https://www.facebook.com/Almendralodges
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A	CP	testou	as	UME	3400	em	Cascais,	antecipando	 aquisição	 de	 material	
novo.

A	madrugada	do	dia	13	de	Dezembro	permitiu	
ver,	pela	primeira	vez,	uma	UME	3400	na	linha	de	
Cascais.	Depois	de	 ter	sido	prevista	a	aquisição	
de	unidades	deste	tipo,	como	opção	ao	concurso	
de	 aquisição	 das	 34	 unidades	 para	 a	 CP	 Porto,	
sem	 lhe	 ter	 sido	 dado	 seguimento,	 a	CP	 deslo-
cou	 a	UME	3413	do	 Porto	 para	 realizar	 ensaios	
de	gabarito	e	compatibilidade	com	as	plataformas	
da	linha.	O	ensaio	fez	parte	de	uma	validação	fi-
nal	da	especificação	 técnica	das	caixas	a	 incluir	
no	caderno	de	encargos	para	as	novas	unidades	
suburbanas	 da	CP,	 parte	 das	 quais	 deverão	 ser	
alocadas	a	esta	linha.

Apesar	 de	 estar	 mencionada	 no	 directório	 de	
rede	como	disponibilizando	o	gabarito	CP	b,	o	se-
gundo	mais	generoso	e	comum	da	rede,	a	reali-

dade	uma	vez	mais	demonstrou	que	os	parâme-
tros	de	infra-estrutura	estão	deslocados	do	que	é	
comunicado	oficialmente	no	principal	documento	
informativo	sobre	a	rede.	De	 facto,	o	ensaio	 foi	
abortado	em	São	João	do	Estoril,	quando	se	efec-
tuava	a	primeira	marcha	de	Alcântara	para	Cas-
cais,	ao	constatar-se	que	seria	impossível	passar	
pelas	plataformas	desta	estação.	Algo	similar	 já	
havia	 ocorrido	 há	 alguns	 anos	 com	 um	 ensaio	
idêntico	 da	 Allan	 0301	 (VIP).	 O	 ensaio,	 pedido	
praticamente	 sem	 antecedência,	 foi	 motivado	
precisamente	pelas	dúvidas	existentes	em	torno	
destes	parâmetros,	e	que	assim	se	confirmaram	
totalmente.

O	Público,	pela	pena	de	Carlos	Cipriano,	noti-
ciou	durante	o	mês	de	Dezembro	que	a	IP	acorreu	
a	alterar	o	directório	de	rede	para	2022,	passan-
do	a	designar	o	gabarito	da	linha	de	Cascais	por	
“Contorno	da	linha	de	Cascais”,	sem	no	entanto	

Cp tEstou as 
umE 3400 Em CasCais

Passagem da marcha por Cruz Quebrada, onde parou por alguns minutos para medições.  © João Cunha
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Fotografias da composição na passagem pela 
estação de Alcântara em direcção a Cascais.  

© Mauro Prates

essa	 alteração	 estar	mencionada	no	 con-
trolo	 de	 versões	 no	 início	 do	 documento	
nem	 partilhado	 o	 corte	 transversal	 para	
identificar	 as	 características	 físicas	 desse	
contorno.	Já	o	directório	para	2021	conti-
nua	a	autorizar	a	linha	de	Cascais	ao	gabarito	
CP	b,	mantendo-se	a	confusão.

Além	 da	 inscrição	 do	material	 circulan-
te	 autorizado	 à	 restante	 rede	nacional,	 a	
compatibilidade	dos	comboios	com	as	pla-
taformas	merece	também	as	maiores	dú-
vidas	e	coloca	questões	pertinentes	quanto	
ao	que	se	poderá	fazer	no	futuro.	De	facto,	
a	altura	na	linha	de	Cascais	face	à	super-
fície	do	carril	é	20	a	30	centímetros	maior	
do	que	na	 restante	 rede,	 tendo	sido	visí-
vel	durante	o	ensaio	quão	baixas	ficam	as	
portas	das	UME	3400	–	que	aqui	 servem	
de	referência	ao	estarem	ainda	actualiza-
das	 face	 ao	 proposto	 no	mercado	 –	 face	
às	plataformas	da	linha.	O	futuro	reservará	
ou	a	adaptação	das	plataformas	para	uni-
formização	 da	 linha	 no	 contexto	 da	 rede	
(como	acontecerá	desde	logo	com	a	tensão	
de	alimentação	eléctrica)	ou	a	necessidade	
da	CP	voltar	a	adquirir	uma	série	especifi-
camente	desenhada	para	esta	linha,	o	que	
contraria	o	espírito	das	renovações	que	de-
correrão	 nos	 próximos	 anos	 no	 eixo	Cais	
do	Sodré	–	Cascais.

Para	o	ensaio,	a	3413	desceu	na	véspe-
ra	de	Contumil	a	Santa	Apolónia,	uma	rara	
viagem	abaixo	de	Aveiro	e	ainda	mais	rara	
visita	 abaixo	 do	 Entroncamento,	 depósito	
onde	pontualmente	apareceram	para	 tor-
near	rodados.	De	Santa	Apolónia,	por	volta	
da	meia	 noite,	 saiu	 rebocada	 pela	 1427,	
que	 a	 entregou	 na	 linha	 1	 de	 Alcântara-
-Mar.	Aí,	a	UTE	3158	vinda	do	Cais	do	So-
dré	 manobrou	 e	 colocou-se	 à	 frente	 da	
3413,	para	a	rebocar	durante	o	ensaio.

Perante	 o	 insucesso,	 a	 composição	 re-
cuou	a	Carcavelos	para	inverter	posições	e	
voltar	a	entregar	a	3413	aos	cuidados	da	
1427,	que	a	levou	de	volta	a	Santa	Apoló-
nia.	Daí	saiu	pelas	10:25	de	dia	13,	regres-
sando	ao	Porto.

15
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O Padrão dos Descobrimentos assiste à passagem de tão singular composição, 13 de Dezembro de 2020.  © Filipe Fernandes

A composição em movimento após o apeadeiro de Belém, 13 de Dezembro de 2020.  © Filipe Fernandes

Comboio CorrEio
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Nestas imagens podemos 
observar as indicações recolhidas 

no Directório de Rede que é 
disponibilizado anualmente e que 
contém as caracteristícas de todas 
as linha que fazem parte da Rede 

Ferroviária Nacional.

Na imagem da esquerda temos os 
“Contornos de Referência” com a 

respectiva legenda.

Na imagem do fundo da página 
apresentamos um excerto do mapa 

com o “Contorno de Referência 
Cinemático” das linhas existentes 
na área metropolitana de Lisboa, 

com destaque para a Linha de 
Cascais em azul.

© Adaptado da 1ª Adenda do 
Diretório da Rede 2021.



18

Comboio CorrEio

UME 3413 a caminho da capital à passagem pelo apeadeiro de Bencanta, 12 de Dezembro de 2020.  © Diogo Filipe

A 3413 a toda a velocidade pela linha do Norte. Apeadeiro do Ameal, 12 de Dezembro de 2020.  © Nuno Cortesão
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Chegada à estação de Alfarelos da marcha 92208, 12 de Dezembro de 2020.  © Nuno Cortesão

Breve paragem na estação de Alfarelos ,
12 de Dezembro de 2020.   

© João Almeida
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Estação de Santarém, podia ser uma imagem usual de um serviço de passageiros, 12 de Dezembro de 2020. © Filipe Fernandes

Comboio Especial n.º 92208 (Contumil --» Lisboa - Santa Apolónia)  ao quilómetro 116 da linha do Norte, 12 de Dezembro de 2020. 
© Valério dos Santos
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Quase no ponto final da sua viagem, a 3413 atravessa a estação de Braço de Prata, 12 de Dezembro de 2020. © António J. Pombo

A 3413 desliza ao longo do rio Tejo após a localidade da Ribeira de Santarém, 12 de Dezembro de 2020. © Filipe Fernandes
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spottinG

Passagem por Alhandra da marcha
com a 3413 entre Contumil e
Lisboa Santa Apolónia, Dezembro
de 2020.

João Cunha
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EnGataGEm automátiCa Em 
tEstEs

Há	vários	anos	que	alguns	operado-
res	da	Europa	Central	estão	a	en-
saiar	 a	 introdução	 de	 engatagem	

automática	 nos	 tráfegos	 de	 mercadorias,	
entretanto	considerada	uma	prioridade	pela	
“Alliance	 4	 Freight”,	 que	 agrupa	 operado-
res	e	 indústria	em	torno	de	 iniciativas	que	
permitam	 aumentar	 a	 competitividade	 do	
transporte	de	mercadorias	na	Europa.

Ao	contrário	de	importantes	redes	como	a	russa	
ou	a	norte-americana,	a	engatagem	automática	
foi	sempre	minoritária	ou	mesmo	inexistente	no	
continente	 europeu.	 Em	 Portugal,	 por	 exemplo,	
apenas	 temos	 na	 história	 alguns	 tráfegos	 ope-
rados	com	engates	semi-automáticos	de	modelo	
AAR,	utilizados	sensivelmente	entre	1980	e	2014	
nos	mais	pesados	comboios	da	região	Sul.

No	 entanto,	 o	 que	 se	 experimenta	 agora	 na	
Europa	 é	 radicalmente	 diferente.	 As	 redes	 suí-
ça,	austríaca,	alemã	e	 sueca	estão	a	 testar	um	
modelo	de	engates	próximo	dos	rotineiros	Schar-
fenberg,	muito	utilizado	pelas	automotoras,	que	
permita	 não	 apenas	 automatizar	 as	 tarefas	 de	
acoplamento	e	desacoplamento	de	vagões,	com	
evidentes	ganhos	de	produtividade	na	formação	
e	 deformação	 de	 comboios,	 mas	 também	 que	
beneficie	as	composições	com	o	que	é	permitido	
pelas	 ligações	 eléctricas	 –	 algo	 que	 os	 engates	
historicamente	 utilizados	 na	 Rússia	 ou	 Estados	
Unidos	não	incluem.

Ao	 todo,	 quatro	 sistemas	 de	 engates	 vão	 ser	
testados	na	Suécia,	para	os	submeter	à	dura	pro-
va	das	temperaturas	negativas	e	do	gelo,	típicos	
adversários	de	 respeito	para	os	engates	do	gé-
nero.	 Os	 quatro	 fornecedores	 que	 submeteram	
os	seus	modelos	a	prova	são	a	CAF	(Espanha),	a	
Wabtec-Faiveley	(Suíça),	a	Voith	(Alemanha)	e	a	
Dellner	(Suíça).

Se	os	engates	se	mostrarem	compatíveis	com	a	
tracção	de	comboios	de	mercadorias	de	elevada	
massa	e	ainda	com	a	disponibilização	fiável	dos	
circuitos	eléctricos.	Assim,	além	da	dispensa	das	
complexas	operações	de	engatagem	no	solo	–	por	
vezes	até	perigosas	–	o	que	a	 indústria	preten-
de	alcançar	é	a	disponibilização	imediata	de	co-
mando	de	 frenagem	eléctrico	para	comboios	de	
mercadorias.	Tal	será	crítico	para	 incrementar	a	
competitividade	do	meio	ferroviário,	uma	vez	que	
este	 tipo	 de	 comando	 aproximará	 as	 curvas	 de	
frenagem	dos	 comboios	 de	mercadorias	 da	 dos	
passageiros	(que	tipicamente	têm	o	freio	coman-
dado	electricamente	e	assim	actuando	em	todos	
os	veículos	em	simultâneo	após	o	comando),	per-
mitindo	assim	uma	mais	 fácil	 convivência	 entre	
tráfegos	 de	 passageiros	 e	mercadorias,	mistura	
que	é	hoje	em	dia	um	dos	principais	constrangi-
mentos	que	enfrentam	as	redes	europeias.

A	 disponibilização	 deste	 tipo	 de	 capacidade	 é	
ainda	 relevante	 para	 a	 possibilidade,	 já	 em	es-
tudo,	de	autorizar	os	comboios	de	mercadorias	a	
comprimento	máximo	de	1.500	metros	também	
na	Europa,	onde	a	eventual	não	instalação	deste	
tipo	 de	 sistema	pode	 inviabilizar	 a	 ideia	 –	 para	
além	dos	resguardos	a	realizar,	as	adaptações	na	
sinalização	seriam	provavelmente	incomportáveis	
para	comboios	desta	dimensão	que	mantivessem	
comandos	de	freio	convencionais.

A	 parte	 de	 tracção	 tem	 sido	 exaustivamente	
testada	ao	longo	dos	últimos	anos	e	com	resulta-
dos	promissores,	passando	agora	a	ser	prioridade	
testar	as	conexões	eléctricas	mesmo	debaixo	das	
mais	difíceis	condições	ambientais.

 para Comboios dE mErCadorias 



E214 rEGrEssou à 
traCção no vouGa

A passagem sobre o rio Vouga em Sernada é sempre um momento épico. A composição em ensaios chegando ao seu destino final.
© Ricardo M. Ferreira

O	comboio	histórico	a	vapor	do	Vouga	re-
gressou	aos	carris	numa	viagem	de	ensaios	
realizada	no	passado	dia	10	de	Dezembro,	
após	um	longo	período	de	inactividade	pe-
las	 razões	 conhecidas.	 A	 viagem	 colocou	
em	 acção	 a	 E214	 entre	 Aveiro	 e	 Sernada	
do	Vouga,	um	acontecimento	ímpar	a	nível	
nacional	reunindo	sempre	as	maiores	aten-
ções	da	comunidade,	que	se	deslumbra	ao	
ver	em	plena	actividade	um	verdadeiro	re-
lógio	de	engenharia	 ferroviária	 funcionan-
do	ainda	a	carvão	e	água,	no	seu	estado	ori-
ginal.	

Estes	ensaios	colocaram	à	prova	a	velha	Mal-
let	 de	 1923,	 após	 uma	 revisão	 profunda	 e	 um	
longo	período	de	 inactividade,	pretendendo	dar	
vida	à	caldeira	da	locomotiva	e	toda	a	restante	
distribuição	mecânica,	que	só	se	mantém	de	boa	

saúde	com	viagens	de	alguma	regularidade.

Além	 da	 composição	 de	 quatro	 carruagens	
usada	 por	 duas	 vezes	 no	 passado	mês	 de	 Fe-
vereiro,	esta	viagem	integrou	pela	primeira	vez	
numa	composição	completa	a	carruagem	Minho	
e	Douro	 de	 1908	 recentemente	 restaurada	 em	
Contumil,	tratando-se	de	uma	verdadeira	jóia	de	
via	estreita	portuguesa	por	se	tratar	de	um	au-
têntico	“salão”	de	2ª	classe,	e	que	na	CP	circulou	
com	a	numeração	AEyf	4116.

Além	desta	carruagem,	a	CP	estreou	também	o	
vagão	/	cisterna	de	água	Uhk	com	a	numeração	
UIC	701	1	002-8,	e	que	se	trata	de	um	suporte	
para	 transporte	 de	 água	 para	 abaster	 a	 E214,	
procurando	facilitar	as	operações	com	tracção	a	
vapor	numa	linha	que	ao	longo	dos	anos	foi	per-
dendo	as	condições	para	esse	tipo	de	tracção.
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Recorrendo	a	todo	o	parque	de	carruagens	dis-
ponível	para	o	comboio	histórico	de	via	estreita,	
incluíndo	a	 cisterna	de	água,	 estes	ensaios	 fo-
ram	também	uma	prova	de	carga	para	a	E214,	
num	 dia	 que	misturou	muita	 chuva	 e	 por	 isso	
com	as	condições	perfeitas	para	 testar	a	velha	
Mallet	2-4-6-0T.	

Foram	110	toneladas	em	subidas	de	inclinação	
de	25/1000	e	de	reduzido	raio,	a	reboque	de	uma	
tracção	sem	os	sistemas	convencionais	de	con-
trolo	automatizados	a	que	estamos	actualmente	
habituados,	desafio	esse	que	nestas	máquinas	é	
todo	ele	deixado	nas	mãos	da	tripulação	a	bor-
do.	A	E214	habituada	durante	anos	a	lides	bem	
mais	complicadas	em	linhas	como	a	do	Corgo	ou	
Sabor,	 só	podia	brindar	os	presentes	com	uma	
prestação	fabulosa	demonstrando	toda	a	sua	vi-
talidade	a	perto	de	comemorar	o	seu	centenário.

Este	foi	um	projecto	que	começou	há	sensivel-
mente	um	ano	partindo	da	actual	administração	
da	CP	liderada	por	Nuno	Freitas,	e	que	procurou	
levantar	das	cinzas	um	projecto	turístico	 ferro-

viário	de	via	estreita	de	grande	valor	histórico	e	
cultural,	que	foi	lacuna	durante	anos	na	activida-
de	 ferroviária	portuguesa.	Além	de	 técnicos	da	
CP,	a	bordo	estiverem	elementos	da	administra-
ção	da	CP	como	o	seu	Presidente,	além	do	Pre-
sidente	da	Câmara	Municipal	de	Águeda,	 Jorge	
Almeida,	que	de	uma	forma	digna	tem	acompa-
nhado	de	perto	e	contribuído	para	a	valorização	
destas	actividades.

A	 E214	 regressará	 aos	 carris	 em	 serviço	 ao	
público	 assim	que	 seja	 possível.	 Entretanto	 foi	
também	 finalizado	 o	 restauro	 de	 duas	 carrua-
gens	Napolitanas	em	Contumil,	e	que	irão	breve-
mente	ser	testadas	também	na	Linha	do	Vouga	
com	o	 intuito	de	reforçar	estas	operações,	 tor-
nando	diversificada	a	oferta	 turística	deste	nú-
cleo	histórico,	que	passo	a	passo	vai	crescendo	
na	linha	do	Vouga.

A E214 aproximando-se de Macinhata do Vouga, com a sua composição de ensaios. © Ricardo M. Ferreira

Comboio CorrEio
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O perfil de E214 após 10 meses de inactividade. © Ricardo M. Ferreira

A colorida composição do histórico composta por cinco carruagens de bogies liderada pela E214 à passagem por
 Carvalhal da Portela. © Ricardo M. Ferreira
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A recém pintada E214, debaixo de alguma chuva, com a marcha de ensaio perto de Jafafe. © João Morgado

Parte final da composição, 
uma verdadeira jóia sobre os 

carris da linha do Vouga.

 © Bruno Soares

A composição aproxima-se 
da ponte de Jafafe já quase 

no final da sua viagem.
 ©  Bruno Soares
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fotorrEportaGEm na Estação dE sErnada do vouGa

fotoGrafias : bruno soarEs © [ Movimento Cívico Pela Linha do Vouga ]

A locomotiva 9004 ficou encarregue das manobras 
e de transportar a composição até Aveiro. Depois 

voltou isolada para Sernada.

A “longa” composição com todos os veículos 
disponíveis para o comboio histório do Vouga.

A E214 a manobrar para se colocar no extremo da 
composição.

O vagão cisterna veio reforçar ainda mais o carisma 
da composição do comboio histórico.

A “velhota” E 214 com a bonita idade de 97 anos 
ainda se apresenta em plena forma.

