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Março	 traz-nos	 a	 promessa	 da	
Primavera.	 Enquanto	 revemos	 a	
actualidade	das	últimas	semanas	

da	 ferrovia	 portuguesa,	 Março	 traz-nos	 já	
um	 importante	 marco	 para	 averiguarmos	
quanto	 da	 promessa	 de	 aposta	 no	 sector	
ferroviário	 será	 palpável.	 O	 secretário	 de	
Estado	 das	 Infraestruturas	 indicou	 em	
Janeiro	que	o	histórico	problema	da	dívida	
da	CP	seria	resolvido	até	ao	final	deste	mês	
e	é	isso	que	vamos	confirmar	ou	desmentir.

Não	 efectuando	 juízos	 de	 valor	 sobre	 as	
promessas	 actuais	 e	 promessas	 antigas,	 tenho	
defendido	que	a	vantagem	dos	tempos	actuais	foi	
de	nos	ter	trazido	promessas	palpáveis,	também	
no	 tempo	 –	 e	 isso	 tem	 pelo	 menos	 a	 imensa	
vantagem	 de,	 sem	 subjectividades	 ou	 dúvidas,	
podermos	 ir	 acompanhando	 e	 avaliar	 de	 forma	
binária	o	seu	cumprimento,	o	que	nem	sempre	foi	
o	caso	até	aqui	quando	as	promessas	e	planos	se	
ficavam	pelos	mais	vagos	termos.

Nesta	 edição	 celebramos	 o	 primeiro	 ano	 da	
reabertura	 das	 oficinas	 CP	 em	 Guifões,	 apenas	
dias	 depois	 da	 SIC	 ter	 feito	 uma	 interessante	
comparação	entre	o	estado	da	ferrovia	em	2018	–	
que	na	altura,	com	grande	estrondo,	reportaram	
–	 e	 aquilo	 que	 o	 conhecimento	 ferroviário	 e	
infraestruturas	 como	 Guifões	 estão	 a	 permitir	
fazer.	Não	sei	como	olharemos	para	toda	a	história	
ferroviária	destes	anos	quando	tivermos	o	devido	
distanciamento	temporal,	mas	estou	convicto	de	
que	 a	 reabertura	 de	 Guifões	 será,	 pelo	menos,	
um	símbolo	desta	fase.

Do	 lado	 das	 Infraestruturas	 de	 Portugal	
parece	 haver	 um	 alinhamento	 crescente	 com	 a	
necessidade	 de	 pôr	 no	 terreno	 obras	 de	 outro	
calado	 e	 ambição.	 Já	 em	 gestão	 –	 o	 mandato	
terminou	em	Dezembro	de	2020	–	o	presidente	
António	 Laranjo	 fez	 algumas	 declarações	 à	
Comunicação	Social	que	sublinham	a	aposta	da	
IP	de	corresponder	aos	anseios	de	pôr	no	terreno	
obras	 de	 escala	 incomparável,	 como	 é	 o	 caso	
da	 linha	 Lisboa	 –	 Porto.	 Como	 confirmado	 pelo	
próprio,	 este	 projecto	 terá	 de	 ter	 contratações	
em	 curso	 já	 este	 ano	 pelo	 que,	mais	 uma	 vez,	
facilmente	perceberemos	se	este	novo	plano	de	
infraestruturas	 se	 destina	 a	 ser	 executado	 ou	
até	 se	 vai	 ser	 executado	 em	 janelas	 temporais	
compatíveis	 com	 os	 apoios	 que	 vêm,	 ainda	 e	
sempre,	de	Bruxelas.

À	medida	 que	 nos	 preparamos	 para	 retomar	
uma	vida	mais	parecida	com	o	normal	–	não	apenas	
com	 o	 previsível	 fim	 de	mais	 um	 confinamento	
total,	mas	também	com	o	avanço	da	vacinação	da	
população	–	é	fundamental	recuperar	o	tema	dos	
comboios	nocturnos	e	da	nossa	ligação	ferroviária	
à	Europa.	É	incompreensível	que,	um	ano	depois,	
Portugal	e	Espanha	ainda	tenham	tudo	(ou	quase)	
por	acordar	para	repor	nos	carris	pelo	menos	o	
Sud	 Expresso.	 O	 ano	 europeu	 da	 ferrovia	 não	
deve	ser	apenas	um	slogan!

	João Cunha
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Pintura de carruagem  
Schindler em Guifões, 
Setembro de 2020.

Pedro Mêda.
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O	projeto	“Museu	Nacional	Ferroviário	Welcome	All”,	financiado	no	âmbito	da	Linha	de	Apoio	ao	Turismo	Acessível	do	Turismo	de	Portugal,	continua	em	plena	execu-
ção,	apesar	dos	tempos	difíceis	que	atravessamos.

A	candidatura	do	museu	teve	como	objetivos	a	correção	de	inconformidades	físicas,	formação	em	
atendimento	a	turistas	com	necessidades	específicas,	website	acessível,	áudio-guias	em	vários	idio-
mas	e	com	áudio-descrição	bem	como	conteúdos	em	linguagem	simples	e	com	tradução	em	Língua	
Gestual	Portuguesa.