E como “bónus” uma imagem da Allan que se 
encontra preservada nas oficinas de Sernada do 

Vouga e que apenas espera uma oportunidade para 
circular.



rEGrEsso da 1436

A	locomotiva	 1436	 voltou	 novamen-te	 aos	 carris,	 11	 anos	 depois	 de	
guardada	nas	oficinas	do	Barreiro,	

aguardando	futuro	incerto.	

Fazendo	parte	do	segundo	lote	de	material	des-
tinado	 à	 Argentina,	 passou	 por	 revisão	 em	 05-
2009	e	não	chegou	a	partir	 rumo	ao	outro	 lado	
do	Atlântico,	por	falta	de	pagamento,	ficando	ar-
mazenada	 desde	 então.	 Tendo	 a	 CP	 decidido	 o	
seu	regresso	ao	serviço	activo,	a	1436	passou	no-
vamente	por	revisão	aos	órgãos	mecânicos,	bem	
como	a	instalação	de	Convel	e	Rádio-Solo,	equi-
pamentos	que	nunca	teve,	readaptada	a	bitola	e	
pintados	os	logótipos	da	CP.

Dado	o	 tempo	de	 imobilização,	 o	 processo	de	
recuperação	acabou	por	ser	 longo	 já	que	 foram	
sendo	detectadas	diversas	avarias,	algo	habitual	
neste	tipo	de	processo.

Depois	de	comprovado	o	normal	funcionamen-
to	 da	 locomotiva,	 a	mesma	 já	 deverá	 estar	 ao	
serviço	no	momento	da	publicação	desta	revista,	
sendo	certamente	o	seu	destino,	o	norte	do	País,	
para	serviço	nas	linhas	do	Minho	e	Douro,	na	CP	
Regional.	

Depois	 da	 1436,	 seguir-se-á	 a	 1461,	 uma	 lo-
comotiva	há	muito	retirada	de	serviço	pela	CP	e	
cuja	 última	 revisão	 remontava	 aos	 anos	 90.	 O	
objectivo	da	CP	é	de	expandir	o	parque	de	1400	
de	Contumil,	de	modo	a	preparar	um	reforço	da	
oferta	no	Verão	e	ainda	poder	acorrer	a	circula-
ções	 pontuais	 –	 alugueres,	 reserva	 ao	 comboio	
histórico,	entre	outras.

Ficam	as	 imagens	da	marcha	de	testes	do	dia	
21	 de	 Dezembro	 de	 2020	 entre	 o	 Barreiro	 e	 o	
Poceirão.

Comboio CorrEio

fotoGrafias : João balsEiro ©

Marcha a caminho do Poceirão na passagem pelo Penteado.
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Quase no final das marchas de testes, a 1436 dirige-se de novo para o Barreiro, fotografada perto do apeadeiro do Penteado.

Depois de uma paragem na estação do Pinhal Novo, a 1436 colocou-se de novo em Marcha a caminho do Poceirão.
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modErnização dE EstaçõEs 
na bEira baixa

A	Infraestruturas	de	Por-tugal	 apresentou	 as	
bases	 de	 um	 projecto	

relacionado	com	diversas	inter-
venções	 que	 vão	 permitir	 uma	
melhoria	das	condições	de	mo-
bilidade	e	de	acesso	aos	utiliza-
dores	de	5	estações	situadas	na	
linha	da	Beira	Baixa.

O	projecto	que	se	encontra	ainda	
em	fase	de	elaboração	foi	adjudica-
do	no	final	do	mês	de	Novembro	à	
empresa	Miguel	Viseu	Coelho	–	Ar-
quitectos	Associados,	Lda	e	estará	
concluído	 no	 terceiro	 trimestre	 de	
2021	com	um	custo	de	65	mil	eu-
ros.

As	estações	que	serão	alvo	das	di-
versas	obras	de	beneficiação,	caso	
o	 projecto	 passe	 do	 papel	 para	 o	
terreno,	são	as	de	Barquinha,	San-
ta	Margarida,	Tramagal,	Alferrarede	
e	 Alvega-Ortiga.	 A	 intervenção	 irá	
permitir	 implementar	 diversas	 so-
luções	técnicas,	de	modo	a	melho-
rar	os	acessos	a	pessoas	com	mo-
bilidade	 reduzida,	 tal	 como	 impõe	
a	 legislação	em	vigor.	Serão	ainda	
feitas	 intervenções	 com	 vista	 ao	
melhoramento	do	serviço	prestado	
aos	 utilizadores	 destas	 estações,	
destacando-se	as	seguintes:

-	Alteamento	das	plataformas	de	
passageiros	de	modo	a	 facilitar	aos	passageiros	
o	acesso	ao	interior	dos	comboios,	quer	na	saída,	
quer	na	entrada	nos	mesmos;

-	Dotar	os	percursos	pedonais,	desde	o	exterior	
até	 às	 plataformas,	 das	 condições	 necessárias	
para	garantir	a	plena	acessibilidade,	como	seja	a	
construção	de	rampas;

fotoGrafias : José sousa ©

Estação de Santa Margarida, Setembro de 2009.

Estação da Barquinha, Setembro de 2009.
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-	 Instalar	 pavimentos	 tácteis	
para	facilitar	a	utilização	por	parte	
de	pessoas	com	deficiência	visual;

-	 Adaptar,	 completar	 ou	 substi-
tuir	a	sinalização	existente	nestas	
estações	 destinadas	 à	 orientação	
e	encaminhamento	dos	passagei-
ros;

-	Beneficiar	os	sistemas	e	equi-
pamentos	 de	 iluminação	 dos	 es-
paços	a	intervir;

-	Colocar	gradeamentos	nos	to-
pos	das	plataformas	e	onde	sejam	
necessários	 para	 reforçar	 a	 pro-
tecção	 contra	 quedas,	 principal-
mente	para	a	via	férrea:

-	Pintar	exteriormente	o	edifica-
do	existente	nessas	estações;

-	 Requalificar	 os	 espaços	 inter-
modais,	 vulgarmente	 conhecidos	
como	largos	das	estações;

-	 Instalação	 de	 novo	mobiliário	
urbano,	como	bancos	para	uso	dos	
passageiros,	papeleiras	e	quadros	
de	afixação	de	horários.

Estação do Tramagal, Setembro de 2009.

Apeadeiro de Alvega-Ortiga, Setembro de 2018.

Estação de Alferrarede, Novembro de 2009
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rECupEração dE património 
na linha do douro

Segundo	 informações	 disponibiliza-
das	no	Jornal	o	Público,	o	apeadeiro	
do	Côa	irá	ser	reabilitado	com	vista	

ao	seu	aproveitamento	para	turismo.

O	 projecto	 da	 autoria	 da	 empresa	 Casas	 do	
Côro,	 tem	 como	 objectivo	 transformar	 o	 antigo	
edifício	 de	 passageiros	 numa	 unidade	 de	 aloja-
mento,	dando	continuação	a	um	plano	de	recupe-
ração	de	diversas	infraestruturas	ferroviárias	que	
se	encontram	abandonadas	ao	longo	da	linha	do	
Douro	entre	o	Pocinho	e	Barca	de	Alva.

No	site	da	Infraestruturas	de	Portugal,	a	empre-
sa	pública	já	tinha	anunciado	no	passado	mês	de	
Junho,	que	havia	 sido	assinado	um	contrato	de	
subconcessão	assinado	entre	a	IP	Património	e	a	
empresa	Casas	do	Côro,	Lda.	Informou	ainda	que	
tinha	sido	concluído	um	projecto	de	reabilitação	
de	uma	antiga	habitação	 ferroviária,	 situada	no	

troço	desactivado	da	linha	do	Douro	ao	quilóme-
tro	173,822.

Esta	habitação	com	uma	área	de	48	m2,	está	
situada	numa	parcela	de	terreno	sobranceira	ao	
rio	Douro	com	um	total	de	786	m2.	Após	as	ne-
cessárias	obras	de	adaptação	e	renovação	surgiu	
um	espaço	dedicado	à	restauração	e	cafeteria	–	a	
Casa	da	Linha	Férrea	–	PK	173,822.

Este	projecto	só	teve	sucesso	devido	à	vonta-
de	do	 investidor	que	 contou	 com	a	 colaboração	
da	IP	Património	devido	à	necessidade	de	obter	
as	 diversas	 autorizações	 das	 entidades	 envolvi-
das	neste	processo	tendo	em	consideração	a	lo-
calização	do	imóvel	em	pleno	Parque	Natural	do	
Douro	Internacional,	no	Alto	Douro	Vinhateiro	da	
Região	Demarcada	do	Douro,	região	classificada	
pela	UNESCO	como	Património	da	Humanidade,	
e	 no	 Parque	 Arqueológico	 do	 Vale	 do	 Côa	 com	

Côa, Março de 2016. © Nuno Miguel

Comboio CorrEio



34

Comboio CorrEio

os	seus	sítios	de	Arte	Rupestre	do	
Paleolítico	Superior.

Esta	não	será	a	única	habitação	
a	ser	alvo	de	investimentos	ao	lon-
go	 do	 troço	 desactivado	 da	 linha	
do	 Douro	 por	 parte	 da	 empresa	
Casas	do	Côro.	O	objectivo	passa	
pela	 recuperação	 de	 um	 total	 de	
7	 imóveis	resultantes	do	contrato	
de	concessão	cuja	duração	é	de	35	
anos,	 e	que	vai	 obrigar	 a	um	 in-
vestimento	 de	 cerca	 de	 1	milhão	
de	euros.

Para	 além	 da	 já	 referida	 casa	
ao	 Pk	 173,822	 transformada	 em	
local	 de	 restauração,	 as	 outras	 6	
habitações	vão	dar	lugar	a	unida-
des	de	alojamento.	A	restantes	6	
unidades	distanciam-se	umas	das	
outras	entre	os	3	e	os	5	quilóme-
tros,	sendo	que	em	alguns	casos	o	
acesso	irá	ser	feito	exclusivamen-
te	por	meio	fluvial	já	que	não	exis-
tem	acessos	rodoviários.

Há	 ainda	 a	 intenção	 da	 Casas	
do	Côro	fazer	uma	parceira	com	a	empresa	João	
Paulo	Ramos,	actual	concessionária	do	apeadeiro	
de	Castelo	Melhor,	de	modo	a	que	este	apeadeiro	
seja	também	revitalizado	em	termos	turísticos.

O antes da casa da linha, Pk 173.822. © Infraestruturas de Portugal

O depois da casa da linha, Pk 173.822. © Infraestruturas de Portugal

Castelo Melhor, Setembro de 2017. © José Sousa

© Infraestruturas de Portugal
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ElECtrifiCação da linha 
do alGarvE

fotoGrafias : pEdro andré ©

No	passado	dia	30	de	No-
vembro	 foi	 publicado	
em	Diário	da	República	

um	 concurso	 público	 por	 parte	
da	 Infraestruturas	 de	 Portugal	
no	âmbito	do	projecto	de	moder-
nização	da	linha	do	Algarve.

O	 concurso	 público	 destina-se	 à	
aquisição	 dos	 Serviços	 de	 Gestão,	
Coordenação,	 Fiscalização	 e	 Coor-
denação	 de	 Segurança	 em	 Obra,	
de	várias	empreitada	a	executar	no	
âmbito	do	projecto	de	modernização	
da	linha	do	Algarve.

Este	concurso	tem	um	preço	base	
de	5,7	milhões	de	euros	e	abrange	
as	seguintes	empreitadas:

l	Electrificação	da	Linha	do	Algarve,	troço	Tu-
nes	a	Lagos;

l	Electrificação	da	Linha	do	Algarve,	troço	Faro	
a	Vila	Real	de	Santo	António;

l	Concepção	e	construção	da	ampliação	da	su-
bestação	de	Tunes;

l	Concepção	e	construção	da	nova	subestação	
de	Olhão;

l	 Trabalhos	 complementares	 de	 sinalização	 e	
telecomunicações,	 por	 exemplo,	 de	 Telemática	
Ferroviária,	de	Videomonitorização	e	Telecoman-
do.

A	 contratação	 e	 a	 prestação	 dos	 Serviços	 de	
Gestão,	 Coordenação,	 Fiscalização	 e	 Coordena-
ção	de	Segurança	em	Obra	serão	realizadas	e	co-
ordenadas	com	a	execução	das	empreitadas

Mais	recentemente,	no	dia	21	de	Dezembro	foi	
lançado	mais	um	concurso	público	por	parte	das	

Infraestruturas	 de	 Portugal	 relacionado	 com	 a	
electrificação	da	linha	do	Algarve,	desta	vez	para	
o	troço	entre	Tunes	e	Lagos,	depois	de	já	ter	sido	
anunciado	 um	 outro	 concurso	 público	 no	 mês	
passado	referente	à	electrificação	do	troço	entre	
Faro	e	Vila	Real	de	Santo	António.

Deste	 novo	 concurso	 faz	 parte	 a	 empreitada	
relacionada	com	a	electrificação	de	cerca	de	45	
quilómetros	 da	 linha	 ferroviária	 do	 Algarve	 que	
separam	as	estações	de	Tunes	e	de	Lagos	situada	
no	extremo	barlavento	da	via	férrea.	A	empreita-
de	de	electrificação	no	sistema	25	kV/50	Hz	vai	
incluir	também	a	instalação	do	sistema	de	retor-
no	de	corrente	de	tracção	e	terras	de	protecção.

O	concurso	tem	o	valor	base	de	procedimento	
de	23	milhões	de	euros,	sendo	que	as	candida-
turas	 podem	 ser	 apresentadas	 até	 ao	 dia	 6	 de	
Março	 ficando	 os	 correntes	 obrigados	 a	manter	
as	propostas	por	120	dias	a	contar	dessa	data,	
sendo	que	prazo	de	execução	do	contrato	será	de	
690	dias.	

Ponte da Ribeira da Mesquita, Dezembro de 2011.
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Estão	 previstos	 serem	 efectuados,	
entre	outros,	os	seguintes	trabalhos:

l Intervenção	nas	pontes	metálicas	
de	Portimão	e	Vale	da	Lama	para	insta-
lação	de	catenária;

l Pintura	da	Ponte	de	Vale	da	Lama;

l Construção	de	uma	nova	infraes-
trutura	de	suporte	aos	sistemas	de	Si-
nalização	e	Telecomunicações;

l Intervenção	de	reforço	das	condi-
ções	de	estabilidade	em	taludes;

l Reabilitação	ou	execução	de	novo	
sistema	 de	 drenagem	 longitudinal	 e	
transversal	à	via;

l Requalificação	 da	 Passagem	 de	
Nível	ao	quilómetro	313,914	(nas	ime-
diações	do	Apeadeiro	de	Poço	Barreto	
-	 Silves)	 para	 atravessamento	 unica-
mente	de	Peões.	Como	alternativa	mais	
segura	 para	 a	 circulação	 automóvel	 e	
ferroviária,	será	construída	uma	Passa-
gem	Superior	Rodoviária	ao	quilómetro	
314,254;

l Supressão	da	Passagem	de	Nível	
localizada	ao	quilómetro	324,964	(nas	
imediações	 da	 Estação	 de	 Estômbar-
-Lagoa).	Como	alternativa	mais	segura	
para	a	circulação	automóvel	e	ferroviá-
ria,	será	construída	uma	Passagem	Su-
perior	Rodoviária	no	mesmo	local;

l Requalificação	 da	 Passagem	 de	
Nível	 ao	 quilómetro	 330,572	 (junto	 à	
Estação	 de	 Portimão)	 para	 atravessa-
mento	unicamente	de	Peões.	Como	al-
ternativa	mais	segura	para	a	circulação	
automóvel	e	ferroviária,	será	construí-
da	uma	Passagem	Superior	Rodoviária	
ao	quilómetro	330,009.

A	empreitada	agora	em	fase	de	con-
curso	tem	um	prazo	de	execução	pre-
visto	 de	 23	meses,	 estimando-se	 que	
esteja	concluída	no	final	de	2023.

	
	

Ponte do Arade (Portimão), Setembro de 2018.

Ponte de Vale da Lama, Janeiro de 2012.

Passagem de nível quilómetro 313.914, Maio de 2020.
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proJECtos para linha do 
alEntEJo

O	final	do	ano	de	2020	trouxe	até	à	luz	 do	 dia	 	 a	 discussão	 acerca	 de	
dois	projectos	que	fazem	parte	do	

PNI	2030	e	que	podem	revolucionar	alguns	
troços	da	linha	do	Alentejo.

No	dia	22	de	Dezembro	foi	publicado	em	Diário	
da	República	o	Despacho	n.º	12493/2020,	emiti-
do	pela	Infraestruturas	de	Portugal.

Este	 documento	 apresenta	 a	 Deliberação	 do	
Conselho	de	Administração	Executivo	da	Infraes-
truturas	de	Portugal,	S.	A.,	relativa	à	contratação	
de	«Linha	do	Alentejo	-	Modernização	e	Duplica-
ção	do	troço	Poceirão-Bombel»,	cujo	conteúdo	se	
reproduz	em	seguida:

a) A missão da Infraestruturas de Portugal, S. 
A., e a necessidade da contratação de «Linha do 
Alentejo - Modernização e Duplicação do troço 
Poceirão - Bombel»;

b) Que o objeto a contratar se enquadra em 
aquisições de serviços de execução de estudos 
e projetos, incluindo os de caráter ambiental, 
necessários ao início de procedimentos para a 
formação de contratos de empreitadas de obras 
públicas, no âmbito dos investimentos rodoviá-
rios e ferroviários previstos no Plano Nacional de 
Investimentos 2030 (PNI 2030), passíveis de ser 
enquadrados no Plano de Recuperação e Resili-
ência ou noutros instrumentos de financiamento 
comunitário;

Estação de Pegões, único local de cruzamento entre o Poceirão e Bombel. Transporte de contentores 
entre o Terminal de São Martiinho e o Terminal XXI, Setembro de 2020.

fotoGrafias : José sousa ©
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1 - O Conselho de Administração Executivo 
da Infraestruturas de Portugal, S. A., deliberou 
em reunião de CAE de 2020-12-10, proceder ao 
lançamento do procedimento pré-contratual ne-
cessário à contratação de «Linha do Alentejo - 
Modernização e Duplicação do troço Poceirão - 
Bombel», pelo valor de 2.750.000,00 (euro), a 
que acresce IVA à taxa legal em vigor e autorizou 
a assunção do respetivo compromisso plurianual, 
que envolve despesa em anos económicos dife-
rentes, de acordo com a seguinte repartição:

a) Ano de 2021 - 950.000,00 (euro), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor;

b) Ano de 2022 - 1.300.000,00 (euro), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor;

c) Ano de 2023 - 0,00 (euro);

d) Ano de 2024 - 70.000,00 (euro), a que acres-
ce IVA à taxa legal em vigor;

e) Ano de 2025 - 430.000,00 (euro), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor.

Esta	intervenção,	caso	venha	a	ser	concretizada,	
tem	como	principal	objectivo	aumentar	a	capaci-
dade	de	circulação	entre	as	estações	do	Poceirão	
e	de	Bombel,	eixo	fundamental	actualmente	das	
ligações	ferroviárias	de	mercadorias	entre	o	norte	
e	o	sul	do	país	através	da	Linha	de	Vendas	Novas.

Actualmente	estes	cerca	de	21	quilómetros	só	per-
mitem	o	cruzamento	na	estação	de	Pegões,	o	que	
por	vezes	cria	constrangimentos	na	operação	ferro-
viária,	sendo	que	é	de	esperar	que	a	situação	piore	
após	a	abertura	da	nova	ligação	entre	Évora	e	a	linha	
do	Leste	que	está	neste	momento	a	ser	construida.

Mais	inesperado	foi	o	Despacho	n.º	12490/2020,	
publicado	igualmente	no	dia	22	de	Dezembro	e	tam-
bém	da	responsabilidade	da	Infraestruturas	de	Por-
tugal.		

Desta	feita	a	publicação	presente	no	Diário	da	Re-
pública	 é	 referente	 à	 Deliberação	 do	 Conselho	 de	
Administração	Executivo	da	Infraestruturas	de	Por-
tugal,	S.	A.,	relativa	à	contratação	de	«Modernização	
troço	Casa	Branca-Beja	(Linha	do	Alentejo),	com	li-
gação	ao	aeroporto	de	Beja,	incluindo	eletrificação	e	
instalação	de	sistemas	de	sinalização	e	telecomuni-
cações»,	cujo	pormenores	podem	ser	lidos	em	se-
guida.

a) A missão da Infraestruturas de Portugal, S. 
A., e a necessidade da contratação de “Moderni-
zação troço Casa Branca-Beja (Linha do Alente-
jo), com ligação ao aeroporto de Beja, incluindo 
eletrificação e instalação de sistemas de sinaliza-
ção e telecomunicações”;

b) Que o objeto a contratar se enquadra em 
aquisições de serviços de execução de estudos 
e projetos, incluindo os de caráter ambiental, 
necessários ao início de procedimentos para a 
formação de contratos de empreitadas de obras 
públicas, no âmbito dos investimentos rodoviá-
rios e ferroviários previstos no Plano Nacional de 
Investimentos 2030 (PNI 2030), passíveis de ser 
enquadrados no Plano de Recuperação e Resili-
ência ou noutros instrumentos de financiamento 
comunitário;

1 - O Conselho de Administração Executivo 
da Infraestruturas de Portugal, S. A., deliberou 
em reunião de CAE de 2020-12-10, proceder 
ao lançamento do procedimento pré-contratual 
necessário à contratação de “Modernização tro-
ço Casa Branca-Beja (Linha do Alentejo), com 
ligação ao aeroporto de Beja, incluindo eletrifi-
cação e instalação de sistemas de sinalização e 
telecomunicações”, pelo valor de 3.230.000,00 
(euro), a que acresce IVA à taxa legal em vi-
gor e autorizou a assunção do respetivo com-
promisso plurianual, que envolve despesa em 
anos económicos diferentes, de acordo com a 
seguinte repartição:

a) Ano de 2021 - 840.000,00 (euro), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor;

b) Ano de 2022 - 2.045.000,00 (euro), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor;

c) Ano de 2023 - 230.000,00 (euro), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor;

d) Ano de 2024 - 115.000,00 (euro), a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor.

Não	 sendo	ainda	 conhecidos	 pormenores	 re-
lacionados	com	este	projecto,	há	desde	logo	a	
questão	da	opção	de	se	continuar	a	electrificar	
e	modernizar	os	traçados	originais	ao	invés	de	
se	estudar	finalmente	um	traçado	que	coloque	
as	cidades	de	Évora	e	de	Beja	no	mesmo	eixo	
ferroviário	ao	invés	do	que	existe	actualmente.
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Electrificar	 os	 quilómetros	 entre	 Casa	 Branca	 e	
Beja,	até	pela	incerteza	se	alguma	vez	a	linha	entre	
esta	cidade	e	Ourique	que	permite	ligar	à	linha	do	Sul	
irá	reabrir,	é	insistir	num	erro	estratégico,	que	nem	
a	possível	ligação	a	um	aeroporto	que	actualmente	
não	tem	movimento	comercial	poderá	justificar.

Como	nota	final	o	facto	de	esta	não	ser	a	pri-
meira	vez	que	se	pensou	em	fazer	uma	 ligação	
ferroviária	entre	a	linha	do	Alentejo	e	o	aeroporto	
de	Beja	situado	junto	da	Base	Aérea.	Já	na	dé-
cada	de	60	do	 século	 passado	 existiram	planos	
e	alguns	trabalhos	no	terreno	destinados	a	esse	

ramal	 ferroviário	 que	 nunca	
foi	concluído.

A	Trainspotter	n.º	82	de	Ju-
nho	 de	 2017	 tem	 um	 artigo	
sobre	 os	 planos	 de	 constru-
ção	desse	ramal	e	de	toda	a	
história	envolvente.

Excerto de um mapa do século 
passado onde consta o ramal 

de ligação entre a linha do 
Alentejo e a Base Aérea que 
actualmente divide o espaço 

com o aeroporto de Beja.

Um comboio regional circula perto do antigo apeadeiro de São Matias. O caminho visível é o canal onde 
na década de 60 do século passado estava prevista a ligação entre a linha do Alentejo e a Base Aérea de 

Beja onde está agora instalado o aeroporto, Junho de 2014.
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Enquanto	 decorrem	
as	 obras	 de	 cons-
trução	da	nova	liga-

ção	 ferroviária	 entre	 Évora	
e	a	linha	do	Leste,	a	Infra-
estruturas	de	Portugal	con-
tinua	a	investir	na	parte	fi-
nal	desta	última	de	modo	a	
melhorar	 as	 condições	 de	
segurança	 e	 circulação	 no	
troço	que	permite	o	acesso	
à	fronteira.

O	 concurso	 público	 que	 foi	
publicado	no	Diário	da	Repúbli-
ca	 no	 passado	 dia	 16	 de	 De-
zembro	destina-se	à	execução	
de	uma	empreitada	de	requalificação	do	troço	da	
Linha	do	Leste,	com	cerca	de	14,6	quilómetros,	
localizado	 nos	 concelhos	 de	 Elvas	 e	 de	 Campo	
Maior.

A	 intervenção	 prevista	 tem	 como	 objetivo	 a	
melhoria	da	infraestrutura	ferroviária	ao	nível	da	
conservação,	segurança	e	da	qualidade	de	serviço	
prestado	aos	utentes,	sendo	que	o	investimento	
estimado	é	de	1,1	milhões	de	euros.

No	âmbito	da	empreitada	serão	executados,	en-
tre	outros,	os	seguintes	trabalhos:

l	Reabilitação	no	edifício	da	Estação	de	Elvas	e	
reservatório	de	água;	

l	Reabilitação	do	muro	do	lado	Este	da	Estação	
de	Elvas,	adjacente	à	estrada	das	Fontainhas;	

l	Aplicação	de	guardas	de	segurança	flexíveis,	
com	proteção	para	motociclistas,	na	estrada	loca-
lizada	a	Norte	da	Estação	de	Elvas,	de	ligação	da	
N373	à	estrada	da	Fontainhas;

l	Modernização	da	Sala	de	Equi-
pamentos	 de	 Telecomunicações	
existente	na	Estação	de	Elvas.	

l	Demolição	de	Edificado	devo-
luto	 existente	 dentro	 do	 domínio	
público	 ferroviário,	 entre	 a	 Esta-
ção	de	Elvas	e	a	Fronteira;

l	 Instalação	 de	 vedações	 em	
todo	o	troço;

l	Estabilização	de	taludes	e	re-
forço	dos	sistemas	de	drenagem.

trabalhos na linha do lEstE
fotoGrafias : pEdro andré ©

Estação de Elvas, Maio de 2020.

Estação de Elvas, Maio de 2020.
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A	consolidação	de	taludes	na	linha	do	Douro	continua	a	ser	uma	as	áreas	
em	que	a	Infraestruturas	de	Portu-

gal	 tem	 investido	 amíude	 ao	 longo	dos	úl-
timos	 anos,	 criando	 desse	modo	 as	 neces-
sárias	 condições	 de	 segurança	 para	 que	 a	
circulação	ferroviária	se	faça	sem	constran-
gimentos.

De	 momento	 decorrem	 os	 trabalhos	 relacio-
nados	com	estabilização	do	muro	de	suporte	de	
escavação	e	de	terrenos	de	encosta	confinantes	
com	a	Linha	do	Douro,	localizados	ao	quilómetro	
94,2	entre	o	apeadeiro	de	Barqueiros	e	a	estação	
da	Rede.

Esta	intervenção	tem	como	objectivo	o	reforço	
da	capacidade	de	contenção	do	muro	e	a	estabi-
lização	da	encosta	adjacente	à	Linha	do	Douro,	

ao	longo	de	um	troço	com	cerca	de	73	metros	de	
extensão,	procurando	minimizar	os	riscos	de	des-
lizamento	de	materiais	sobre	a	via-férrea.

A	empreitada	envolve	a	colocação	de	uma	corti-
na	de	microestacas	porticada	implantada	ao	lon-
go	do	 talude,	 a	 cerca	de	 três	metros	da	 crista.	
Associado	 a	 esta	 solução	 serão	 executados	 ge-
odrenos	profundos	na	face	do	muro	em	enroca-
mento,	que	irão	assegurar	a	melhoria	da	capaci-
dade	de	drenagem	da	encosta	e	o	rebaixamento	
do	nível	freático,	o	que	contribuirá	para	melhoria	
das	condições	de	estabilidade	da	mesma.

Com	um	 investimento	de	224	mil	 euros	e	um	
prazo	de	execução	de	120	dias,	esta	obra	foi	ad-
judicada	 à	 empresa	 Nortejuvil	 –	 Sociedade	 de	
Construções	Lda.	Através	dos	recursos	e	tirando	
partido	das	competências	internas	da	Infraestru-

turas	de	Portugal,	o	Projeto	foi	desenvolvido	
pela	Direção	de	Engenharia	e	Ambiente	e	a	
fiscalização	da	obra	é	assegurada	pelo	Cen-
tro	Operacional	de	Manutenção	Norte.

Recentemente	 foi	publicada	no	dia	24	de	
Dezembro	a	Portaria	767/2020	que	sucinta-
mente	autorizam	a	Infraestruturas	de	Portu-
gal,	S.	A.,	a	proceder	à	repartição	de	encar-
gos	relativos	ao	contrato	para	a	empreitada	
de	«conclusão	de	estabilização	de	taludes	no	
troço	Régua-Ferrão,	da	linha	do	Douro	(lote	
3)	até	ao	montante	global	de	3	950	000,00	
euros.

Os	 encargos	 orçamentais	 decorrentes	 da	
execução	do	contrato	acima	referido	são	re-
partidos	 da	 seguinte	 forma,	 não	 podendo	
exceder	os	 seguintes	valores	em	cada	ano	
económico:

Ano	de	2021:	(euro)	3	000	000,00;

Ano	de	2022:	(euro)	950	000,00.

taludEs da linha do douro
fotoGrafias : infraEstruturas dE portuGal ©

Intervenção ao quilómetro 94.2.

Intervenção ao quilómetro 94.2.
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Foi	consignada	 no	 dia	 10	 de	 dezem-
bro	 a	 empreitada	 de	 modernização	
do	troço	Pampilhosa	–	Santa	Comba	

Dão,	da	Linha	da	Beira	Alta.	Um	investimen-
to	total	de	74,7	milhões	de	euros	e	um	prazo	
de	execução	de	810	dias.

A	intervenção	ao	longo	dos	34	km	de	via	prevê	
a	 substituição	 integral	 da	 superestrutura	 de	 via	
com	aplicação	de	travessas	monobloco	polivalen-
tes	e	carril	tipo	60	E1.	Na	Estação	de	Mortágua	o	
layout	será	alterado	e	ficará	preparada	para	cru-
zamento	 de	 comboios	 de	 comprimento	 até	 750	
metros.	 Para	 além	 da	 remodelação	 da	 estação	
também	 os	 apeadeiros	 serão	 intervencionados	
estando	 previsto	 o	 alteamento,	 alargamento	 e	
prolongamento	das	plataformas,	edifícios	e	aces-
sibilidades.	As	passagens	de	nível	de	Luso	e	Mor-
tágua	serão	suprimidas	e	construídos	os	respeti-
vos	desnivelamentos.

No	 âmbito	 desta	 empreitada	 será	 também	
construída	a	ligação	direta	eletrificada	entre	a	Li-
nha	do	Norte	e	a	Linha	da	Beira	Alta	através	da	
Concordância	da	Mealhada	com	3,2km	de	com-
primento	na	zona	Norte	da	Estação	da	Pampilho-
sa.	 A	 Concordância	 terá	 um	 viaduto	 com	 cerca	
de	1,2	km	de	extensão.	Será	também	construída	
uma	Estação	Técnica	com	linha	de	resguar-
do	com	820m	entre	estacas	limite	que	fun-
cionará	como	“buffer”	de	entrada	e	saída	da	
Linha	do	Norte.

Fazem	parte	 também	a	construção	de	 in-
fraestruturas	 de	 suporte	 à	 componente	 de	
sinalização	e	telecomunicações	e	implemen-
tação	de	RCT+TP

A	IP	espera	com	a	conclusão	das	interven-
ções	 previstas	 no	 âmbito	 da	modernização	
da	Linha	da	Beira	Alta,	alcançar	uma	redução	

de	mais	de	120	milhões	de	tonCO2eq	até	2046,	
aumentando	em	cerca	de	20%	o	número	de	com-
boios	a	circular	por	ano	e	de	26%	do	número	de	
toneladas/ano	transportadas	por	esta	Linha.

A	Linha	da	Beira	Alta,	principal	ligação	ferrovi-
ária	à	Europa,	faz	parte	da	rede	“core”	da	Rede	
Transeuropeia	de	Transportes	(RTE-T)	e	integra	o	
Corredor	Ferroviário	de	Mercadorias	nº	4.	

No	âmbito	do	Plano	de	Investimentos	Ferrovia	
2020,	 a	 Ligação	 Porto/Aveiro	 –	 Vilar	 Formoso	 -	
através	da	Linha	da	Beira	Alta	-	é	definida	como	
um	 projeto	 prioritário	 que	 pretende	 reforçar	 a	
ligação	por	caminho-de-ferro	do	Norte	e	Centro	
de	Portugal	com	a	Europa,	viabilizando	um	trans-
porte	ferroviário	de	mercadorias	eficiente,	poten-
ciando	 assim	 o	 aumento	 da	 competitividade	 da	
economia	nacional.

A	 “Empreitada	 do	 troço	 Pampilhosa	 –	 Santa	
Comba	 Dão	 e	 Construção	 da	 Concordância	 da	
Mealhada”	integra	a	Ação	2015-PT-TM-0395-M	-	
Ligação	Ferroviária	Aveiro-Vilar	Formoso	no	Cor-
redor	Atlântico:	Linha	da	Beira	Alta	-	Pampilhosa-
-Vilar	Formoso	-,	aprovada	ao	abrigo	do	Programa	
CEF	-	Mecanismo	Interligar	a	Europa	-,	com	uma	
taxa	de	cofinanciamento	de	85%.

modErnização da
 linha da bEira alta
pampilhosa - santa Comba dão

Passagem de nível em Mortágua que será suprimida, 
Dezembro de 2020. © Fernando Liberato
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No	mês	de	Dezembro	 foram	finali-
zados	os	trabalhos	que	ocorreram	
na	ponte	do	Águeda.

A	intervenção	que	decorreu	nesta	obra	de	arte		
da	linha	do	Vouga	incluiu	trabalhos	de	reabilitação	
estrutural	e	de	proteção	anticorrosiva	na	ponte.	
Os	trabalhos	tiveram	como	grande	objectivo	as-
segurar	a	observância	dos	índices	de	fiabilidade,	
comportamento	e	 segurança	estrutural	 da	Obra	
de	Arte.	Nesta	infraestrutura,	para	além	da	pintu-
ra,	foram	desenvolvidos	trabalhos	de	metalome-
cânica	com	substituição	de	vários	elementos,	em	
particular	de	diagonais	das	vigas	principais.

Esta	obra,	da	responsabilidade	do	Departamen-
to	 de	 Estruturas	 Especiais	 da	 Direção	 da	 Rede	
Ferroviária	da	Infraestruturas	de	Portugal,	reves-
tiu-se	de	enorme	importância	para	a	preservação	
e	manutenção	das	estruturas	metálicas,	atenuan-
do	os	efeitos	da	exposição	à	humidade,	salinidade	
e	poluição,	que	originam	ambientes	com	elevado	
grau	de	agressividade.	

A	empreitada,	no	valor	de	631	mil	euros,	envol-
veu	ainda	a	execução	de	pequenas	intervenções	
de	beneficiação	em	outras	sete	Estruturas	desta	
Linha.

De	referir	que	embora	a	empreitada	tivesse	um	
prazo	de	conclusão	de	270	dias,	a	intervenção	foi	
concluída	antes	do	prazo	contratual	estabelecido	
e	foi	desenvolvida	sem	comprometer	a	circulação	
regular	de	comboios.

pontE do áGuEda rEabilitada
fotoGrafias : infraEstruturas dE portuGal ©
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Estão	 terminados	 os	 traba-
lhos	 realizados	 na	 estabi-
lização	de	taludes	na	linha	

do	Minho	ao	quilómetro	0.8	entre	
as	estações	de	São	Bento	e	Cam-
panhã.

Com	 um	 investimento	 de	 120	 mil	
euros,	 a	 intervenção	 esteve	 a	 cargo	
da	 empresa	 a	 Scoplano,	 Sociedade	
de	Construção	e	Terraplanagem,	Lda,		
tendo	a	gestão	do	contrato	e	fiscali-
zação	 sido	 asseguradas	 pelo	 Centro	
Operacional	de	Manutenção	Norte	da	
Direção	 de	 Rede	 Ferroviária	 da	 In-
fraestruturas	 de	 Portugal	 (IP),	 que	
desenvolveu	 a	 solução	 técnica	 e	 o	
projeto	para	execução	da	obra	em	co-
laboração	com	a	Direção	de	Engenha-
ria	e	Ambiente	da	IP.

A	intervenção	teve	como	meta	a	es-
tabilização	do	talude,	em	maciço	gra-
nítico,	de	 forma	a	mitigar	o	 risco	de	
queda	de	blocos	para	a	via-férrea,	reforçando	as	
condições	 de	 segurança	 num	 troço	 de	 elevada	
importância	 para	 a	 mobilidade	 dos	 utentes	 do	
transporte	 ferroviário	na	área	urbana	do	Porto.	

Os	trabalhos	consistiram	na	colocação	de	redes	
de	proteção	de	alta	resistência	associado	a	ma-
lha	de	pregagens. 

Estabilização dE taludEs na 
linha do minho

fotoGrafias : infraEstruturas dE portuGal ©
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Continua	a	decorrer	na	estação	de	
Cascais,	a	renovação	de	catená-
ria,	 para	 que	 futuramente	 esta	

estação	 fique	 preparada	 para	 a	 eletrifi-
cação	25kV/50Hz.