Neste	momento	o	Museu	Nacional	Ferroviário	 já	cumpriu	a	execução	das	duas	primeiras	compo-
nentes	do	projeto,	contando	já	com	os	seus	espaços	adequados	a	receber	turistas	com	necessidades	
especiais	e	tendo	a	equipa	recebido	formação	especifica	em	atendimento.	Está	também	finalizado	o	
filme	de	apresentação	do	Museu	nas	versões	portuguesa	e	inglesa,	com	tradução	para	Língua	Gestual	
Portuguesa	e	Gesto	Internacional,	respetivamente.

Este	é	um	pequeno	passo	que,	acreditamos,	nos	ajudará	a	servir	melhor	os	nossos	públicos,	no	
cumprimento	da	nossa	Missão.
PT:	https://www.youtube.com/watch?v=CKzE9erbbOE&t=72s
EN:	https://www.youtube.com/watch?v=I4SkjLxwma4&t=25s
Continuamos	a	trabalhar	para	o	receber	melhor!	
MNF,	17-02-2021
Museu	Nacional	Ferroviário,	Rua	Eng.	Ferreira	de	Mesquita,	n.º	1	A
2330-152	Entroncamento
gps	39.464288,-8.474394
www.fmnf.pt	
www.facebook.com/Museu.Nacional.Ferroviario				
https://www.instagram.com/museunacionalferroviario

					

fotoGrAfiAs : MusEu nAcionAl fErroviário © 

Plataforma elevatória para pessoas com mobilidade reduzida 
para visionamento do interior das carruagens do Comboio Real.
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Colocação de pregos e lajetas tácteis 
nos pavimentos e cobertura das 

caldeiras de todas as árvores existentes 
no museu. 

Alteração da plataforma que permite ver o interior das carruagens do Comboio Real, para que esta também seja transitável por 
cadeiras de rodas. 

coMboio corrEio
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A	cidade	do	Entroncamento	prevê	em	breve	 contar	 com	 novos	 espaços	
destinados	 à	 história	 e	 património	

ferroviário.

Segundo	 informações	 disponibilizadas	 pela	
autarquia	 do	 Entroncamento	 irá	 em	 breve	 ser	
reabilitado	 o	 espaço	 urbano	 do	
Bairro	do	Boneco,	um	dos	vários	
bairros	 ferroviários	 existentes	
nesta	cidade.

No	 final	 de	 uma	 reunião	 ex-
traordinária	 que	 decorreu	 no	
passado	dia	19	de	Fevereiro,	foi	
aprovada	pelos	órgãos	da	câma-
ra	municipal	 a	 abertura	 de	 um	
concurso	público	tendo	em	vista	
a	 empreitada	 referente	 à	 “Re-
abilitação	 Urbana	 do	 Bairro	 do	
Boneco	–	Bairros	Ferroviários”.

Esta	intervenção	surge	no	se-
guimento	das	obras	de	
reabilitação	 do	 antigo	
Bairro	 Ferroviário	 Ca-
mões	 e	 da	 Rua	 Enge-
nheiro	Ferreira	Mesqui-
ta.	 O	 conjunto	 destes	
trabalhos	 irá	 permitir	
a	 criação	 das	 condi-
ções	 necessárias	 para	
a	 implementação	 em	
definitivo	do	Centro	de	
Documentação	 Nacio-
nal	 Ferroviário,	 de	 um	
Núcleo	Museológico	de-
dicado	 à	 ligação	 entre	
os	militares	e	ferrovia	e	
ainda	de	um	Centro	de	
Ciência	Viva.

A	ligação	entre	a	ferrovia	e	os	militares	é	bas-
tante	antiga,	desde	logo	pela	criação	de	um	bata-
lhão	de	sapadores	do	caminho	de	ferro	por	parte	
do	exército	durante	o	século	passado,	que	mais	
tarde	deu	lugar	a	um	regimento	de	engenharia.	
Não	esquecendo	também	o	facto	de	o	quartel	do	
Regimento	de	Manutenção	do	Entroncamento	ter	

cEntro nAcionAl dE 
docuMEntAção fErroviáriA 

no EntroncAMEnto

Bairro do Boneco, Janeiro de 2018. © Pedro Mêda

Projecto de reabilitação do Bairro do Boneco. © Câmara Municipal do Entroncamento
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Projecto de reabilitação do Bairro do Boneco. © Autarquia do Entroncamento

Projecto de reabilitação do Bairro do Boneco. © Autarquia do Entroncamento

Projecto de reabilitação do Bairro do Boneco. © Autarquia do Entroncamento

Projecto de reabilitação do Bairro do Boneco. © Autarquia do Entroncamento

tido	 em	 tempos	 um	 ramal	 privativo	
de	ligação	à	estação,	instalações	mi-
litares	 situadas	 em	 frente	do	Bairro	
do	Boneco.

O	Bairro	do	Boneco	fica	situado	jun-
to	das	instalações	do	Museu	Nacional	
Ferroviário,	as	entradas	para	o	pátio	
do	bairro	e	do	museu	distam	apenas	
cerca	 de	 50	 metros,	 existindo	 uma	
ligação	através	de	um	portão	desde	
o	 bairro	 para	 a	 área	 descoberta	 do	
museu,	que	se	encontra	actualmente	
fechada	ao	público.

A	 reabilitação	 deste	 espaço	 pas-
sa	 por	 transformar	 o	 mesmo	 num	
Bairro	 Cultural,	 com	 a	 reabilitação	
e	valorização	do	 conjunto	edificado,	
que	tão	importante	é	para	a	história	
dos	 caminhos	 de	 ferro	 e	 da	 cidade	
do	 Entroncamento.	O	 espaço	 e	 edi-
fícios	adjacentes	encontram-se	actu-
almente	muito	degradados,	tal	como	
tantos	outros	bairros	ferroviários	es-
palhados	 pelo	 país,	 o	 que	 compro-
mete	desde	logo	a	preservação	desta	
vertente	da	história	dos	 transportes	
e	 da	 importância	 social	 que	 estas	
habitações	tinham	para	os	funcioná-
rios	das	companhias	ferroviárias	e	de	
suas	famílias.

Quando	o	projecto	estiver	finaliza-
do,	o	bairro	irá	surgir	como	um	novo	
centro	de	conhecimento,	dando	uma	
nova	vida	a	esta	zona	urbana	da	ci-
dade	do	Entroncamento.

O	Presidente	da	Câmara	Municipal,	
Jorge	 Faria,	 refere	 que	 “este	 inves-
timento	 é	 mais	 um	 passo	 para	 dar	
continuidade	à	estratégia	de	reabili-
tação	dos	bairros	ferroviários,	crucial	
para	a	melhoria	do	espaço	urbano	e	
aprofundamento	da	nossa	raiz	 iden-
titária”.

O	valor	de	investimento	previsto	é	
de	1.696.000,00€	e	o	prazo	de	exe-
cução	previsto	é	de	365	dias.

coMboio corrEio
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Desde	o	passado	dia	18	de	fevereiro	
que	 o	 Museu	 Nacional	 Ferroviário	
disponibiliza	 visitas	 online	 gratui-

tas.

“As	 mais	 recentes	 restrições	 emanadas	 pelo	
Governo	devido	ao	Covid-19	 impedem	que	nos	
visite.	Não	 se	 preocupe,	 nós	 levamos	 o	Museu	
até	si!	Nas	próximas	semanas	visite-nos,	através	
da	plataforma	Zoom	ou	Teams,	tudo	no	conforto	
do	seu	lar!

Embora	 nada	 supere	 a	 ex-
periência	real	de	nos	visitar,	é	
agora	possível	fazer	uma	incrí-
vel	visita	ao	nosso	Museu	sem	
deixar	 a	 comodidade	 da	 sua	
casa.	 As	 visitas	 online	 visam	
dar	 a	 conhecer	 o	 fantástico	
universo	dos	comboios	a	partir	
da	 exposição	 permanente	 do	
Museu	 Nacional	 Ferroviário.		
O	 programa	 de	 visitas	 online	
permitirá,	 sem	 qualquer	 des-
locação,	 “visitar”,	 conhecer	 e	
aprender	 mais	 sobre	 o	 cami-
nho	de	ferro	em	Portugal,	des-
de	1856	até	aos	nossos	dias.

Marque	 uma	 visita	 virtual	
para	toda	a	família,	mesmo	es-
tando	separados	esta	será	uma	
forma	de	se	 juntarem	e	parti-
lharem	uma	experiência	única.	
Também	as	escolas	que	agora	
se	 encontram	 encerradas	 po-
derão	 usufruir	 gratuitamente	
deste	 serviço,	 proporcionando	

aos	seus	alunos	e	professores	uma	nova	expe-
riência.

Agende	 já	uma	visita	virtual	ou	solicite	 infor-
mações	através	do	email	servicoaocliente@fmnf.
pt	

Junte-se	a	nós	virtualmente	e	assista	ao	que	
preparámos	para		si!”	
www.fmnf.pt	

MusEu nAcionAl 
fErroviário disponibilizA 
visitAs onlinE GrAtuitAs

iMAGEns : MusEu nAcionAl fErroviário © 
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cp rEorGAnizA rEsErvAs 
E 2600 rEGrEssAM 

oficiAlMEntE Ao Activo
Activas	para	marchas	sem	serviço	há	

praticamente	 um	 ano,	 as	 locomo-
tivas	 2600	 iniciaram	 formalmente	

serviço	 comercial	 a	 1	 de	 Fevereiro,	 sendo	
oficialmente	 reintegradas	 no	 parque	 de	
Longo	Curso	da	empresa.	Enquanto	aguar-
dam	a	conclusão	da	electrificação	minhota,	
as	2601,	2607,	2611,	2623	e	2627	tiveram	
alta	nessa	data	e	desde	então	podem	reali-
zar	comboios	de	serviço	comercial.	

 Desde	essa	data,	a	locomotiva	de	reserva	de	
Contumil	passou	oficialmente	a	ser	uma	locomo-
tiva	2600,	permitindo	à	CP	deslocar	a	5600	de	
reserva	que	ali	estava	para	Faro,	no	quadro	da	
recuperação	de	reservas	em	pontos	estratégicos	
da	 rede,	 que	 há	muitos	 anos	 deixaram	 de	 ter	
locomotiva.	O	objectivo	 imediato	desta	medida	
é	fiabilizar	o	serviço	e	contribuir	para	resoluções	
mais	rápidas	quando	há	imprevistos.	Também	a	
Guarda	recuperará	proximamente	a	sua	reserva,	
estando	por	decidir	se	será	uma	2600	ou	5600.