Durante	 o	mês	 de	Dezembro,	 foram	 insta-
lados	os	novos	postes	e	posteriormente	serão	
substituídos	todos	os	lanços	e	todos	os	apoios	
de	catenária	existentes.	Está	igualmente	pre-
vista	 a	 substituição	 dos	 isoladores	 de	
secção	 e	 dos	 seccionadores	 existentes	
na	estação	de	Cascais.	Esta	empreitada	
tem	a	duração	prevista	de	8	meses	e	um	
custo	de	500	mil	euros.

Foi	também	no	mês	de	Dezembro	que	
a	locomotiva	1964	com	uma	composição	
de	vagões	u’s,	andou	na	linha	de	Cascais	
(nomeadamente	entre	Cais	do	Sodré	e	
Carcavelos)	a	largar	balastro.	

A	reportagem	fotográfica	dessas	circu-
lações	segue	nas	páginas	seguintes.

intErvEnçõEs na linha dE 
CasCais

Estação de Cascais, 23 de Dezembro de 2020.

Estação de Cascais, 23 de Dezembro de 2020.

Estação de Cascais, 23 de Dezembro de 2020.

fotoGrafias : José sousa ©
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Na primeira viagem para a descarga de balastro, coube à 1962 a tracção do comboio como podemos ver na passagem pelo 
apeadeiro de Belém, 02 de Dezembro de 2020.  © Filipe Fernandes

A composição liderada pela 1964 nos primeiros metros da linha de Cascais perto de Alcântara - Mar, 09 de Dezembro de 2020.  
© Filipe Fernandes
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Manobras na linha de Cascais em Belém, perto do Centro Cultural, com a 1964, 09 de Dezembro de 2020.  ©  Filipe Fernandes

A 1964 na frente da composição, à passagem pela estação de Sete Rios, 09 de Dezembro de 2020.  ©  Filipe Fernandes
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Cp rEsGuardou sorEfamEs 
na fiGuEira da foz

A longa composição rebocada pela 2601 perfila-se na estação de Contumil na noite de 16 de Dezembro de 2020 antes da viagem do dia seguinte.  
© Gil Monteiro

Parte da composição na passagem por Coimbra, 17 de Dezembro de 2020. © Diogo Filipe
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Em	mais	um	passo	preparatório	para	
a	gestão	do	novo	parque	de	carrua-
gens	Arco,	adquiridas	em	Espanha	e	

em	renovação	em	Guifões,	a	CP	retirou	mais	
treze	veículos	Sorefame	do	parque	de	Con-
tumil,	resguardando-os	na	Figueira	da	Foz

 A	espectacular	operação	teve	lugar	a	17	de	De-
zembro,	com	a	2601	a	rebocar	os	treze	veículos	
para	resguardo	e	mais	duas	carruagens	Sorefame	
de	2ª	classe,	levadas	para	a	Figueira	da	Foz	para	
peso-freio	para	a	composição	de	volta.

Os	 mais	 de	 400	 metros	 de	 carruagens	 inox	
substancialmente	 limpas	 num	 dia	 soalheiro	 de	
Inverno	deram	uma	das	 imagens	mais	especta-
culares	do	ano,	com	mais	uma	entrada	da	2601	
para	o	topo	da	tabela	dos	grandes	momentos	fer-
roviários	do	ano,	dado	que	voltou	a	caber-lhe	a	
missão	de	rebocar	o	imenso	conjunto	de	veículos.

Para	além	das	22-40	010	e	22-40	024	que	fa-
zem	parte	do	parque	activo	e	que	regressaram	a	
Contumil,	a	marcha	incluiu	as	seguintes	carrua-
gens:

10-69	025

21-40	025	(a	primeira	carruagem	do	país	com	
WC	adaptado	a	pessoas	de	mobilidade	reduzida)

22-40	023

22-40	026

22-40	028

22-40	039

22-40	048

22-40	053

22-40	056

22-40	060

22-40	073

85-40	003

85-40	015

Estas	 carruagens	 foram	 resguardadas	nas	an-
tigas	oficinas	da	Beira	Alta,	após	um	 longo	bal-
let	de	manobras	ao	 longo	do	dia	na	Figueira	da	
Foz.	Das	antigas	oficinas	saíram	os	dois	últimos	
tractores	1150	que	aí	se	encontravam,	e	as	au-

Quase a chegar ao apeadeiro de Salreu, 17 de Dezembro de 2020. © Valério dos Santos
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tomotoras	Allan	0350	aí	resguardadas	foram	re-
posicionadas.	No	 lote	de	carruagens	encostadas	
encontram-se	unidades	importantes	e	que	podem	
assim	ficar	protegidas	dos	elementos,	muito	em-
bora	 as	 históricas	 oficinas	 locais	 tenham	 condi-
ções	de	infraestrutura	algo	precárias.	Será	certa-
mente	melhor	do	que	se	manterem	sem	abrigo,	
como	até	aqui.

Esta	marcha	serviu	ainda	para	recuperar	da	Fi-
gueira	da	Foz	os	tractores	1156	e	1159,	retirados	
de	serviço	há	bem	mais	de	dez	anos.	Ambos	en-
caminhados	 para	 Guifões	 e	 sem	 capacidade	 de	
frenar	–	seguiram	com	condutas	de	passagem	de	
ar	comprimido	para	ligar	as	duas	carruagens	que	
os	enquadraram	–	obrigaram	a	uma	marcha	limi-
tada	a	40	km/h,	o	que	muito	dificultou	a	inserção	
nos	canais	horários	da	linha	do	Oeste,	ramal	de	
Alfarelos	e	 linha	do	Norte.	De	 resto,	um	atraso	
na	preparação	da	marcha	de	apenas	dez	minu-
tos	resultou	numa	ordem	de	partida	atrasada	por	
duas	horas	e	quatro	minutos,	realizando	todo	o	
trajecto	de	noite.

Um	destes	locotractores	será	recuperado	e	com-
plementará	as	capacidades	da	oficina	de	Guifões	
para	manobra	de	material,	 hoje	 em	dia	 depen-
dentes	de	um	único	locotractor	da	mesma	série.

Num local sobejamente conhecido pela presença das duas chaminés, Souselas, 17 de Dezembro de 2020. © Valério dos Santos

Apeadeiro de Bencanta, 17 de Dezembro de 2020. 
© Nuno Cortesão

Algumas dezenas de metros depois da estação de Coimbra-B, 
17 de Dezembro de 2020.  © Diogo Filipe
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A composição junto da passagem de nível ao quilómetro 208,367 do ramal de Alfarelos, 17 de Dezembro de 2020. © Eduardo Guimarães

A fantástica paisagem dos arrozais do Mondego fotografada do Moinho do Almoxarife, 17 de Dezembro de 2020.  © Eduardo Guimarães
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Manobras na Figueira da Foz

© Eduardo Guimarães

© Valério dos Santos
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© Valério dos Santos

© Eduardo Guimarães

© Eduardo Guimarães
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© Valério dos Santos

© Valério dos Santos

© Eduardo Guimarães
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© Eduardo Guimarães

© Eduardo Guimarães

© Eduardo Guimarães
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© Eduardo Guimarães

© Eduardo Guimarães

© Valério dos Santos
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© Eduardo Guimarães

© Eduardo Guimarães

© Valério dos Santos
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© Valério dos Santos

© Eduardo Guimarães

© Eduardo Guimarães



Comboio CorrEio

© Eduardo Guimarães

© Valério dos Santos

© Eduardo Guimarães
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© Valério dos Santos

© Eduardo Guimarães

© Eduardo Guimarães
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Regresso ao Porto

Composição pronta para a partida na estação da Figueira da Foz, 17 de Dezembro de 2020. © Valério dos Santos

A marcha já pela noite dentro na estação de Verride, 17 de Dezembro de 2020. © João Morgado
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No	 início	 do	 mês	 de	 Dezembro	 a	
transportadora	 pública	 de	 passa-
geiros	anunciou	alterações	aos	ho-

rários.

 Desse	modo	a	partir	do	dia	13	de	Dezembro	
a	CP	irá	efectuar	alterações	aos	horários	em	vi-
gor	na	Linha	de	Sintra/Azambuja,	Linha	do	Oeste	
e	Linha	do	Algarve	com	o	objetivo	de	reforçar	a	
mobilidade	através	de	horários	e	tempos	de	per-
curso	mais	ajustados	às	atuais	necessidades	dos	
Clientes,	destacando-se	as	seguintes	mudanças:

Linha	de	Sintra/Azambuja

-	Introdução	de	um	comboio	em	Sintra	às	06h16	
com	chegada	a	Lisboa	Oriente	às	07h02,	aos	dias	
úteis,	 como	 reforço	num	dos	horários	 de	maior	
procura.

Considerada	a	faixa	horária	da	manhã	de	maior	
procura	 e	 convergência	 de	 Clientes,	 entre	 as	
06h00	e	as	06h50,	a	oferta	passa	a	ser	de	4	com-
boios	 (06h06,	06h16,	06h36	e	06h46)	no	 troço	
Sintra-Oriente.

O	restante	horário	mantém-se	conforme	atual-
mente	em	vigor.	

Linha	do	Oeste

-	 Realização	 de	 dois	 comboios	 InterRegionais	
Caldas	 da	Rainha	 -	 Lisboa	 Sta.	 Apolónia	 (1	 em	
cada	sentido)	em	substituição	de	dois	comboios	
Regionais,	permitindo	redução	do	tempo	de	via-
gem	(cerca	de	20	minutos	no	percurso	Caldas	da	
Rainha/Entrecampos).

		IR	810:	Caldas	da	Rainha	06h21/	Entrecampos	
08h16/	Lisboa	Sta.	Apolónia	08h30.

			IR	811/813:	Lisboa	Sta.	Apolónia	16h53	/	En-
trecampos	17h03/	Caldas	da	Rainha	18h59.

Paragens:	 Óbidos,	 Bombarral,	 Outeiro,	 Rama-
lhal,	Torres	Vedras,	Dois	Portos,	Pero	Negro,	Mal-
veira,	 Sabugo,	 Meleças,	 Agualva-Cacém,	 Sete	
Rios	e	Entrecampos.	

Linha	do	Algarve

-	Antecipação	do	horário	de	dois	comboios	no	
período	da	manhã:

				Regional	5701	de	Faro	às	07h20	(partia	às	
07h50)	com	chegada	a	Vila	Real	Sto.	António	às	
08h33	(chegava	às	08h58).

				Regional	5706	de	Vila	Real	Sto.	António	às	
08h40	(partia	às	09h08)	com	chegada	a	Faro	às	
09h45	(chegava	às	10h17).

© Pedro André

Cp anunCiou altEraçõEs 
dE horários 
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mEdway rEforça 
prEsEnça Em Espanha  

Com sErviço dE transportE dirEto 
até barCElona 

A	MEDWAY	iniciou	na	3.º	semana	de	Dezembro	 a	 ligação	 ferroviária	 di-
reta	a	Barcelona,	através	da	exten-

são	do	comboio	Medibéria.

 Neste	novo	serviço	de	transporte	de	mercado-
rias,	feito	a	100%	pela	MEDWAY,	a	empresa	ga-
rante	uma	saída	semanal	de	ida	e	volta,	com	uma	
capacidade	total	de	carga	de	60	TEUS.

O	objetivo	desta	nova	ligação	a	uma	das	prin-
cipais	cidades	espanholas	é	incrementar	o	trans-
porte	 ferroviário	 de	 mercadorias	 em	 Espanha,	
onde	a	MEDWAY	está	presente	há	dois	anos.	

A	 MEDWAY	 reforça,	 assim,	 a	 aposta	 contínua	
no	mercado	espanhol	e	abre	a	oportunidade	para	
alargar	os	serviços	para	o	mercado	europeu,	au-
mentando	a	sua	versatilidade	e	criando	mais	so-
luções	de	transporte	para	empresas.

Medibéria fotografado em Gomeznarro, 14 de Julho de 2020. © Victor de la Cruz
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as obras Em Curso do fErrovia 2020
Linha do Norte

Em Miramar já avançam os 
trabalhos para a construção da 

passagem inferior rodoviária 
para veículos ligeiros com 

o abate das árvores nas 
imediações do apeadeiro. Uma 

alteração ao projeto alterou a 
tipologia desta PIR .

26-12-2020.

Em Miraramar, sobretudo 
na plataforma da linha 2 são 
visiveis os trabalhos alteração 
do apeadeiro.

26-12-2020.
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fotoGrafias: pEdro mêda ©

O ano de 2020 chegou ao fim, no entanto o 
Plano de investimentos em infraestruturas 
- Ferrovia 2020 continua a ser implementa-

do um pouco por todo o país.

As linhas da Beira Baixa e do Minho são aquelas que se 
apresentam com as obras quase concluídas, por outro 
lado o Oeste só agora viu a empreitada concessionada, 
e o Algarve ainda só vai na fase dos concursos públicos.

O grande interesse por agora é a modernização da li-
nha do Norte por onde vamos começar a visita às obras 
do Ferrovia 2020.



Entre Miramar e a Granja são 
bem visíveis os trabalhos 
da RIV, designadamente a 

substituição das travessas 
bibloco.

26-12-2020.

Estação técnica entre Valadares 
e Francelos.

26-12-2020.

Movimentos de terras e 
contenções para a construção 

da estação técnica.

26-12-2020.
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No estaleiro das Devesas já se 
encontra a locomotiva da série 
1300 que é propriedade da AZVI, 
bem como a composição de 
balastro

26-12-2020.

Na zona Norte da estação das 
Devesas onde estavam situados 

os silos da CIMPOR e antes 
destes armazéns, voltaram 
a ser colocados carris para 

resguardar a maquinaria de via 
para a obra

26-12-2020.

Na zona da Rua do Rio, avançam os trabalhos de execução 
das contenções que permitirão a colocação das 4 vias.

26-12-2020.

Um dos estaleiros da obra, localizado na estação da Granja

26-12-2020.
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Linha Évora - Elvas

fotoGrafias: 
dioGo baptista [skysCrapErCity portuGal] ©

Voltamos a apresentar mais umas 
imagens referentes à construção 
da nova ligação ferroviária que vai 

“rasgar” longitudinalmente o Alentejo

Com recurso a um drone, as fotografias aé-
reas permitem ter uma melhor percepção dos 
trabalhos necessários para construir o canal 
onde irá ser colocada futuramente a linha fér-
rea. As imagens são da zona do entroncamen-
to entre a estrada nacional 254 e o acesso ro-
doviário a São Miguel de Machede.

A chuva que caiu nos últimos 
dias de Dezembro alagou alguns 

locais impedindo os trabalhos 
nessas zonas.

28-12-2020.

Ao contrário do que tem sido 
feito nos últimos anos em 
que a cada modernização se 
mantém o traçado original com 
um sem número de curvas, a 
nova ligação vai contemplar 
quilómetros e quilómetros de 
rectas . Uma ferrovia do século 
XXI.

28-12-2020.
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Junto a São Miguel de 
Machede vai ser construída 
uma passagem desnivelada, 
cujos alicerces são visíveis na 
fotografia, que irá permitir que 
a linha ferroviária passe sobre 
uma estrada.

28-12-2020.

São Miguel de Machede, 
povoação que se vê na 

fotografia, vai ficar junto da 
linha. Quem sabe não será 

um bom local para os futuros 
spotters se abastecerem.

28-12-2020.

Se no mês de Maio (ver 
Trainspotter n.º 119 de Julho de 
2020) ainda não existiam sinais 
de obras junto da nacional 254 
no sentido de Évora, a situação 
agora é bastante diferente.

28-12-2020.
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A necessidade da nova ligação 
obrigou a "rasgar" terrenos o 

que vai obrigar a que sejam 
construídas algumas passagens 
agrícolas para permitr o acesso .  

28-12-2020.

É necessário proceder à 
escavação e movimentação de 
toneladas de terras para permitir 
a construção de um canal o 
mais nivelado possível.

28-12-2020.

Neste caso podemos ver 
uma vala escavada que irá 

provavelmente servir para uma 
passagem agrícola.

28-12-2020.
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Talvez o sol que brilha sobre os 
campos alentejanos no mês de 
Dezembro seja um bom sinal 
para o futuro a longo prazo da 
ferrovia nacional.

24-12-2020.

Segundo o planeado esta 
estrada irá passar sobre a linha 

e permitir assim fotografar as 
composições que circularem em 

ambos os sentidos.

28-12-2020.

As diversas frentes da obra 
levam a que nem sempre se 
encontrem homens e maquinaria 
nos locais visitados, o que não 
implica que a construção não 
esteja a avançar como previsto.

28-12-2020.



modErnização da linha do 
oEstE

Chegamos ao final do ano, e a única novidade relacionada 
com a modernização da linha do Oeste entre Mira Sintra-

Meleças e Torres Vedras foi a instalação de contentores na 
estação da Malveira.
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Estes contentores servem habitualmente para escritórios e 
para todas as comodidades de uma habitação como quartos 
ou cozinhas, alojando normalmente os funcionários da 
empresa deslocados para os locais das obras.
A empreitada que irá começar a decorrer no início de 2021 foi 
adjudicada pelo valor de 61,5 milhões de euros.

Fotografia de José Sousa no dia 30 de Dezembro de 2020.

brEvEs

suprEssão dE passaGEns dE nívEl no minho

Foi assinado um contrato entre a Infraestruturas de Portugal e 
a SOPSEC - Soc. Prest. Serviços de Engenharia Civil tendo em 

vista a supressão de passagens de nível na linha do Minho.

O contrato, celebrado no dia 23 de Dezembro de 2020, destina-se  
à actualização de projectos para a supressão de 4 passagens de 
nível na linha do Minho situadas aos quilómetros 40,818; 44,353; 
46,508 e 46,886.

Com um preço contratual de 152 000 euros ao qual acresce o 
valor do IVA à taxa legal, o contrato tem um prazo de execução 
de 150 dias.

Fotografia de Pedro André da passagem de nível ao quilómetro 
46,886 em Setembro de 2017.
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Comboio soCorro Em aCção na linha do minho

No passado dia 2 de Dezembro enquanto efectuava trabalhos 
de inspecção de catenária na estação de Valença o VCC 

(Veículo Conservação Catenária) 108 descarrilou à entrada da 
linha III. Apesar da ocorrência não ter impedido o serviço normal 
na estação fronteiriça foi requerida a composição socorro para 
auxiliar na operação de carrilamento da unidade.

Fotografia de Rui Pedro Ferreira da marcha n.º 92226 da 
composição socorro liderada pela locomotiva 1424 no regresso 
de Valença em direcção a Contumil à passagem pelo Lousado.

loComotiva 1455 viaJou ao sul para manutEnção

No passado dia 14 de Dezembro, a locomotiva CP 1455, 
circulou em marcha isolada desde Contumil, até ás 

oficinas do Barreiro. 

Nessas oficinas foram trocados ambos os bogies por terem atingido 
o limite de vida útil, tendo sido estes órgãos, substituídos por outros 
devidamente reparados. Depois de efectuar a obrigatória marcha de ensaio 
ao Poceirão para comprovar o normal funcionamento da locomotiva, a 
mesma voltou a circular isolada entre o Barreiro e o Entroncamento, no 
passado dia 18 de de Dezembro.  Actualmente já circula na linha do Douro.