Assim,	 caso	 existam	 imprevistos	 na	 frota	 de	
locomotivas	alemãs,	é	possível	que	as	2600	vol-
tem	a	ser	vistas	à	frente	de	comboios	Intercida-
des	da	linha	do	Norte	e	em	especial	dos	afectos	

à	escala	de	maquinistas	do	Porto,	cujo	plantel	já	
está	integralmente	formado	nestas	locomotivas.

A	primeira	ocasião	acabou	por	não	tardar	mui-
to,	dado	que	a	13	de	Fevereiro	a	5610	avariou	e	
não	conseguiu	sair	de	Braga	com	o	IC	720	para	
Lisboa.	A	2611	foi	assim	chamada	à	cidade	dos	
arcebispos	para	trazer	o	comboio	até	ao	Porto,	
não	o	levando	até	Lisboa	porque	a	CP,	poupan-
do	tempo,	 fez	seguir	os	passageiros	de	urbano	
até	ao	Porto	e	daí	num	comboio	pendular	para	
Lisboa.

Entretanto	as	 locomotivas	Alsthom	continuam	
responsáveis	pelas	marchas	em	vazio	dos	com-
boios	 do	 Douro	 até	 São	 Bento	 e	 por	 diversas	
marchas	de	material	vazio	necessárias	na	região	
Norte,	 em	 particular	 para	 transporte	 das	 UDD	
9630	de/para	revisão,	entre	Aveiro	e	Guifões.

O	esforço	de	reorganização	de	reservas	do	Lon-
go	Curso	é	mais	uma	das	medidas	que	a	CP	con-
cretizou	no	âmbito	do	seu	plano	de	recuperação	
de	patamares	de	operacionalidade	que	entretan-
to	haviam	sido	perdidos,	um	plano	agora	possi-
bilitado	novamente	pelo	alargamento	da	frota	de	
locomotivas	eléctricas	em	serviço	na	companhia.

A 2601 com a composição do 865 rumo à estação de São Bento, 13 de Janeiro de 2021. © Tiago Duarte
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incidEntEs nA linhA do 
douro

A	segunda	semana	do	mês	de	Feverei-ro	ficou	marcado	por	 uma	 série	 de	
incidentes	 que	 ocorreram	 na	 linha	

do	Douro	devido	à	queda	de	pedras	e	outros	
elementos	sobre	a	via	férrea,	o	que	acabou	
por	condicionar	a	circulação	de	comboios.

O	caso	mais	problemático	ocorreu	no	dia	08	de	
Fevereiro	 quando	 o	 maquinista	 do	 Interregional	
862	que	fazia	a	 ligação	entre	o	Pocinho	e	Porto-
-Campanhã	se	viu	obrigado	a	parar	a	composição	
perto	 do	 quilómetro	 115	 (entre	 as	 Gouvinhas	 e	
Covelinhas)	por	se	encontraram	pedras	de	grande	
dimensão	sobre	a	linha,	impedindo	desse	modo	a	
passagem	do	comboio.	Do	incidente	não	se	verifi-
caram	danos	materiais	nem	humanos.

A	circulação	ficou	desde	logo	suspensa	entre	o	
Pocinho	 e	 a	 Régua,	 tendo	 a	 estação	 do	 Pinhão	
vindo	 a	 ser	 guarnecida	 posteriormente,	 o	 que	
permitiu	que	a	suspensão	da	circulação	ocorres-
se	apenas	entre	a	Régua	e	o	Pinhão.	Com	esta	
última	estação	guarnecida	a	composição	recebeu	
ordem	 para	 recuar	 até	 essa	 dependência	 onde	
acabou	por	ser	suprimido.	Entretanto	também	os	
comboios	IR	861	e	866	que	faziam	a	ligação	entre	
a	Régua	-	Pocinho	–	Régua	foram	suprimidos.

Para	 transporte	dos	passageiros	 foi	necessário	
proceder	ao	transbordo	rodoviário	entre	o	Pinhão	
e	a	Régua.

A	 remoção	 das	 pedras	 foi	 concluída	 por	 volta	
das	15h10,	tendo	a	circulação	sido	restabelecida	
às	15h30,	embora	com	afrouxamento	de	veloci-
dade	de	30	km/h	entre	 os	quilómetros	113,6	e	
115.

Dia	09	de	Fevereiro,	nova	situação	na	linha	do	
Douro,	desta	vez	na	estação	de	Aregos.	O	com-
boio	 861	 [Porto-Campanhã	 -	 Pocinho]	 embateu	
em	 pedras	 que	 estavam	 situadas	 sobre	 a	 linha	
junto	da	agulha	de	entrada	da	estação	no	sentido	

fotoGrAfiAs : MAnuEl costA E pEdro vEnturA © 
[08-02-2021]
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ascendente,	tendo	parado	nessa	mesma	estação	
durante	 alguns	minutos,	 para	 além	 do	 previsto	
na	paragem	comercial,	para	verificar	os	estragos.	
Do	choque	ocorreram	danos	leves	na	escada	de	
acesso	 à	 cabina	 da	 locomotiva	 e	 no	 estribo	 do	
lado	esquerdo	de	uma	das	carruagens.	