Fotografia de João Almeida da marcha n.º 92212 [Contumil -  Barreiro] na 
passagem pelo apeadeiro da Bencanta no dia 14 de Dezembro de 2020.
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No passado dia 03 de Dezembro, a locomotiva MLW 1554 seguiu 
do Entroncamento para o Barreiro, rebocada pela 5618, afim 

de ser efectuada vistoria e posterior reparação para solucionar 
alguns problemas eléctricos que continuava a apresentar, depois 
dos 8 anos em que esteve ao ar livre, exposta aos elementos
Suspeitando-se que seja infiltração de água nos motores de 
tracção, as actuações do relé de terra eram uma constante 
durante a marcha da locomotiva, ocasionando os inevitáveis 
constrangimentos ao serviço.
A sua reparação e posterior retorno ao entroncamento, só deverá 
acontecer no primeiro trimestre de 2021. 

Fotografia de João Balseiro da marcha na zona do Penteado em 
direcção ao Barreiro com a 1554 a reboque da 5618.

loComotiva 1554 Em manutEnção
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invEstimEnto no mEtropolitano dE lisboa

“Fica o Metropolitano de Lisboa autorizado a proceder à repartição 
dos encargos relativos ao contrato de prestação de serviços para 
aquisição e instalação de um sistema de acionamento elétrico 
para as portas de passageiros do material circulante ML90 do 
Metropolitano de Lisboa, até ao montante global máximo 2,6 
milhões de euros, valor ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor”

Como habitualmente este valor terá de ser repartido ao longo de 
vários anos, neste caso com 1 milhão a ser gasto em 2021, 1,2 
milhões em 2022 e os outros 400 mil euros no ano de 2023.

O Metropolitano de Lisboa ficou ainda autorizado a proceder a uma 
despesa até aos 8 milhões de euros relacionada com a compra 
de uma máquina pesada de esmerilagem de carril de rolamento. 
Neste caso os valores serão divididos por 2,66 milhões em 2021, 
depois 4,54 milhões em 2022 e finalmente em 2023 os restantes 
800 mil euros.

Fotografia de António J. Pombo em Julho de 2012 na estação do 
aeroporto.

Foi entregue ao ministro do Ambiente e Transição Energética 
um relatório tendo em vista uma futura expansão da rede do 

Metro do Porto numa extensão aproximada de 38 quilómetros, 
onde se inclui a construção de 7 novas linhas e 36 estações.

O plano de expansão do Metro do Porto passa por se construírem 
as seguintes linhas:
- Linha de São Mamede, entre a Fonte do Cuco e o Polo 
Universitário;
- Linha Circular que irá permitir a ligação entre a Casa da Música 
e o Polo Universitário da Asprela;
- A 2.ª linha de Gaia, com ligação entre a Casa da Música, as 
Devesas e Santo Ovídio que vai obrigar à construção de uma nova 
ponte sobre o rio Douro;
- A 2.ª linha da Trofa entre o Ismai a povoação do Muro que ficou 
sem transporte ferroviário desde o levantamento do troço da linha 
de Guimarães que servia essa zona;
- A 2.ª linha da Maia, que irá ligar a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto e o Parque da Maia;
- Linha do Campo Alegre entre Matosinhos Sul e a Casa da Música;
- A 2.ª linha de Gondomar, que irá permitir ligar o Estádio do 
Dragão a Valbom e ao Souto.

Este relatório é baseado num estudo de viabilidade que foi 
produzido pela Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto cujo investimento está avaliado em 1300 milhões de euros. 
O objectivo passará por ter as obras finalizadas em 2030.

Fotografia de Tiago Duarte, Julho de 2017, do MP 008 em Vila 
Nova de Gaia.

O Metropolitano de Lisboa foi autorizado pelo Governo a investir 10,6 
milhões de euros até ao ano de 2023. A publicação em Diário da 

República do passado dia 15 de Dezembro refere o seguinte:



apEadEiro dE Carvalhal da portEla

No troço da linha do Vouga entre Sernada do Vouga e 
Aveiro continuam a ser efectuados alguns investimentos 

relacionados com a melhoria de acessos dos passageiros aos 
comboios.

bEnEfiCiação da Estação dE alvErCa
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No passado dia 18 de Dezembro foi publicado o Anúncio de 
Procedimento 14781/2020 relativo à Empreitada de Beneficiação da 

Estação de Alverca.

Estão previstas as seguintes intervenções:

a) Proceder à estabilização e ao reforço estrutural das fundações do 
corpo do Edifício de Passageiros sobre a plataforma das linhas 1 e 2;
b) Reparações no interior do Edifício de Passageiros sobre a plataforma 
das linhas 1 e 2, ao nível de paredes, tetos e escadas e também no piso 
superior da Estação em frente à papelaria;
c) Reparação do sistema de impermeabilização da cobertura do Edifício 
de Passageiros;
d) Substituição integral dos vãos envidraçados de ambos os corpos 
laterais do Edifício de Passageiros;
e) Manutenção dos perfis inferiores das platibandas laterais da cobertura 
do Edifício de Passageiros;
f) Substituição das cúpulas translúcidas em acrílico das coberturas das 
Plataformas de Passageiros, assim como proceder à limpeza geral da 
cobertura, manutenção e reparações no respetivo sistema de drenagem;
g) Reabilitação de elementos de ambas as Plataformas de Passageiros, 
nomeadamente a estrutura metálica dos abrigos de passageiros, rampa 
de acesso à plataforma das linhas 1 e 2 e assentos de passageiros;
h) Substituição de luminárias existentes no Edifício de Passageiros e na 
zona de entrevias (norte)

O valor do preço base do procedimento é de 750 000 euros, ao qual 
acresce o IVA À taxa legal em vigor, e o prazo de execução será de 210 
dias.

Fotografia de Nuno Miguel da estação de Alverca em Maio de 2016.

A intervenção vai decorrer no apeadeiro de Carvalhal da 
Portela onde serão efectuadas as obras necessárias para o 
alteamento da plataforma de embarque.

O contrato assinado no passado dia 18 de dezembro entre 
a Infraestruturas de Portugal e a Sociedade de Construções 
Teodoro Valente Lda, tem um preço contratual  de 79.807 
euros e um prazo de execução de 60 dias.

Fotografia de Pedro André em Junho de 2010.
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invEstimEnto Em vEíCulos fErroviários da ip

Como é do conhecimento geral, a grande maioria dos veículos da 
IP não está equipado com alguns dos sistemas habituais, como é 
o caso do CONVEL. 

De modo a resolver esse problema a Portaria 765/2020, de 23 
de Dezembro autorizou a  Infraestruturas de Portugal, S. A., a 
proceder à repartição de encargos relativos ao contrato para o 
«Desenvolvimento, fornecimento e supervisão de montagem 
de sistema complementar de segurança a instalar nos Veículos 
Motorizados Especiais (VME) da Infraestruturas de Portugal até 
montante global de 3 900 000 euros.

Como é habitual, os valores a investir terão de ser fracionados ao 
longo dos seguintes anos:

Em 2021: (euro) 975 000, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Em 2022: (euro) 2 730 000, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
Em 2023: (euro) 195 000, a que acresce IVA à taxa legal em vigor.

Fotografia de Paulo Cunha do VIV 02 na estação de Martingança 
em Outubro de 2020.

CP vai esticar comboio Intercidades até Valença a partir de 
Março.

Com inauguração agora prevista para Março de 2021, a linha do 
Minho verá o seu serviço Intercidades passar a iniciar-se em 
Valença, em vez do actual término na estação de Viana do Castelo. 
Para já não existem indicações sobre nenhum outro serviço 
Intercidades esticado do Porto até Valença, pelo que se deverá 
manter como circulação diária única nos primeiros tempos de 
tracção eléctrica neste eixo.

Depois de em Novembro de 2018 a primeira locomotiva eléctrica 
ter chegado a Barcelos, como podemos observar na fotografia de 
João Fernandes, em breve será possível o mesmo acontecer em 
Valença.

Depois do acidente que ocorreu em Julho de 2020 na estação de Soure 
entre um comboio Alfa Pendular e um Veículo Conservação de Catenária, 

a falta de elementos de segurança complementares no material circulante da 
IP foi apontada como uma das razões que não evitou o acidente.



2326 voltou ao sErviço

Parada desde Abril de 2014, a UQE 2326 da CP Lisboa 
voltou ao activo no mês de Dezembro, tendo passado por 

revisão geral nas oficinas do Entroncamento. É assim mais 
uma unidade disponível para fiabilizar e reforçar o serviço 
urbano na grande Lisboa, fortemente desestabilizado nos 
últimos anos.

Comboio CorrEio

77

Fotografia de Filipe Fernandes da marcha de ensaios entre 
Sintra e a Azambuja na passagem por Mira-Sintra no dia 4 de 
Dezembro de 2020.

Igualmente da autoria do Filipe Fernandes, temos a unidade 
parqueada nas instalações de Campolide no dia 28 de 
Dezembro de 2020.
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musEu naCional fErroviário invEstE nas 
aCEssibilidadEs Durante o ano de 2020 foram efectuadas diversas intervenções 

e instalados alguns equipamentos que permitem que pessoas 
com mobilidade reduzida possam visitar os diversos espaços do 
museu com segurança e conforto.

Estas alterações são o resultado do projeto Museu Nacional 
Ferroviário welcome all, cofinanciado pelo Turismo de Portugal.

Desde o início do ano já foram colocados pregos e lajetas tácteis 
nos pavimentos, quer no exterior, quer no interior e  que permitem 
o aumento da acessibilidade física ao museu.

Mais recentemente, durante o mês de Dezembro, foi 
disponibilizado aos visitantes  uma plataforma elevatória para 
pessoas com mobilidade reduzida para visionamento do interior 
das carruagens do Comboio Real.

Fotografias: Museu Nacional Ferroviário
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altEração aos horários no oEstE

A CP vai promover uma alteração nos horários da Linha do 
Oeste a partir de dia 03 de Janeiro.

O Comboio 6400 que é a primeira circulação da manhã rumo a 
Meleças, vê agora o seu trajeto iniciar na estação das Caldas 
da Rainha às 05h20 ao invés de Torres Vedras, mantendo o seu 
horário quase inalterado entre as estações de Torres Vedras 
e Meleças, também o comboio 6417 ao final do dia verá o seu 
percurso estendido até às Caldas da Rainha. São estabelecidos 
os comboios 6416 e 6419 entre as Caldas da Rainha e Torres 
Vedras que vão passar a circular diariamente ao início da tarde 
com partidas às 12h30 e ás 14h15 respetivamente.

A alteração maior será nos comboios 6450 e 6455 que passam a 
nascer (05h09) e a terminar (21h13) na estação de Coimbra – B em 
vez da estação de Leiria, criando assim mais ligações a Coimbra 
e à Linha do Norte.

Fotografia de Filipe Fernandes do Regional Meleças->Torres 
Vedras perto do Telhal em Junho de 2020.
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suspEnsão dE CirCulação no EléCtriCo dE sintra

A suspensão do serviço vai prolongar-se durantes os meses de 
Janeiro, Fevereiro e Março de 2021.
A linha ferroviária com cerca de 13 quilómetros permite a ligação 
entre Sintra e a Praia das Maçãs.

 
Fotografia de Pedro André em Setembro de 2012.

Devido a à realização de intervenções na linha do Eléctrico de 
Sintra a sua sua circulação foi suprimida a partir do dia 01 de 

Dezembro. 



mEdway rEtirou vaGõEs dE maCEira

Sem previsão para que se volte a efectuar o transporte 
de cimento por via ferroviária desde as instalações da 

Fábrica Maceira-Liz da Secil, a MEDWAY retirou os vagões que 
se encontravam parqueados nesse local.
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Desse modo no dia 02 de Dezembro de 2020 foi efectuado uma 
marcha com recurso à locomotiva 1963 que retirou um total de 
28 vagões e os transportou para a Plataforma de Cacia.

Fotografias de Paulo Cunha no ramal Maceira e na ligação do 
mesmo até à estação de Martingança.

ampliação do tErminal xxi

Durante o mês de Janeiro de 2021 irão iniciar-se os trabalhos 
destinados à ampliação do Terminal XXI situado no Porto de Sines.

Segundo dados disponibilizados pela PSA Sines, concessionária do 
terminal de contentores, a fase da ampliação compreende a construção 
de mais 204 metros de cais por forma a dotar o terminal de um cais 
corrido com 1.150 metros até ao final de 2021, representando um 
investimento de 16,5 milhões de euros. Esta é a primeira fase de 
expansão após processo de renegociação da concessão do Terminal 
XXI que, na sua configuração final, apresentará um cais com 1.750 
metros a serem construídos de forma faseada.

Fotografia de Pedro André em Junho de 2015.
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tExto: huGo pErEira, ivonE nEiva santos E sofia maia

A	estação	 do	 caminho	 de	ferro	 do	 Porto-Boavista	
foi	a	primeira	a	servir	de	

forma	 completamente	 operacional	
a	cidade	Invicta.	Situada	na	então	
chamada	praça	 da	Boavista	 (atual	
praça	de	Mouzinho	de	Albuquerque,	
popularmente	 conhecida	 como	
Rotunda	 da	 Boavista),	 foi	
inaugurada	 em	 2	 de	 outubro	 de	
1875	(figura	1).

A EstAção dA BoAvistA
Mais que uMa antiga estação – iniciativa cidadã por uM porto 
Mais verde e protetor do seu patriMónio histórico ferroviário

Figura 1 Illustrado, 4, 1039 (3 de outubro de 1875), p. 2

A estação do Porto-Boavista, retratada por Rocchini
Fonte: Rosa Gomes e Gilberto Gomes (eds.), 1856-2006 Os Caminhos de Ferro Portugueses, Lisboa, CP, p. 28
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Ainda	 que	 alguns	 meses	 antes,	 em	maio	 de	
1875,	no	extremo	oposto	da	 cidade,	 tenha	sido	
inaugurada	a	linha	entre	Porto	e	Braga,	a	estação	
principal	desta	via-férrea	(Campanhã)	não	se	en-
contrava	 ainda	 concluída	 (só	 o	 seria	 em	 1877,	
quando	 da	 abertura	 da	 ponte	 de	D.	Maria	 Pia),	
pelo	que	se	pode	conferir	à	estação	da	Boavista	
a	honraria	de	ser	a	primeira	estação	da	cidade	do	
Porto.	A	estação	do	Porto-Boavista	foi	construída	
pela	Companhia	do	Caminho	de	Ferro	do	Porto	à	
Póvoa	de	Varzim,	concessionária	da	linha	com	a	
mesma	designação,	que	resultou	do	empreende-
dorismo	 e	 espírito	 de	 iniciativa	 dos	 homens	 de	
negócios	do	Porto	e	do	norte	de	Portugal.	Alguns	
anos	mais	tarde,	esta	firma	estendeu	a	linha	origi-
nal	até	Famalicão,	entroncando	na	linha	do	Minho.	
Adicionalmente,	 a	 estação	 do	 Porto-Boavista	 foi	
a	porta	de	entrada	de	uma	tecnologia	ferroviária	
inovadora	 e	 nunca	 experimentada	 em	 Portugal	
–	a	bitola	estreita	–	que	seria	fundamental	para	
alargar	 a	 rede	 férrea	 nacional	 às	 periferias	 do	
Nordeste	(e	também	às	então	colónias	nacionais	
de	Angola,	Moçambique	e	Goa)1.	

A	implementação	da	estação	e	das	linhas	que	

servia	contribuiu	para	que	a	cidade	crescesse	na	
direção	 da	 Boavista,	 através	 do	 incremento	
da	 acessibilidade	 e	 mobilidade	 urbana	 que	
possibilitou.	 Ao	 longo	 dos	 anos,	 o	 complexo	
ferroviário	em	torno	da	estação	(com	uma	área	
superior	a	20,000	m2)	foi	crescendo	e	munido	de	
diversas	 instalações	 oficinais,	 de	 depósito	 e	 de	
manutenção,	como	bem	atestam	as	coleções	fo-
tográficas	de	Geoff	Plumb	ou	de	Detlef	Schikorr2.	
Com	a	abertura	da	estação	da	Trindade	e	do	troço	
que	a	 ligava	ao	apeadeiro	da	avenida	de	França	
(em	1938),	a	estação	do	Porto-Boavista	perdeu	
o	 estatuto	de	gare	principal	 e	 deixou	de	 servir	
o	 movimento	 de	 passageiros	 das	 vias-férreas	
originais,	mas	o	complexo	ferroviário	que	a	cir-
cundava	continuou	a	ser	essencial	para	a	ativi-
dade	 ferroviária.	 Em	meados	do	 século	XX,	 es-
tação,	complexo	e	linhas	foram	integrados	na	CP,	
empresa	nacionalizada	em	1975,	na	sequência	da	
Revolução	de	25	de	Abril	 de	1974.	Atualmente,	
daquele	 complexo	 resta	 apenas	 o	 edifício	 da	
vetusta	 estação,	 um	 excelente	 exemplo	 da	 ar-
quitetura	 ferroviária	 de	finais	 do	 século	XIX	em	
Portugal.

O estado de abandono em que se encontrava a estação em finais de 2019. © Teresa Martins
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Por	 estas	 razões,	 e	 embora	 não	 seja	 uma	
construção	 arquitetonicamente	 impressionante,	
a	 estação	 do	 Porto-Boavista	 reveste-se	 de	 uma	
enorme	 importância	 histórica	 não	 só	 para	 a	 ci-
dade,	mas	também	para	o	património	ferroviário	
português.	 Apesar	 desta	 evidente	 relevância	
história,	patrimonial	e	cultural,	a	estação	do	Por-
to-Boavista	 tem	 sido	 votada	 ao	 abandono	 nas	
últimas	décadas,	vítima	de	vandalismo	e	deterio-
ração	progressiva,	e	está	atualmente	sob	ameaça	
de	demolição,	o	que,	a	confirmar-se,	constituirá	
uma	perda	 irreparável	para	a	cidade	do	Porto	e	
para	a	memória	ferroviária	nacional.

Em	2000,	quando	a	exploração	ferroviária	na	
linha	do	Porto	à	Póvoa	se	preparava	para	ser	de-
finitivamente	terminada	(e	substituída	pelo	Metro	
do	Porto),	os	terrenos	onde	a	estação	está	inseri-
da	foram	objeto	de	um	contrato-promessa	entre	
a	antiga	REFER	e	a	empresa	El	Corte	Inglés,	pelo	
qual	a	primeira	cedia	o	direito	de	superfície	sobre	
a	propriedade	por	um	prazo	de	99	anos	à	segun-
da,	que,	de	acordo	com	o	Público,	 sinalizou	
o	negócio	com	uma	quantia	de	15	milhões	de	eu-
ros3.	O	objetivo	último	do	El	Corte	Inglés	passava	
por	ali	 instalar	uma	nova	unidade	da	sua	cadeia	
comercial4.	 Contudo,	 o	 então	 presidente	 da	Câ-
mara	Municipal	do	Porto,	Rui	Rio,	não	autorizou	
o	 projeto	 por	 temer	 que	 este	 contribuísse	 para	
a	desertificação	da	baixa	portuense5.	O	El	Corte	
Inglés	decidiu	então	instalar-se	em	Vila	Nova	de	
Gaia,	onde	está	desde	2006.

Tudo	parecia	indicar	que	o	processo	estaria	ali	
terminado	e	que	ao	edifício	da	antiga	estação	e	
terrenos	adjacentes	seria	dada	uma	nova	valên-
cia,	da	qual	os	cidadãos	do	Porto	pudessem	usu-
fruir.	Na	antiga	estação,	até	meados	da	primeira	
década	do	século	XXI,	ainda	chegou	a	funcionar	
uma	agência	do	Banco	Espírito	Santo	e	no	 terre-
no	 ao	 qual	 os	 transeuntes	 acediam	 livremente,	
chegou	 a	 funcionar,	 durante	 anos	 sucessivos,	
uma	feira	popular	por	altura	das	festas	da	cidade.	
Porém,	após	o	encerramento	da	agência	bancária,	
o	 edifício	 foi	 vedado	 e	 abandonado.	 Quanto	 ao	
terreno,	 transformou-se	 progressivamente	 num	
baldio,	 que	 o	 atual	 vereador	 da	 Economia,	 Tu-
rismo	e	Comércio	da	Câmara	Municipal	do	Porto,	
Ricardo	Valente,	chegou	a	considerar	uma	“cratera	
na	cidade”6.

Considerando	 o	 desenvolvimento	 turístico	 de	
que	Portugal	beneficiou	nos	últimos	quinze	anos,	
a	 localização	 privilegiada	 da	 estação	 do	 Porto-
Boavista,	 a	 disponibilidade	 das	 empresas	 públi-
cas	 gestoras	 da	 infraestrutura	 ferroviária	 para	
cederem	o	património	imóvel	sob	sua	tutela	para	
rentabilização7	e	ainda	a	proposta	(em	2012)	do	
então	candidato	e	atual	presidente	da	Câmara	do	
Porto,	Rui	Moreira,	de	criar	um	 jardim	naqueles	
espaços8,	 estranhava-se	 que	 o	 antigo	 edifício	 e	
área	circundante	se	mantivessem	em	estado	de	
absoluto	abandono.

A	 razão	 para	 o	 estado	 de	 negligência	 deste	
património	e	terrenos	foi	conhecida	publicamente	
em	 finais	 de	 2019	 por	 uma	 notícia	 do	 Público 
que	dava	conta	dos	pormenores	do	novo	projeto	
imobiliário	do	El	Corte	 Inglés	para	esta	zona	da	
cidade	 e	 revelava	 que	 o	 contrato-promessa	 de	
2000	tinha	sido	“alvo	de	vários	aditamentos”	até	
20199.	Por	outras	palavras,	não	foi	por	acaso	que	
aquela	 “cratera”	 permaneceu	 aberta,	 mas	 ape-
nas	porque,	com	a	conivência	de	REFER	e	IP,	o	El	
Corte	Inglés	manteve	aqueles	terrenos	sob	reserva	
durante	 duas	 décadas,	 privando	 os	 cidadãos	 do	
Porto	do	seu	usufruto	e	impedindo	qualquer	outro	
projeto	 público	 ou	 privado	 de	 conferir	 um	 novo	
uso	tanto	à	estação	como	à	propriedade.

A	 notícia	 do	 renovado	 interesse	 do	 El	 Corte	
Inglés	em	construir	um	grande	empreendimento	
imobiliário	na	Boavista,	incluindo	um	centro	com-
ercial	e	um	hotel,	foi	recebida	com	apreensão	por	
vários	partidos	políticos	representados	na	Assem-
bleia	Municipal	do	Porto	e	por	diversos	setores	da	
cidade	 e	 ligados	 à	 academia	 e	 ao	 património	
ferroviário.	

O	 Executivo	 da	 Câmara	 Municipal	 do	 Porto,	
que	 parece	 ter	 sido	 mantido	 completamente	 à	
margem	 da	 negociação	 entre	 a	 IP	 e	 o	 El	 Corte	
Inglés,	aprovou	uma	moção	para	que	se	recomen-
dasse	 ao	 governo	que	 “de	 futuro,	 não	promova	
a	 alienação	 de	 ativos	 estratégicos	 na	 Cidade,	
sejam	eles	do	Estado	ou	de	Empresas	Públicas,	
sem	 previamente	 se	 articular	 com	 o	 Município	
do	Porto”,	solicitando	ainda	que	a	tutela	“instrua	
a	 Infraestruturas	 de	 Portugal,	 I.	 P.	 a	 promover	
a	 reversão	do	processo	de	venda	do	 terreno	da	
antiga	 estação	 ferroviária	 da	 Boavista”10.	 Esta	
recomendação	terá	sido	apresentada	ao	Governo,	
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mas	 até	 à	 data	 desconhece-se	 se	 a	Câmara	 do	
Porto	obteve	resposta.

Um	conjunto	de	munícipes	do	Porto	deu	início	a	
uma	petição	(que	conta	atualmente	com	perto	de	
dez	mil	signatários)	que	sugere	a	construção	de	
um	espaço	verde	(em	défice	na	cidade)	nos	anti-
gos	terrenos	da	estação	(ao	invés	de	mais	uma	super-
fície	comercial	e	unidade	hoteleira),	nomeadamente	
tendo	em	conta	o	impacto	ambiental	negativo	do	em-
preendimento,	sobretudo	a	nível	da	intensificação	do	
trânsito,	já	de	si	intenso,	naquela	zona	da	cidade11.

Um	 outro	 grupo	 de	 cidadãos	 e	 cidadãs	 aler-
tou	para	o	valor	patrimonial,	histórico	e	cultural	
da	antiga	 estação,	 que	 será	destruída	pelo	 em-
preendimento	do	El	Corte	Inglés	(de	acordo	com	
os	 seus	 planos	 divulgados	 pela	 comunicação	
social)12,	 sugerindo	 alternativas	 que	 incluam	 a	
preservação	do	edifício	e	que	respondam	a	prob-
lemas	mais	prementes	da	cidade,	como	a	falta	de	
espaços	verdes	ou	de	nova	habitação13.	

Tendo	 em	 conta	 a	 coincidência	 de	 objetivos,	
estes	 dois	 grupos	 confluíram	 num	 movimento	
cívico	e	apartidário,	o	Movimento	por	um	Jardim	
Ferroviário	na	Boavista,	que	agrega	cidadãs	e	ci-
dadãos	com	origens,	 formações	e	profissões	di-
versas,	 mas	 com	 uma	 proposta	 em	 comum:	 a	
implementação	 de	 um	 espaço	 verde	 com	 uma	
temática	 ferroviária	 (garantida	 desde	 logo	 pela	
preservação	da	estação).

Desde	a	 sua	 formação,	 em	finais	de	2019,	o	
Movimento	realizou	várias	iniciativas	com	o	objetivo	
de	dotar	a	cidade	de	um	muito	necessário	espaço	
verde	 e	 ao	 mesmo	
tempo	 preservar	
para	 as	 gerações	
vindouras	 um	 im-
portantíssimo	 mar-
co	 da	 história	 do	
Porto	e	da	ferrovia.	

Entre	 elas,	 dest-
aca-se	 um	 debate,	
promovido	 a	 5	 de	
março	 de	 2020	 no	
auditório	 da	 Casa	
das	Artes	 do	 Porto,	
que	 reuniu	 espe-
cialistas	em	História	
e	 Património	 (José	

Manuel	Lopes	Cordeiro,	Universidade	do	Minho),	
Ecologia	 (Helena	 Freitas,	 Universidade	 de	 Co-
imbra)	e	Geografia	e	Ordenamento	do	Território	
(Jorge	Ricardo	Pinto,	Instituto	Superior	de	Ciên-
cias	Empresariais	e	do	Turismo).	Os	três	oradores	
concordaram	 que	 um	 empreendimento	 como	
aquele	que	é	proposto	pelo	El	Corte	Inglés,	além	
de	acarretar	a	destruição	da	primeira	estação	ferroviária	
do	 Porto,	 não	 é	 de	 todo	 a	 melhor	 solução	 para	
aqueles	terrenos,	que	serviriam	muito	melhor	os	
munícipes	se	fossem	transformados	num	espaço	
verde	 de	 acesso	 público,	 preservando	 o	 antigo	
edifício.	 Todos	 foram	 igualmente	 concordes	 em	
realçar	o	direito	e	a	necessidade	de	os	cidadãos	
serem	incluídos	no	debate	(que	deve	ser	público)	
sobre	a	gestão	das	suas	cidades,	do	qual	são	mui-
tas	vezes	alheados14.

 Logotipo do Movimento por um Jardim Ferroviário na 
Boavista. © Bea Rencsisovszki

Cartaz do debate. © José Raimundo
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O	Movimento	tem	também	promovido	a	clas-
sificação	 da	 estação	 como	 imóvel	 de	 interesse	
público	 junto	 das	 entidades	 competentes,	 infe-
lizmente	 sem	resultados	positivos	até	à	data.	A	
Direção-Geral	 de	 Património	 Cultural	 comunicou	
em	 junho	de	2020	que	o	 edifício	 não	 reunia	 as	
condições	para	ser	considerado	 imóvel	de	 inter-
esse	público	nacional	e	remeteu	a	decisão	de	uma	
eventual	classificação	de	interesse	municipal	para	
a	Câmara	Municipal	do	Porto15.	Apesar	de	o	prazo	
legal	para	notificar	os	requerentes	se	fixar	em	60	
dias	úteis,	a	Câmara	Municipal	do	Porto	manteve-
se	em	silêncio	durante	seis	longos	meses	sobre	o	
processo	de	pedido	de	classificação	municipal	deste	
edifício.	Finalmente,	a	21	de	dezembro	de	2020	a	
Direção	Municipal	de	Gestão	Cultural	da	Câmara	
Municipal	do	Porto	comunicou	laconicamente	que	
não	considera	a	estação	como	de	 interesse	mu-
nicipal.	 Por	 outras	 palavras,	 não	 reconheceu	 o	
“interesse	do	bem	como	testemunho	notável	de	
vivências	 ou	 factos	 históricos”,	 a	 “extensão	 do	
bem	e	o	que	nela	se	reflete	do	ponto	de	vista	da	

memória	coletiva”	ou	a	“importância	do	bem	do	
ponto	de	vista	da	investigação	histórica	ou	cientí-
fica”,	nem	atentou	à	existência	de	“circunstâncias	
suscetíveis	 de	 acarretarem	diminuição	 ou	perda	
da	 perenidade	 ou	 da	 integridade	 do	 bem”	 que	
as	leis	que	regem	o	património	cultural	nacional	
preveem16.

O	 Movimento	 tem	 marcado	 presença	 nas	
plataformas	 digitais17	 e	 na	 comunicação	 social,	
onde	 tem	 procurado	 divulgar	 a	 história	 da	 es-
tação,	apresentar	os	argumentos	em	favor	da	sua	
preservação	e	da	criação	de	um	jardim,	chamar	a	
atenção	das	cidadãs	e	dos	cidadãos	(do	Porto	e	não	
só)	para	as	consequências	nefastas	de	um	novo	
centro	comercial	naquele	local	e	realçar	alternati-
vas	mais	amigas	da	cidade,	dos	seus	habitantes	e	
do	ambiente.	Vários	designers	e	profissionais	da	
imagem	contribuíram	para	 este	Movimento	 com	
alguns	exercícios	visuais	que	ilustram	o	que	po-
deria	ser	o	espaço	com	um	jardim	e	não	com	mais	
cimento,	 vidro	 e	 aço	 e	 reanimando	 a	 discussão	
pública	sobre	o	futuro	deste	espaço	e	património.

Exercício visual do que poderia ser um jardim nos terrenos da antiga estação da Boavista.
© Locument (www.instagram.com/locument)

Exercício visual do que poderia ser um jardim nos terrenos da antiga estação da Boavista.
© Niconiconicolau (www.instagram.com/niconiconicolau/)
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O	Movimento	tem	também	chamado	a	atenção	
dos	partidos	políticos	com	assento	na	Assembleia	
Municipal	 da	 Câmara	Municipal	 do	 Porto	 para	 a	
necessidade	de	 proteger	 a	 estação	 ferroviária	 e	
dar	 aos	 seus	 terrenos	 uma	 outra	 utilidade	 que	
não	passe	por	mais	um	centro	comercial.	O	Par-
tido	Socialista,	a	Coligação	Democrática	Unitária,	
o	Bloco	de	Esquerda	e	o	Partido	das	Pessoas,	dos	
Animais	 e	 da	 Natureza	mostraram-se	 generica-
mente	favoráveis	às	pretensões	do	Movimento,	o	
que	abriu	uma	importante	porta	para	a	discussão	
pública	sobre	o	futuro	deste	terreno	público	e	es-
tação	ferroviária18.

A	11	de	dezembro	de	2020,	e	imediatamente	no	
dia	seguinte	à	notícia	que	dava	conta	dos	contac-
tos	 político-partidários	 do	Movimento,	 deflagrou	
um	 incêndio	 na	 estação	 do	 Porto-Boavista,	 que	
provocou	“danos	importantes”19	no	edifício.	O	in-
cidente	revestiu-se	de	contornos	suspeitos20.	Em-
bora	a	Polícia	de	Segurança	Pública,	numa	primeira	
visita	ao	local,	não	tenha	identificado	evidências	de	
crime,	o	Movimento	não	pôde	deixar	de	notar	a	
coincidência	de	o	 incidente	 ter	ocorrido	precisa-
mente	no	momento	em	que	o	futuro	da	estação	
e	terrenos	da	Boavista	(e	a	ação	do	Movimento)	
é	cada	vez	mais	alvo	do	interesse	dos	órgãos	de	
comunicação	social21.

Este	 incidente	 quebrou	 o	 silêncio	 de	 muitas	
entidades	com	responsabilidades	administrativas	
ou	políticas	sobre	o	futuro	da	estação	e	terrenos	

adjacentes.	O	Partido	Social	Democrata	e	o	Movi-
mento	Rui	Moreira	lamentaram	o	sucedido,	tendo	
o	primeiro	denunciado	e	acusado	o	estado	de	neg-
ligência	em	que	se	encontra	o	edifício.	Posições	
semelhantes	foram	manifestadas	pelas	restantes	
forças	 partidárias	 representadas	 na	 Câmara	 do	
Porto22.	Também	a	IP	se	manifestou	publicamente,	
ao	fim	de	 longos	meses	de	silêncio	 (apesar	das	
várias	solicitações	que	lhe	foram	feitas	pelo	Movi-
mento	e	por	partidos	políticos	para	se	pronunciar	
sobre	a	estação,	os	terrenos	e	o	negócio	com	o	El	
Corte	 Inglés).	 Em	 comunicado,	 aquela	 empresa	
pública	exigiu	que	as	causas	do	incêndio	fossem	
apuradas,	tendo,	alguns	dias	depois,	e	após	uma	
vistoria	ao	local,	apresentado	queixa-crime	contra	
desconhecidos,	estando	agora	o	caso	sob	investi-
gação	pelo	Ministério	Público23.	

A	 situação	 da	 estação	 do	 Porto-Boavista	 e	 dos	
seus	antigos	terrenos	é	reveladora	de	vários	aspetos	
que	urge	resolver	ou	ponderar.	Desde	logo	o	es-
tado	de	degradação	a	que	chegou	a	estação,	de-
pois	de	ter	sido	desativada.	Esta	situação	inacei-
tável	deveria	ter	sido	evitada,	tanto	mais	quanto	
se	 trata	 de	 uma	 estação	 pioneira	 da	 aventura	
ferroviária	 portuguesa.	Muitas	 outras	 estruturas	
similares	 têm	merecido	mais	 atenção	 por	 parte	
de	entidades	públicas.	A	 IP	 (em	conjunção	com	
câmaras	 locais	 ou	 entidades	 privadas)	 já	 mos-
trou	que	é	capaz	de	reutilizar	e	revitalizar	o	nosso	
património	 ferroviário,	 pelo	que,	por	maioria	de	
razão,	 seria	de	desejar	que	conseguisse	 fazer	o	

A estação depois do incêndio de 11 de dezembro de 2020. © Hugo Pereira
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mesmo	 na	 Boavista,	 uma	 zona	 de	 grande	 cen-
tralidade	e	importância	estratégica	para	a	cidade.

Talvez	ainda	mais	relevante,	do	ponto	de	vis-
ta	 cívico	 e	democrático,	 é	 constatar	que	 todo	o	
processo	 de	 negociação	 e	 decisão	 sobre	 o	 fu-
turo	desta	propriedade	está	e	esteve	envolto	em	
opacidade	 e	 falta	 de	 publicidade	 de	 atos	 públi-
cos,	que	dizem	respeito	a	propriedade	e	espaços	
públicos	e	que	vão	afetar	uma	importante	zona	da	
cidade	do	Porto	e	milhares	dos	seus	habitantes	e	
trabalhadores.	A	gestão	da	coisa	pública	deveria	
ser	transparente	e,	como	o	próprio	nome	indica,	
pública,	mas	na	verdade	pouco	se	sabe	sobre	os	
contornos	do	negócio	entre	a	IP	e	o	El	Corte	In-
glés	e	o	pouco	que	se	sabe	é	pela	comunicação	
social.

Por	 fim,	 importa	 ponderar	 sobre	 o	 que	 sig-
nifica	 “progresso”	 no	 século	 XXI.	 No	 tempo	 em	
que	a	estação	do	Porto-Boavista	estava	em	fun-
cionamento,	“progresso”	equivalia	a	obra	pública,	
grandes	obras	de	engenharia,	aço	e	vidro,	um	en-
tendimento	que	perdurou	 e	 resistiu	 ao	 teste	 do	
tempo.	Mas	será	esta	a	visão	de	cidade	de	futuro	

que	queremos	e	precisamos,	na	era	do	Antropo-
ceno	 em	 que	 as	 alterações	 climáticas	 se	 apre-
sentam	 como	 o	mais	 premente	 desafio	 para	 as	
sociedades	atuais?	Por	outras	palavras,	será	que	
uma	cidade	como	o	Porto	necessita	de	mais	um	
centro	 comercial	no	 centro	da	 cidade	ou	neces-
sita	antes	de	mais	espaços	verdes	e	de	preservar	
a	 sua	 memória	 e	 património	 históricos?	 A	 este	
propósito,	a	Comissão	Europeia	tomou	a	decisão	
de	declarar	o	ano	de	2021	como	o	Ano	Europeu	do	
Caminho	de	Ferro.	Seria	de	uma	suprema	ironia	
e	desfasamento	da	realidade	que	este	fosse	tam-
bém	o	ano	em	que	o	Porto	perderia	a	sua	primeira	
estação	 ferroviária	 para	 ter	mais	 um	espaço	de	
betonização,	hiperconsumismo	e	desperdício.

Área da estação da Boavista, onde anteriormente circulavam os comboios, Setembro de 2014. © Pedro André
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1	A	história	da	linha	e	da	Companhia	do	Porto	à	Póvoa	e	Famalicão	é	sobejamente	conhecida.	Num	artigo	recente,	compilamos	alguma	dessa	
informação	bem	como	alguns	dados	estatísticos	inéditos,	razão	pela	qual	não	as	repetimos	agora.	Ver:	Movimento	por	um	Jardim	Ferroviário	na	
Boavista,	“A	estação	de	caminhos	de	ferro	do	Porto-Boavista:	uma	iniciativa	cidadã	de	defesa	do	património	ferroviário	e	repensamento	urbanís-
tico”,	Bastão	Piloto,	248	(junho	de	2020),	pp.	36-39.