Posteriormente	a	tripulação	do	comboio	862	que	
circulava	no	sentido	oposto,	após	se	ter	cruzado	
com	o	861	na	estação	de	Ermidas,	relatou	que	no	
mesmo	local	onde	tinham	caídos	as	pedras	sobre	
a	linha	perto	da	agulha	I	da	estação	de	Aregos,	
se	encontrava	uma	rocha	de	grande	dimensão	em	
risco	de	cair	para	a	via	férrea.

Foi	 então	 decido	 interromper	 a	 circulação	 en-
tre	as	estações	de	Aregos	e	Mosteirô	a	partir	das	
10h20,	 tendo-se	 efectuado	 transbordo	 rodovi-
ário	 entre	 as	 estações	 da	 Régua	 e	 Mosteirô.	 A	
partir	 das	 11h	 a	 linha	 do	Douro	 entre	 a	 Régua	
e	Aregos	viu	as	circulações	suspensas	para	que	
fossem	deslocados	os	materiais	necessários	para	
remoção	da	pedra.	A	circulação	entre	Aregos	e	a	
Régua	foi	retomada	às	12h24,	sendo	que	o	troço	

entre	Aregos	e	Mosteirô	foi	reaberto	a	partir	das	
16h45	com	 limitação	de	velocidade	de	10	km/h	
no	local	do	incidente,	entre	os	quilómetros	78,1	
e	78,2.

	No	dia	seguinte	nova	queda	de	pedras	na	linha	
do	Douro,	sensivelmente	no	mesmo	local	do	inci-
dente	do	dia	anterior,	ao	quilómetro	113,4.	Mais	
uma	vez	o	maquinista	do	IR	862	viu-se	obrigado	
a	parar	em	plena	via,	embora	desta	vez	a	situa-
ção	se	tenha	resolvido	mais	rapidamente	já	que	
as	 pedras	 foram	 retiradas	 por	 elementos	 da	 IP	
que	viajavam	a	bordo	do	comboio.
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dEprEssão KAriM cAusou 
problEMAs

O	mau	tempo	associado	à	depressão	Karim	provocou	alguns	constrangi-
mentos	na	rede	ferroviária	durante	

os	 dias	 20	 e	 21	 de	 Fevereiro,	 destacando-
-se	os	problemas	que	surgiram	nas	linhas	de	
Cascais	e	Leixões.

A	zona	de	Lisboa,	mais	precisamente	de	Cas-
cais,	foi	uma	das	mais	afectadas	pelo	mau	tempo,	
destacando-se	a	queda	de	uma	árvore	de	grande	
porte	sobre	a	linha	de	Cascais	sensivelmente	ao	
quilómetro	23,6	na	manhã	do	dia	20	de	Fevereiro.

O	aviso	foi	dado	por	volta	das	12h30,	informan-
do	que	a	árvore	caída	ocupava	as	duas	vias,	ten-
do	destruído	alguns	elementos	da	catenária,	que	
provocou	a	interrupção	do	fornecimento	de	ener-
gia	 aos	 comboios.	 Imediatamente	 foi	 suspensa	
a	circulação	de	comboios	nas	duas	vias	entre	as	
estações	de	Cascais	e	Carcavelos.	Para	fazer	face	
à	 situação	 a	 Infraestruturas	 de	 Portugal	 optou	

por	guarnecer	a	estação	de	São	Pedro	do	Estoril	
às	13h30,	ficando	os	comboios	suprimidos	entre	
esta	estação	e	Cascais.	

Para	 além	 da	 remoção	 da	 árvore,	 cuja	 queda	
ocorreu	num	local	que	apresentava	algumas	difi-
culdades	de	acesso,	foi	também	necessário	pro-
ceder	 à	 reparação	 da	 catenária	 o	 que	 demorou	
algumas	horas.	

Após	 finalizados	 os	 trabalhos	 principais,	 às	
21h45	foi	ligada	novamente	a	tensão,	tendo	sido	
aberta	à	circulação	a	via	descendente,	tendo	os	
comboios	passado	a	circular	a	partir	desse	mo-
mento	 em	 via	 única.	 Foi	 ainda	 estalecido	 um	
afrouxamento	de	10	km/h	entre	os	quilómetros	
23,1	e	23,4	para	que	os	trabalhos	na	via	ascen-
dente	decorressem	com	segurança.	Às	02h45	do	
dia	21	a	situação	na	 linha	de	Cascais	ficou	nor-
malizada.

Linha de Cascais ©  Rodrigo Antunes - LUSA
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No	dia	 seguinte,	 dia	 21	de	 Fevereiro,	 durante	
a	manhã,	pouco	antes	das	12h00,	foi	reportada	
através	do	CDOS	do	Porto	a	queda	de	
inertes	 pertencentes	 a	 uma	 barreira	
sobre	 a	 linha	 de	 Leixões,	 sensivel-
mente	ao	quilómetro	5,5	onde	existe	
a	 passagem	 superior	 rodoviária	 que	
serve	 a	 rua	 da	 Restauração	 de	 Rio	
Tinto.

Após	recebida	a	informação	por	par-
te	da	Infraestruturas	de	Portugal,	fo-
ram	deslocados	para	o	local	em	ques-
tão	 os	 meios	 necessários,	 que	 após	
uma	vistoria	do	local,	decidiram	pro-
ceder	à	suspensão	da	circulação	entre	
Contumil	e	São	Gemil,	já	que	o	des-
lizamento	 das	 terras	 não	 permitia	 a	
passagem	de	comboios.