2	Ver,	por	exemplo,	as	coleções	de	Geoff	Plumb:(https://plumbloco.smugmug.com/Trains/Spain-Portugal/i-P7sNw5v)	ou	Detlef	Schikorr	(htt-
ps://trains.smugmug.com/Photos-of-70s-trains/Porto-Trindade-Boavista-Sda-Hora/i-7XpvpzC),	datados	da	década	de	1970.

3	Abel	Coentrão,	“El	Corte	Inglés	vai	pagar	29	milhões	por	terreno	na	Boavista	onde	quer	erguer	três	prédios”,	Público (18	de	novembro	de	
2019),	disponível	em:

https://www.publico.pt/2019/11/18/local/noticia/el-corte-ingles-vai-pagar-29-milhoes-terreno-boavista-onde-quer-erguer-tres-predi-
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A	propósito	 da	 recente	 viagem	 da	2601	 até	 à	 Figueira	 da	 Foz	 com	
as	carruagens	Sorefame,	é	tempo	

de	recordar	o	que	foi	um	dos	serviços	mais	
icónicos	da	série	no	breve	período	em	que	
serviram	na	CP	Carga,	entre	2007	e	2011.

Para	 a	 construção	 da	 A17,	 foi	 necessário	
abastecer	durante	cerca	de	dois	anos	a	frente	de	
obra	com	tout	venant,	um	produto	rochoso	similar	
ao	balastro	ferroviário,	carregado	em	Fornos	de	
Algodres	e	descarregado	na	Figueira	da	Foz.

O	 serviço	 foi	 inicialmente	 prestado	 com	 as	
locomotivas	2500	–	e,	por	vezes,	 com	as	2550	
–	 antes	 de	 passar	 para	 as	 locomotivas	 2600	
em	Setembro	de	2007,	quando	a	migração	das	
primeiras	dez	unidades	da	CP	Longo	Curso	para	

a	CP	Carga	se	concluiu.	Com	breves	interrupções	
devido	ao	próprio	ritmo	das	obras	rodoviárias,	as	
2600	haveriam	de	servir	a	este	tráfego	durante	
um	 pouco	 mais	 de	 ano	 e	 meio,	 até	 que	 se	
interrompeu	a	necessidade	deste	transporte.

Tipicamente	circulavam	dois	comboios	por	dia	
e	por	sentido	aos	dias	úteis,	com	algumas	pontas	
de	 tráfego	 a	 exigirem	 circulações	 especiais	
ao	 Sábado.	 A	 massa	 bruta	 do	 comboio	 era	 de	
cerca	 de	 730	 toneladas	 e	 era	 realizado	 assim	
em	unidade	simples.	Apesar	de	circular	no	limiar	
teórico	da	capacidade	das	locomotivas	em	regime	
de	mercadorias	(ou	pequena	velocidade),	foi	uma	
das	 várias	 situações	 em	 que	 se	 comprovou	 a	
vasta	margem	de	tracção	que	era	deixada	à	série	
com	uma	tabela	de	carga	tão	conservadora.

tExto: João Cunha 

As 2600 ao serviço da A17
Comboio histório

Em Abril 2008, a 2622 aguardando cruzamento em Verride, a caminho de Fornos de Algodres. © João Cunha
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Neste	serviço	as	locomotivas	2600	rebocaram	
sempre	e	apenas	os	vagões	de	tipo	Us,	das	séries	
970	7	 e	970	8	 (a	 primeira	 série	 de	Us,	 970	6,	
só	 muito	 raramente	 foi	 utilizada	 neste	 serviço	
e	 encontrava-se	 então	 em	 fase	 de	 abate	 ao	
serviço).

Regra	geral,	 as	2600	serviam	à	descarga	na	
Figueira	 da	 Foz,	 na	
linha	 da	 estação	 mais	
encostada	ao	rio,	entre	
as	07h	e	as	09h	e	depois	
entre	as	17h	e	as	19h.	
Entre	ambos	os	serviços	
a	série	fazia	uma	ida	e	
volta	a	Fornos,	onde	em	
cerca	 de	 90	 minutos	
trocava	 a	 composição	
vazia	 por	 outra	
carregada.	 À	 noite,	 o	
regresso	 de	 Fornos	 de	
Algodres	 terminava	 na	
Pampilhosa,	 daí	 saindo	
para	 a	 Figueira	 apenas	
ao	nascer	do	dia.

Foi	assim	uma	oportunidade	para	regularmente	
apreciar	estas	belas	locomotivas	ecoando	o	belo	
cantar	dos	seus	motores	de	tracção	nas	margens	
do	Mondego.

Comboio histório

2607 com o comboio de mercadorias Figueira da Foz - Fornos de Algodres. Marujal. Fevereiro de 2008. © Ricardo M.Ferreira

A 2622 a descarregar o tout venant na Figueira da Foz, Abril 2008. © Sérgio Costa
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Helmut	 Uttenthaler	 leva-nos	 ao	
coração	da	Coreia	do	Norte	–	o	mais	
obscuro	e	secreto	país	do	mundo.	

Dominado	por	um	 regime	extremadamente	
comunista,	inspirado	pela	revolução	chinesa	
de	Mao	 após	 a	 segunda	 guerra	mundial,	 a	
Coreia	do	Norte	é	um	segredo	de	que	pouco	
se	sabe.	Tal	aplica-se	também,	obviamente,	
aos	seus	caminhos	de	ferro.

Ainda	mais	difícil	do	que	entrar	na	Coreia	do	
Norte	é	conseguir	ver	imagens	de	cenas	reais	da	
vida	 no	 país,	 já	 que	 a	maior	 parte	 das	 viagens	
de	turistas	autorizadas	pelo	regime	normalmente	
levam	 os	 estrangeiros	 a	 ver	 representações	
perfeitamente	teatralizadas	daquilo	que	o	regime	
idealiza	como	o	ideal	comunista	de	vida	para	o	seu	
povo.	No	entanto,	ao	viajar	pelo	sistema	ferroviário	

isso	traz	a	oportunidade	única	de	ver	cenas	reais	
daquele	país	mesmo	à	nossa	frente,	e	de	as	poder	
captar.	 Isso	 torna	 ainda	 mais	 extraordinária	 a	
viagem	que	a	Juche	Travel	Service	organizou	em	
Setembro	de	2013,	para	entusiastas	ferroviários.	
O	Helmut	fez	parte	desta	aventura	de	uma	vida	e	
traz-nos	as	imagens	mais	incríveis	e	inesperadas	
daquele	sistema	ferroviário.

Ao	longo	de	pouco	mais	de	uma	semana,	o	grupo	
foi	 levado	 a	 ver	 alguns	 locais	 obrigatórios,	mas	
aproveitou	 maioritariamente	 para	 desfrutar	 das	
paisagens	norte	coreanas	e	do	material	circulante	
típico	da	Coreia	do	Norte,	maioritariamente	muito	
obsoleto	 e	 em	 péssimo	 estado	 de	 conservação,	
não	 raramente	 importado	 dos	 países	 de	 origem	
já	 bem	 depois	 de	 aí	 ter	 sido	 dado	 de	 baixa.	 A	
conexão	 soviética	 é	 óbvia	 já	 que	 grande	 parte	

tExto: João Cunha | fotoGrafias : hElmut uttEnthalEr ©

uMa viageM à coreia do norte
Um comboio sobrelotado, em mau estado e em plataformas de embarque cujo estado é o que se vê na foto.
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dos	comboios	são	originários	ou	têm	parecenças	
claras	com	o	que	víamos	nos	caminhos	de	ferro	
da	União	Soviética,	incluindo	alguns	dos	comboios	
comunistas	 que	 maior	 presença	 tiveram	 na	
Europa,	como	as	míticas	locomotivas	diesel	M62,	
locomotivas	 soviéticas	 de	 fabrico	 ucraniano	 e	
que	 se	 espalharam	 pelos	 principais	 domínios	
comunistas	decadentes,	como	Cuba,	Mongolia	e,	
claro,	a	Coreia	do	Norte.

Boa	parte	da	rede	está	electrificada,	utilizando	
uma	tensão	contínua	de	3.000	volts	para	a	rede	
com	bitola	UIC	(1.435mm)	ou	1.500	volts	para	a	
rede	de	via	estreita	(bitola	de	762	mm).

O	grupo	reuniu-se	em	Pequim,	China,	de	onde	
viajou	de	comboio	para	Sinuiju,	a	estação	norte-
coreana	na	fronteira	com	a	China.	Nesta	estação,	
o	grupo	 instalou-se	a	bordo	do	comboio	charter	
fretado	para	a	ocasião,	 formado	por	carruagens	
compradas	 em	 segunda	 mão	 ao	 BLS	 (Suíça),	
carruagens	 suíças	 fabricadas	 pela	 Schlieren	 nos	
anos	1950	e	1960	segundo	os	standards	suíços	da	
época	(é	óbvia	a	semelhança	com	as	carruagens	

Schindler	que	circulam	em	Portugal	desde	1948).

O	 primeiro	 comboio	 foi	 traccionado	 pela	
locomotiva	 eléctrica	 “Bandeira	 Vermelha”,	
produzida	 na	 Coreia	 do	 Norte,	 uma	 viagem	
de	 cinco	 horas	 até	 Pyongyang,	 cerca	 de	 220	
quilómetros	a	sudeste	da	fronteira.

O	mesmo	 tipo	 de	 locomotiva	 foi	 utilizado	 no	
dia	 seguinte	 para	 a	 viagem	 ao	 mítico	 Monte	
Myohyang,	na	 linha	Pyongyang	–	Huichon,	nova	
viagem	 com	 cerca	 de	 5	 horas	 ao	 longo	 de	 160	
quilómetros,	o	que	só	por	si	mostra	bem	a	terrível	
degenerescência	 das	 infraestruturas	 e	 também	
a	 fraca	 performance	 do	 próprio	material	motor,	
quase	 todo	 ele	 num	 estado	 de	 pré-ruína.	 A	
viagem	seguiu-se	a	uma	visita	ao	Museu	Nacional	
Ferroviário,	na	parte	da	manhã.

A	 maioria	 das	 linhas	 dispõe	 de	 apenas	 uma	
via,	o	que	significa	que	também	os	cruzamentos	
fazem	 perder	 tempo,	 o	 que	 não	 foi	 certamente	
um	 problema	 para	 este	 comboio	 fretado	 cheio	
de	 entusiastas	 curiosíssimos	 por	 poderem	 ver	
as	estações	e	os	panoramas	rotineiros	enquanto	

Mapa ferroviário da Coreia do Norte. Fonte: wpmap.org
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esperavam	para	cruzar	com	os	(poucos)	comboios	
regulares.

No	dia	24	de	Setembro,	o	dia	seguinte,	o	grupo	
voltou	para	Pyongyang,	aproveitando	para	viajar	
no	sistema	de	metropolitano	local	(onde	circulam	
comboios	 vindos	 do	 sistema	 metropolitano	
germânico,	do	bloco	de	Leste),	uma	oportunidade	
mais	 para	 ver	 imagens	 do	 dia-a-dia	 Orwelliano	
deste	país,	sendo	ainda	visíveis	muitos	eléctricos	
e	trolleys	à	superfície	de	Pyongyang.

A	 viagem	 até	 Hamhung,	 a	 25	 de	 Setembro,	
poderá	 ter	 sido	 a	 mais	 incrível	 de	 todas.	
As	 carruagens	 suíças	 deram	 lugar	 a	 quatro	
carruagens-cama,	mais	a	carruagem	restaurante	
que	 já	acompanhava	o	grupo	até	então.	As	dez	
horas	 e	meia	de	 viagem	na	 linha	 com	cerca	de	
300	quilómetros	de	extensão,	incluindo	zonas	não	
electrificadas,	foram	passadas	com	uma	M62	em	
tracção,	especialmente	decorada	para	causar	boa	
impressão	 –	 as	 outras	 locomotivas	 com	 que	 se	
cruzaram	não	dispunham	dos	mesmos	elementos	
decorativos.

No	dia	seguinte,	o	grupo	viajou	até	Womsan,	
a	 Sul,	 através	 de	 uma	 linha	 que	 acompanha	 a	
costa	 da	 península	 coreana.	 Esta	 espectacular	
linha	também	é	extremamente	lenta	–	a	viagem	
de	quatro	horas	e	meia	vence	uma	distância	de	

apenas	 120	 quilómetros.	 Já	 a	 caminhar	 para	 o	
fim,	a	jornada	do	grupo	continuou	no	dia	27	com	
o	regresso	a	Pyongyang,	em	cerca	de	nove	horas	
e	meia.		

Esta	 viagem	 incrível	 acabou	 assim	 a	 28	 de	
Setembro,	 quando	 o	 grupo	 apanhou	 o	 comboio	
K28	 de	 volta	 a	 Pequim,	 viajando	 de	 noite.	 O	
Helmut	acabou	por	não	seguir	até	Pequim,	já	que	
programou	uma	aventura	diferente	para	voltar	a	
casa.

Assim,	saiu	na	estação	de	Shenyang	(China),	
de	onde	seguiu	para	Harbin,	a	29	de	Setembro.	
Daí	apanhou	alguns	comboios	consecutivamente	
até	chegar	a	Habarovsk,	na	Federação	Russa,	já	a	
1	de	Outubro,	de	onde	voou	para	casa.

Toda	 esta	 história	 é	 contada	 pelas	 imagens	
extraordinárias	de	um	país	extremamente	pobre	
e	 subdesenvolvido,	 maioritariamente	 preso	 a	
tempos	 pré-modernos,	 mesmo	 que	 a	 China	
mantenha	um	robusto	apoio	a	este	regime.	Sendo	
a		ditadura	mais	extremada	do	mundo,	não	é	fácil	
viajar	à	vontade	pela	Coreia	do	Norte	e	ver	como	
são	 os	 seus	 caminhos	 de	 ferro,	 mas	 graças	 ao	
Helmut	podemos	trazer	aos	nossos	leitores	uma	
grande	 perspectiva	 sobre	 a	 rede	 de	 caminhos	
de	 ferro	 mais	 secreta	 do	 mundo,	 com	 tantas	
surpresas	e	fotografias	inesperadas.

Passagem de uma 300 com um curto comboio de mercadorias. De notar a quantidade de decorações distintas.
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Uma cena com bastante movimento 
numa estação norte coreana, 

com um comboio de mercadorias 
passando por uma via lateral.

Duas locomotivas M62 com um 
comboio de mercadorias.

Passagem de uma 5400 com um 
comboio misto, visão ainda muito 

habitual naquele país.



Comboio intErnaCional

96

Um comboio recebe o bastão piloto, que lhe permite continuar viagem. É um dos principais sistemas de cantonamento do pais.

Registo excepcional de um cruzamento com comboio de madeira, perante o chefe de estação e comando das agulhas.
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Cena típica dos caminhos de 
ferro norte coreanos. Tudo é 

antigo.

Uma automotora da serie 500 num estado totalmente decadente, mas em serviço.
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Locomotiva V100, a diesel, 
utilizada para manobras. Aqui na 

estação chinesa da fronteira.

As locomotivas eléctricas m62  
realizam todo o tipo de comboios 

na Coreia do Norte.

Uma outra automotora 500, 
mas de caixa única. A péssima 

manutencao é indisfarçável.
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Antigos comboios da RDA.

Locotractor eléctrico 500.
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Locotractor diesel 3000.

Ao fim do dia, uma 6000 com um 
comboio de mercadorias com 

combustiveis.

Um veículo misterioso 
estacionado algures na Coreia do 

Norte.
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Um enorme comboio de passageiros espera hora de partida.

Antigas locomotivas diesel, manobram agora alteradas para electricidade, mantendo-se afectas a manobras.
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As 900 parecem locomotivas mas são automotoras, com alguns lugares disponiveis no interior.

Comboio misto com uma locomotiva 5400.
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Decoração bonita para uma M62, na 
estação de Yodok.

Uma imagem habitual com todos os 
funcionários devidamente fardados 

num estilo militar.

Não sendo inédito, foi no entanto 
uma situação fora de comum, com 

um conjunto de turistas a fotografar, 
embora sempre sob o olhar atento 

das autoridades.
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Por norma as condições 
existentes, quer para os 
comboios, quer para os 

passageiros são quase sempre 
as mínimas necessárias ao 
funcionamento do serviço.

Locotractor eléctrico 300.

Locomotiva da série 6000, com 
um aspecto mais promissor do 

que é geralmente visível.
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Locotractor eléctrico 300-2.

Locomotiva dupla ao serviço das mercadorias com a sua tripulação a fazer tempo junto a ela.



Comboio intErnaCional

106

Mais uma automotora 500 de 
caixa única.

Uma 6000 em acção. Os 
comboios de mercadorias ali 

transportam sobretudo produtos 
florestais e agrícolas.

No Azerbeijão também é possível 
ver estas míticas locomotivas 

convertidas para tracção 
eléctrica.
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Uma outra M62 eléctrica, aqui com 
comboio de passageiros.

Visivelmente, as automotoras 500 
realizam também comboios de 

mercadorias ou mistos.

Talvez as mais numerosas 
locomotivas eléctricas da coreia do 

Norte, de tipo CoCo.
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Uma estação de mercadorias norte coreana, com algum material diverso estacionado.

Uma pintura bastante militar para uma locomotiva M62.
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Uma locomotiva diesel bem 
preservada.

Uma M62 aparentemente saída da 
oficina, junto a um destroço que, 
pasmem-se, estava em serviço.

Uma locomotiva diesel adaptada 
a tracção eléctrica, muito habitual 

neste pais onde o abastecimento de 
combustiveis é dificil.



Comboio intErnaCional

110

Carruagem-cama para os mais 
ricos, com pantógrafo para 

assegurar funções básicas que 
as carruagens normais não 

comportam.

Locomotiva V500, afecta a 
serviços de manobras.

Carruagens tipicamente 
norte-coreanas, de inspiração 

soviética.
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Locomotivas diesel de fabrico 
chinês, inspiradas nas M62, ao 

serviço.

Locomotiva da série 300, aguardando 
hora de saída.

A série 6000 é dedicada aos comboios 
de mercadorias.
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O charter com as carruagens ex-
BLS, a cruzar uma ponte. Note-se 

via e catenária em mau estado.

Uma fábrica de fertilizantes em 
Hamhung, exibida aos turistas 

como prova do poderio industrial 
do país. Aqui, o ramal ferroviário.

As M62 electricas, convertidas na 
Coreia do Norte.
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Com um aspecto bastante antigo para os padrões habituais da Europa, as composições fizeram a delícia dos turistas.

Muitas vezes ainda quase totalmente intocadas, muitas das paisagens norte coreanas sao incrivelmente belas.
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Uma cena com bastante 
movimento numa estação norte 
coreana, com um comboio de 

mercadorias passando por uma 
via lateral.