Foram	 requeridos	 serviços	 para	
efectuar	 a	 remoção	 das	 terras	 exis-
tentes	 sobre	 a	 linha	 férrea,	 tendo	 o	
comboio	51815	ficado	suprimido	en-
tre	Contumil	e	São	Gemil.	De	modo	a	

mitigar	 a	 situação	 foi	 decidido	 encaminhar	
a	 composição	 via	 Ermesinde	 e	 concordân-
cia	de	São	Gemil,	com	os	números	92221	e	
92223,	permitindo	assim	a	chegada	da	mes-
ma	às	instalações	de	Leixões.

Para	que	os	trabalhos	se	efectuassem	em	
segurança,	foi	desligada	a	catenária	na	zona	
do	incidente	durante	a	tarde,	para	que	se	fi-
zessem	os	trabalhos	necessários	à	remoção	
das	 terras.	 Com	 os	 trabalhos	 finalizados	 a	
tensão	voltou	a	ser	 ligada,	e	por	volta	das	
19h00	a	 circulação	 foi	 restabelecida,	 ainda	
que	com	afrouxamento	de	30	km/h	entre	os	
quilómetros	5,5	e	5,6.

Linha de Cascais ©  Rodrigo Antunes - LUSA

Linha de Leixões 
©  Facebook Marco Martins [Presidente autarquia de Gondomar]

Linha de Cascais ©  Rodrigo Antunes - LUSA

Linha de Cascais ©  Rodrigo Antunes - LUSA
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Realizou-se	nos	dias	2	e	3	de	feverei-
ro	o	Railway	Summit	2021	organi-
zado	pela	PFP	–	Associação	da	Pla-

taforma	 Ferroviária	 Portuguesa.	 Este	 ano,	
ao	 contrário	 do	 ano	 anterior	 e	 devido	 aos	
constrangimentos	causados	pela	pandemia	
da	Covid-19,	o	evento	decorreu	online.

No	 ano	 anterior,	 o	 evento	 público	 presencial	
que	decorreu	em	Lisboa	nas	instalações	da	IP	In-
fraestruturas	de	Portugal,	contou	com	a	partici-
pação	de	cerca	de	120	pessoas,	o	que	contrastou	
com	as	mais	de	1500	inscrições	online	este	ano.

O	primeiro	dia	foi	constituído	por	4	painéis.	O	
primeiro,	 dedicado	 ao	 plano	 de	 investimentos	
português,	contou	com	a	participação	da	CP,	IP	
Metropolitano	de	Lisboa	e	Metro	do	Porto.	O	Pro-
fessor	 António	 Costa	 e	 Silva,	 responsável	 pela	
elaboração	da	Visão	Estratégica	para	o	Plano	de	
Recuperação	Económica	de	Portugal	2020-2030	
foi	moderador	deste	painel.	No	segundo,	sobre	
o	plano	de	investimentos	europeu,	participaram	
a	SNCF,	Network	Rail,	TrafikVerket	e	a	ADIF.	No	
terceiro,	sob	o	lema	ecossistemas	e	desafios	tec-
nológicos,	participou	a	diretora	dos	Transportes	
Terrestres	 da	 Comissão	 Europeia,	 o	 CER	 Com-
munity	 European	 Railway	 Infrastructure	 Com-
panies,	 Shift2Rail	 e	 UNIFE.	 No	 quarto	 painel,	
dedicado	 aos	 desafios	 tecnológicos,	 estiverem	
presentes	o	CCF	(Portugal),	a	DB	Mindbox	(Ale-
manha),	a	UKRRIN	(Reino	Unido)	e	a	RIH	(Espa-
nha).	No	final	de	cada	painel	era	promovida	uma	
discussão	conjunta	entre	cada	um	dos	oradores.

O	segundo	dia	foi	preenchido	por	dois	fóruns,	o	
primeiro	sobre	clusters	internacionais,	que	con-
tou	com	a	participação	da	ERCI	(Europa),	a	PTFE	
(Espanha),	a	DITECFER	(Itália),	RailGrup	(Espa-
nha)	 e	 RailAlliance	 (Reino	 Unido).	 No	 segundo	
fórum	discutiu-se	o	futuro	dos	caminhos	de	fer-
ro,	a	Zeleros	abordou	o	Hyperloop,	a	Thales	Por-
tugal	a	digitalização,	a	CaetanoBus	o	green	deal	
e	a	CP	o	retrofitting.

Plataforma	Ferroviária	Portuguesa

Com	apresentação	e	moderação	geral	de	Pau-
lo	Duarte,	Diretor	Executivo	da	PFP	Plataforma	
Ferroviária	Portuguesa,	o	evento	 começou	com	
uma	breve	apresentação	da	Associação	feita	por	
Joaquim Guerra, Presidente da PFP.	Constituída	
por	cerca	de	60	associados	 inseridos	na	cadeia	
de	 valor	 do	 setor	 ferroviário	 português	 consti-
tuído	por	64.000	trabalhadores	e	8.700	milhões	
de	euros	de	volume	de	negócios.	Tem	por	visão	
tornar	Portugal	numa	referência	internacional	no	
sector	 ferroviário	 e	 local	 privilegiado	 para	 de-
senvolvimento	de	projetos	I&D+I.	Os	objetivos:	
Atração	de	competências,	pondo	em	prática	um	
conjunto	 de	 projetos	 estruturantes	 nas	 várias	
vertentes,	 tais	 como	 no	 material	 circulante	 e	
sistema	 ferroviário,	 criar	 novas	 oportunidades,	
mais	competências	e	mais	mercados.