Talvez as mais numerosas 
locomotivas eléctricas da Coreia 

do Norte, de tipo CoCo..

Comboios de via estreita 
parqueados. Apesar do estado, 

estavam em serviço.
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Hamhung - Uma estátua dos pais da nação. Um culto de personalidade que está presente por todo o lado.

A	 quantidade	 e	 qualidade	 presentes	 na	 coleção	 de	
fotografias	 disponibilizadas	 por	 Helmut	 Uttenthaler	 tornou	
impossível	 a	 tarefa	 de	 escolher	 umas	 imagens	 em	 prol	 de	
outras	para	publicação	na	Trainspotter.	

Deste	modo	a	opção	passou	pela	publicação	de	 todas	as	
imagens,	divididas	ao	longo	de	duas	edições	da	Trainspotter.	
Assim	na	próxima	edição,	para	além	de	mais	uma	série	de	
fotografias	relacionadas	com	o	panorama	ferroviário,	iremos	
publicar	diversas	ilustrações	do	quotidiano	do	povo	da	Coreia	
do	Norte	e	do	ambiente	urbano	e	rural	existente	num	país	que	
desperta	a	curiosidade	em	cada	um	de	nós.

Continua...
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spottinG

Uma visão impressionante 
do viaduto de Teixeiras e da 
composição encarregue dos 
testes de carga, Dezembro de 
2020.

ADIF
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espanha conclui obras na lav 
Madrid – galiza

fotoGrafias : adif ©

Depois	 da	 recente	 inauguração	 co-
mercial	do	troço	Zamora	–	Pedral-
ba,	a	ADIF	concluiu	em	Dezembro	

as	obras	da	linha	de	alta	velocidade	Madrid	
–	Galiza,	que	se	concentravam	já	e	só	no	tro-
ço	Pedralba	–	Taboadela.	Com	o	ensaio	de	
carga	no	viaduto	de	Teixeiras,	a	21	de	De-
zembro,	a	parte	de	construção	civil	foi	con-
cluída,	estando	já	instalada	via,	catenária	e	
sinalização.

Este	troço,	o	último	em	falta	da	gran	de	ligação	
em	 alta	 velocidade	 de	 Madrid	 à	 Galiza,	 iniciará	
agora	 uma	 bateria	 intensiva	 de	 testes	 di	versos	
para	que	possa	ser	colocado	em	serviço	comercial	
no	final	de	2021.	Este	troço,	tal	como	os	restantes	
já	construídos,	será	explorado	co	mercialmente	a	
300	km/h	e	poderá	futuramente	ser	utilizado	até	
350	km/h.

As	últimas	obras	incidem	agora	no	troço	Taboa-
dela	–	Ourense,	onde	em	vez	de	uma	nova	infra-
estrutura	a	ADIF	está	a	adaptar	a	linha	existen-
te,	que	passará	a	ser	bi-bitola	com	terceiro	carril	
e	electrificada	a	25.000	volts.	A	confirmação	da	
abertura	no	final	de	2021	dependerá	da	conclu-
são	de	últimos	detalhes	quando	os	testes	da	nova	
linha	estiverem	concluídos.

O	processo	terminará	com	a	posterior	migração	
de	bitola	da	 linha	de	alta	velocidade	Ourense	–	
San	tiago	de	Compostela.	Actualmente	explorada	
em	bitola	1.668	mm,	desde	a	sua	construção	tem	
prevista	a	mi	gração	para	bitola	europeia.	Quando	
isso	ocorrer	a	bitola	1.435	mm	chegará	a	Santia-
go	de	Compostela,	onde	existirão	intercambiado-
res	para	que	os	comboios	continuem	para	Vigo	e	
para	a	Corunha	em	bi	tola	 ibérica.	Nestes	troços	
não	existem	planos	para	migração	dado	o	movi-

Vista aérea do viaduto duplo de Teixeiras (Ourense), na linha de Alta Velocidade Madrid-Galicia, 17 de Dezembro de 2020 .
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mento	 de	mercadorias	 que	 tem	 e	 a	 dificuldade	
económica	 e	 logís	tica	 de	 trocar	 todo	 o	material	
circulante	para	uma	nova	bitola.	

Com	este	eixo,	ficará	concluída	uma	das	obras	
mais	estruturantes	da	rede	espanhola.	Em	fase	fi-
nal	está	também	a	conclusão	do	itinerário	Leon	–	
Astúrias,	através	da	variante	de	Pa	jares	que	inclui	
os	túneis.	Este	troço	encontra-se	também	em	en-
saios.	Nas	grandes	obras	de	dimensão	nacional,	
ficarão	por	terminar	a	LAV	da	Extremadura	(pre-
vista	para	2021),	o	Y	Basco	(2023)	e	o	Corredor	
Mediterrâ	nico,	onde	se	procederá	a	um	misto	de	
construção	 de	 linhas	 novas	 e	 reaprovei	tamento	
das	existentes.	

Reproduz-se	em	seguida	o	comunicado	de	im-
prensa	publicado	pela	ADIF	com	diversas	referên-
cias	à	cons	trução	do	viaduto	e	às	ligações	de	alta	
veloci	dade:

Ensaios	de	Carga	

Nos	ensaios	foi	utilizada	uma	composição	cons-
tituída	 por	 uma	 locomotiva	 e	 até	 sete	 vagões	
carregados	 com	 lastro.	 Esta	 foi	 utilizada	 para	
os	ensaios	estáticos	e	para	os	dinâmicos	que	se	
desenvolveram	 com	 diferentes	 velocidades	 da	
marcha.	Estes	ensaios	de	carga	 fazem	parte	da	
bateria	de	testes	preliminares	necessários	à	ex-
ploração	comercial	da	linha.	

A	 realização	 dos	 ensaios	
de	carga	do	viaduto	de	Tei-
xeiras	 insere-se	 na	 fase	 de	
testes	 do	 último	 troço	 em	
execução	do	acesso	rápido	à	
Galiza,	que	liga	Pedralba	de	
la	Pradería	a	Ourense.

Este	 tipo	 de	 ensaios	 de	
carga	 segue	 regulamentos	
e	 padrões	 internacionais	 e	
consistem	na	 localização	de	
diferentes	 configurações	 de	
carga	sobre	estrutura,	a	fim	
de	 verificar	 se	 o	 seu	 com-

Vista panorâmica do viaduto duplo de Teixeiras (Ourense), na linha de Alta Velocidade Madrid-Galicia, 17 de Dezembro de 2020.

Parte da composição sobre o viaduto durante os testes de Carga,
 17 de Dezembro de 2020 .
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portamento	 estrutural	 corresponde	 ao	 esperado	
e	certificar	que	a	construção	foi	executada	de	for-
ma	satisfatória.	

Os	testes	de	carga	consistem	na	localização	de	
diferentes	configurações	de	carga	na	estrutura,	a	
fim	de	verificar	se	o	comportamento	estrutural	do	
viaduto	corresponde	ao	esperado	e	certificar	que	
a	construção	foi	executada	de	forma	satisfatória.

A	resposta	real	da	estrutura	é	com	parada	com	
a	resposta	teórica	esperada,	com	recurso	a	uma	
composição	 tipo	 que	 ser-
ve	de	base	para	o	projeto,	
tendo-se	 utilizado,	 con-
forme	 referido	 anterior-
mente,	 um	 comboio	 com	
locomotiva	 e	 sete	 vagões	
correspondendo	 a	 uma	
massa	de	750	toneladas.	

Os	ensaios	são	estáticos	
e	dinâmi	cos,	sendo	que	no	
segundo	 caso	 ocorrem	 a	
dife	rentes	 velocidades	 de	
condução	 (entre	 10	 e	 80	
km	/	h	com	teste	de	trava-
gem	sobre	o	viaduto).	

São	colocados	em	cada	estrutura	até	40	pontos	
de	me	dição	 (extensómetros,	medidores	 de	 ten-
são	 e	 acelerômetros)	 que	 re	gistram	 diferentes	
parâ	metros,	 como	 deslocamentos	 verticais	 nos	
vãos,	 defor	mações	 na	 parte	 inferior	 do	 tabulei-
ro	ou	as	acelerações	no	tabuleiro	à	passagem	da	
composição.	Os	 dados	 co	letados	 são	 analisados	
para	aferir	a	resposta	da	estrutura	e	a	sua	ade-
quação,	procedendo-se	caso	tudo	esteja	confor-
me	à	aprovação	dos	ensaios.	

Composição para testes de carga sobre o viaduto duplo de Teixeiras, 17 de Dezembro de 2020.

Composição para testes de carga sobre o viaduto duplo de Teixeiras, 
17 de Dezembro de 2020.
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Nesta	 fase	 estão	 a	 ser	 efectuados	 os	 ensaios	
de	 carga	 num	 total	 de	 39	 viadutos	 e	 9	 passa-
gens	 inferiores,	 correspondendo	 a	 todo	 o	 troço	
Pedralba-Ourense,	in	cluindo	a	adaptação	do	tra-
çado	Taboadela-Ouren	se.

Viaduto	de	Teixeiras

O	viaduto	de	Teixeiras	é	na	realidade	composto	
por	duas	estruturas	iguais	e	independentes	cada	
uma	 delas	 albergando	 uma	 via.	 Contudo,	 para	
efeitos	deste	artigo	admite-se	o	Viaduto	como	o	
conjunto	destas	duas	estruturas.	Tem	508	m	de	
comprimento	e	tem	como	principal	singularidade	
uma	altura	máxima	próxi	ma	dos	100	m	e	um	vão	
central	composto	por	um	arco	com	vão	de	132	m	
sobre	o	rio	Tâmega.		

O	 tramo	 central	 é	 constituído	 por	 dois	 semi-
-arcos	 abatidos	 (formando	 um	 arco	 em	 ogiva).	
Os	508	metros	de	comprimento	estão	distribuídos	
em	8	vãos	e	sustentados	por	6	pilares,	com	vãos	
de	56	m	em	ambas	as	extremidades	e	66	m	nos	
seis	elemen	tos	centrais.	

O	 tabuleiro	 possui	 seção	 em	 caixão	 de	 betão	
armado	com	altura	variável.	A	altura	má	xima	dos	
pilares	(pilares)	do	viaduto	atinge	92,6	m,	sendo	
que	 a	 altura	máxima	 é	 de	 94,8	m	no	 fecho	 do	
arco.	

Subseção	Portocamba-Cerdedelo	

O	percurso	do	sub-troço	Portocamba-Cerdede-
lo,	 onde	 se	 situa	 o	 viaduto	 de	 Teixeiras,	 passa	
integralmente	pelo	concelho	de	Laza,	na	provín-
cia	de	Ourense.	O	viaduto	foi	projetado	para	uma	
velocidade	máxima	350	km/h,	e	foi	desenvolvido	
em	duas	plataformas	independentes	com	30	m	de	
distância.	 O	 túnel	 Cerdedelo,	 com	 aproximada-
mente	1.650	m	de	extensão,	também	está	locali-
zado	neste	trecho.	A	sua	principal	característica	é	
o	modo	de	execução,	em	forma	de	túnel	artificial	
num	pequeno	troço	na	zona	intermédia	de	cada	
tubo,	tendo	em	consideração	a	escassez	de	terre-
no	que	a	orografia	natural	colocava	por	cima	das	
estruturas.	Nesta	zona	intermediária	procedeu-se	
a	uma	escavação	a	céu	aberto,	seguida	da	execu-
ção	dos	túneis	“falsos”,	que	foram	posteriormente	
cobertos	com	um	aterro.	Esta	técnica	é	conhecida	
como	‘cut	and	cover’.	Além	disso	foram	construí-
das	entre	os	dois	tubos	três	galerias	de	conexão	
transversais.	Nesta	subsecção,	foram	também	re-
alizadas	várias	medidas	de	mitigação	ambiental	e	
paisagís	tica,	entre	as	quais	se	destacam	a	planta-
ção	de	espécies	arbóreas	autóctones,	mantendo	
a	diver	sidade	ambiental	já	existente.	

	

Viaduto duplo de Teixeiras, 17 de Dezembro de 2020 .
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Troço	Pedralba	de	la	Pradería-Ourense

Este	troço	pode	ser	dividido	em	dois	segmentos	
distintos:	 os	 101	 km	 de	 construção	 nova	 entre	
Pedralba	e	Taboadela	(Ourense)	e	a	adaptação	do	
traçado	existente	entre	Taboadela	e	a	cidade	de	
Ourense	(16	km).	

Dos	101	km	do	trecho	Pedralba-Taboadela,	77,8	
km	foram	construídos	em	duas	plataformas	para-
lelas	 independentes.	A	orografia	acidentada	que	
atravessa	faz	com	que	os	túneis	e	viadutos	predo-
minem	neste	troço.	

Ao	todo	foram	construídos	31	túneis	com	uma	
extensão	total	de	126	km,	sendo	o	mais	longo	o	
túnel	de	O	Corno	(8,57	km).	Além	disso,	 foram	
executados	 34	 viadutos	 com	 extensão	 total	 de	
10,68	km,	sendo	o	mais	longo	o	viaduto	Requejo	
com	1,71	km	de	extensão.	

O	troço	Pedralba-Ourense	tem	uma	particulari-
dade	que	o	torna	único	em	Espanha.	Em	72%	do	
traçado	a	via	encontra-se	assente	numa	laje	de	
betão	em	vez	de	balastro	tradicional.	

Depois	de	concluídos	os	trabalhos	de	construção	
da	pla	taforma	decorrem	os	trabalhos	de	execução	
da	 superestrutura	 ferroviária.	 A	montagem	 dos	
carris	encontra-se	conclu	ída	na	sua	totalidade	e	
está	em	curso	a	sua	retificação	de	modo	a	deixar	

os	mesmos	pontos	para	os	ensaios	de	ausculta-
ção	dinâmica.

A	catenária	está	também	praticamente	toda	co-
locada,	concentrando-se	a	obra	em	falta	no	troço	
de	via	mista	en	tre	Taboadela	e	Ourense,	contudo	
com	conclusão	a	curto	prazo.	Findos	estes	traba-
lhos	será	colocado	sob	tensão	o	troço	da	zona	da	
Pedralba.	

Em	relação	ao	sistema	de	controlo,	comando	e	
sinalização,	está	prevista	a	instalação	de	todos	os	
elementos	até	o	final	do	ano.

Em	síntese,	o	planeamento	do	troço	Pedral	ba-
Ourense	contempla	a	conclusão	de	todas	as	obras	
no	mês	 de	 dezembro,	 continuando	 em	 pa	ralelo	
com	os	testes	já	iniciados	nos	diferentes	subsis-
temas.	

O	 desenvolvimento	 das	 diferentes	 obras	 está	
totalmente	alinhado	com	o	objetivo	de	serem	re-
alizados	todos	os	ensaios	e	o	comissionamento/
entrega	do	troço	durante	o	segundo	semestre	de	
2021.	

Estas	ações	contribuem	para	o	cumprimento	do	
Objetivo	de	Desenvolvimento	Sustentável	(ODS)	
nº	9,	que	tem	engloba	o	desenvol	vimento	de	in-
fraestruturas	fiáveis,	sustentáveis	e	de	qualidade.

Viaduto duplo de Teixeiras com os túneis em fundo, 17 de Dezembro de 2020 .
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Investimentos	 da	 Adif	 AV	 nas	 províncias	
de	Zamora	e	Ourense

Os	 investimentos	 realizados	 desde	 2018	 pela	
Adif	 Alta	 Velocidad	 na	 pro	víncia	 de	 Zamora	 as-
cendem	a	518,9	milhões	de	euros,	permitindo	um	
importan	te	impulso	na	ligação	de	alta	velocidade	
Olmedo	-Lubián-Ourense,	e	tendo	em	vista	a	an-
tecipação	da	sua	conclusão.	

Quanto	a	Ourense,	os	investimentos	desde	2018	
ultrapassam	os	513	milhões	de	 euros,	 os	 quais	
têm	sido	empregues	no	desenvolvimento	da	liga-
ção	de	alta	velocidade	entre	Zamora	e	Ourense.	

Financiamento	europeu

A	LAV	Madrid-Galicia	é	cofinanciada	pelo	Fundo	
Europeu	 de	 Desenvolvimento	 Regional	 (FEDER)	
através	do	P.O.	Galicia	2007-2013,	do	P.O.	Fundo	
de	 Coesão-FEDER	 2007-2013	 e	 do	 P.O.	 Plurire-
gional	da	Espanha	2014-2020,	Objetivo	Temático	
7:	Trans	porte	sustentável.	

Esta	 ação	 poderá	 vir	 a	 ser	 cofinanciada	 pelo	
Mecanis	mo	“Conectar	a	Europa”	(CEF).

Viaduto duplo de Teixeiras”perdido” no nevoeiro, 
17 de Dezembro de 2020.



Comboio CorrEioEstação tErminal

Na	 segunda	 quinzena	 de	Dezembro	
ficou	disponível	o	segundo	livro	da	
autoria	de	Eugénio	Santos,	dedica-

do	às	composições	ferroviárias	em	território	
nacional,	abrangendo	desta	feita	todas	as	li-
nhas	 e	 ramais	 de	 via	 larga	 da	 zona	 centro	
entre	Tejo	e	Douro.

À	semelhança	da	edição	anterior,	este	livro/guia	
prático	 é	 uma	 esquematização	 de	 composições	
ferroviárias,	 começando	 pelas	 automotoras	 e	
locomotivas	diesel	seguindo	pela	ordem	da	série	
da	titular,	e	terminando	no	material	circulante	de	
tracção	eléctrica.

Cada	 composição	 tem	 indicação	 do	 tipo	 de	
veículo.	São	 indicadas	ainda	algumas	anotações	
de	interesse.

Esta	obra	tem	como	objectivos	principais	servir	
de	referência	visual	para	os	modelistas	ferroviários	
formarem	as	 suas	 composições	 e	 deixar	 para	 a	
posteridade	um	registo	desta	parcela	da	história	

dos	comboios	em	Portugal.

Dada	 a	 importância	 desta	 obra	 e	 de	 outras	
que	 se	 seguirão,	 teve	 o	 reconhecimento	 da	 CP,	
por	parte	do	Presidente	do	C.A.,	Engenheiro	Nuno	
Freitas.

O	volume	3	que	fecha	o	ciclo	pós	1975	já	está	
na	 calha,	 sendo	 publicado	 durante	 o	 segundo	
semestre	de	2021.	Terá	como	título	"Composições	
Ferroviárias	-	Minho	e	Douro	+	Vias	métricas	pós	
1975".

Aproveitando	a	velocidade	de	cruzeiro,	o	autor	
levanta	a	ponta	do	véu,	anunciando	mais	obras	do	
género,	abrangendo	composições	pré-1975,	indo	
aos	primórdios	do	diesel	e	do	vapor.	Composições	
internacionais	tais	como	SUD	Express,	Lusitânia,	
Talgo	Luís	de	Camões,	TER	e	outros.

Aguardemos	então	pelas	publicações	que	irão	
surgir	nos	próximos	anos.

https://www.sudexpressmodels.eu/shop

C o m p o s i ç õ e s  F e r r o v i á r i a s 
e n t r e  D o u r o  e  Te j o ,  p ó s  1 9 7 5 .
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