A	PFP	participou	no	pacto	setorial	da	ferrovia:	
inovação,	 investigação	 e	 desenvolvimento;	 re-
forço	das	competências	nacionais,	apoiar	a	pro-
dução	do	mercado	ferroviário	nacional,	valorizar	
e	promover	a	ferrovia	nacional	e	projetar	o	setor	
internacionalmente.

É	constituída	por	sete	grupos,	onde	cada	mem-
bro	participa	com	o	conhecimento	da	sua	área:	
área	 das	 infraestruturas;	 controlo,	 comando	 e	
comunicações;	material	 circulante;	atratividade	
do	sistema;	eficiência	energética;	transporte	de	
mercadorias	e	sistemas	de	bilhética.

Tem	 quatro	 grandes	 focos	 a	 nível	 nacional	 e	
internacional:	 a	 digitalização;	 o	 European	Gre-
en	Deal;	a	economia	circular	e	as	alterações	cli-
máticas.	Na	área	do	investimento	a	PFP	procura	
identificar	 falhas	e	potenciar	oportunidades,	na	
área	 da	 internacionalização	 promover	 exporta-
ções,	aumentar	os	mercados	e	o	valor	acrescen-
tado.

Dispõe	 de	 uma	 oferta	 nacional	 integrada	 de	
produtos	 e	 serviços,	 participam	 em	 projetos	
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nacionais,	 divulgam	 competências	 nacionais,	
identificam	parceiros	e	mercados	internacionais,	
identificam	 novos	 projetos	 e	 investimentos	 in-
ternacionais	e	identificam	interesses	em	infraes-
truturas	de	integração.

Os	principais	projetos	da	PFP	passam	pela	pro-
moção	da	Investigação,	Desenvolvimento	e	Ino-
vação,	 construção	 de	 Centro	 de	 Competências	
Ferroviário,	criação	de	um	Comboio	Português,	a	
economia	do	hidrogénio	e	o	Ferrovia	4.0	com	um	
investimento	de	10	milhões	de	euros;

Adina Valean, Comissária Europeia para os 
Transportes,		começou	por	agradecer	o	facto	de	
o	Governo	 português	 escolher	 a	 ferrovia	 como	
uma	das	prioridades	durante	a	sua	presidência,	
salientando	 que	 a	 principal	 questão	 deste	 ano	
será	 como	 o	 caminho	 de	 ferro	 poderá	 ganhar	
um	 novo	 impulso.	 Como	 é	 que	 esse	 modo	 de	
transporte	 tradicional	 que	 es-
teve	presente	na	revolução	 in-
dustrial	 poderá	 desempenhar	
um	papel	central	em	mais	uma	
transformação	fundamental.

Para	 Adina	 Valean,	 parte	 da	
resposta	passa	por	mais	inves-
timento	 e	 Portugal	 tendo	 sido	
um	 excelente	 exemplo	 no	 que	
à	aplicação	de	fundos	europeus	
diz	respeito.	Segundo	a	Comis-
sária,	 nos	 últimos	 anos	 Portu-

gal	 conseguiu	 canalizar	 para	 investimentos	 na	
ferrovia	cerca	de	84%	desses	fundos,	valor	mui-
to	 acima	 da	média	 da	 União	 Europeia,	 que	 se	
situa	nos	70%.

Conforme	 delineado	 na	 estratégia,	 apresen-
tada	 pela	 Comissão	 Europeia	 no	 ano	 passado,	
os	 objetivos	 são	 duplicar	 o	 tráfego	 ferroviário	
de	alta	velocidade	em	toda	a	Europa	até	2030	e	
triplicá-lo	em	2050.

Para	mercadorias,	 a	meta	 é	 um	 aumento	 de	
pelo	menos	50%	até	2030	e	duplicar	até	2050,	
mas	isso	requer	um	investimento	maciço.

A	União	Europeia	continuará	a	apoiar	a	mudan-
ça	de	longo	prazo	por	meio	do	novo	orçamento	
e,	com	o	novo	plano	de	recuperação,	a	investir	
dinheiro	nesses	objetivos	que	são	fundamentais	
para	 tornar	 o	 transporte	 ferroviário	 a	 primeira	
opção	para	passageiros	e	negócios.

 Joaquim Guerra, Presidente da PFP.

Adina Valean, Comissária Europeia para os Transportes.
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A	 ferrovia	precisa	de	uma	 infraestrutura	bem	
desenvolvida	e	bem	mantida,	material	circulante	
moderno,	que	é	caro,	mas	se	quisermos	um	me-
lhor	retorno	do	investimento	em	modernização	e	
digitalização,	isso	inclui	a	rápida	implementação	
do	ERTMS	e	investimento	em	outras	inovações,	
como	operações	automáticas	de	 comboios,	 ge-
renciamento	de	tráfego,	engates	automáticos	e	
melhoria	das	conexões	entre	o	comboio	e	outros	
modos	de	transporte.

Adina	Valean	 fez	 questão	de	 frisar	 que	ainda	
este	ano,	no	Ano	Europeu	do	Transporte	Ferro-
viário,	será	apresentado	um	plano	de	ação	para	
impulsionar	 os	 serviços	 de	 passageiros	 trans-
fronteiriços	de	longa	distância	na	UE,	esperando	
que	uma	viagem	ferroviária	na	Europa	seja	em	
breve	 tão	 suave	 e	 fácil	 como	 descrito	 nos	 ro-
mances.

CP	-	Comboios	de	Portugal

O	 Presidente da CP Comboios de Portugal, 
Nuno Freitas	começou	por	apresentar	o	que	a	CP	
tem	feito	nos	últimos	anos	em	termos	de	investi-
mentos	concluídos	e	em	curso.	Relativamente	ao	
ambiente	operacional	relembrou	a	enorme	pres-
são	que	a	CP	sentiu	em	2018	devido	ao	aumen-
to	da	procura	provocada	pelo	PART	–	Programa	
de	Apoio	à	Redução	Tarifária	nos	Transportes,	a	
falta	de	pessoal	e	de	material	circulante.	Proble-
mas	 que	 obrigaram	a	 cancelamentos	 e	 disrup-
ções	de	serviço.

Nessa	altura	foi	desenhado	um	plano	em	duas	
fases	pelo	Governo	português	para	normalizar	a	
situação.	Numa	primeira	fase,	para	inverter	ra-
pidamente	a	degradação	de	serviço	que	ocorria,	
reconstruir	as	capacidades	industriais	e	compe-
tências	técnicas	existentes	em	Portugal	e	dessa	
forma	voltar	a	existir	o	ecossistema	tecnológico	
e	industrial	perdido	nos	últimos	20	anos.	Na	se-
gunda	fase,	após	normalização	das	operações	e	
estabilização	do	negócio,	orientar	esforços	para	
a	 renovação	de	 frota	e	estimular	um	ambiente	
em	Portugal	de	forma	a	permitir	que	o	novo	ma-
terial	circulante	que	venha	a	ser	adquirido	pela	
CP	ou	por	outros	operadores	possa	ser	monta-
do	em	Portugal	para	dar	sustentabilidade	nesse	
sector	no	médio	longo	prazo.

O	objetivo	principal	era	estabilizar	a	CP	e	dar	
10	anos	à	CP	para	preparar	um	futuro	para	per-
mitir	 que	 o	 nosso	 país	 tenha	 oportunidade	 de	
preparar	um	futuro	para	o	sector	ferroviário	em	
Portugal

Relativamente	aos	investimentos	de	curto	pra-
zo	concluídos:

m	 Assinatura	 do	 Contrato	 de	 Obrigações	 de	
Serviço	Público	o	que	permitiu	garantir	estabili-
dade	económica-financeira;

m	Assinatura	de	acordos	com	todas	as	organi-
zações	representativas	dos	trabalhadores	o	que	
permitiu	alcançar	paz	social	na	empresa;

m	Investimento	de	cerca	de	1	milhão	de	euros	

Nuno Freitas, Presidente da CP.



coMboio corrEio

19

para	a	reabertura	das	Oficinas	de	Guifões	e	Fi-
gueira	da	Foz;

m	Fusão	da	EMEF	na	CP,	uma	empresa	que	nos	
últimos	 tempos	 estava	 com	 diversos	 déficits,	
tendo	perdido	capacidade,	recorrendo	à	subcon-
tratação	para	diversas	áreas	core,	que	com	estas	
dificuldades	estava	em	vias	de	ser	obrigada	pelo	
TdC	a	concorrer	para	a	manutenção	do	material	
circulante	da	CP.

O	 presidente	 realçou	 o	 risco	 que	 é,	 hoje	 em	
dia,	um	operador	não	dominar	a	manutenção	do	
seu	próprio	material	circulante,	seja	do	ponto	de	
vista	técnico,	dos	timings	e	execução	das	tare-
fas.	Sendo	que	este	domínio	é	fundamental	para	
que	exista	vantagem	competitiva,	situação	que	
acontece	com	os	diversos	operadores	nacionais	
e	europeus.	Por	esse	motivo,	e	com	a	 incorpo-
ração	da	EMEF	na	CP,	foi	criada	a	divisão	da	CP	
Manutenção	e	Engenharia.

Recuperação	já	concluída	de	material	circulan-
te:

m 7	 locomotivas	 elétricas	 da	 série	 CP2600,	
ficando	assim	a	CP	dotada	de	material	de	tração	
para	 iniciar	 serviço	 na	 linha	 do	Minho;	 3	 loco-
motivas	diesel-elétricas	da	série	CP1400;	7	car-
ruagens	Schindler	(1	das	quais	com	o	esquema	
Retro	 da	 CP)	 e	 4	 Sorefame	 com	 o	 objetivo	 de	
responder	 ao	 aumento	 do	 turismo	 na	 linha	 do	
Douro,	 permitindo	 a	 transferência	 do	 material	
circulante	 que	 se	 encontrava	 afeto	 à	 Linha	 do	
Douro	para	outras	linhas	e	dessa	forma	norma-
lizar	 o	 serviço	 regional	 e	 eliminar	 praticamen-
te	 todas	 as	 supressões	 aumentando	 o	 grau	 de	
cumprimento	de	serviço	em	todas	as	linhas	re-
gionais.

m 4	UQE	das	séries	CP2300/2400,	para	dar	
robustez	ao	serviço	na	linha	de	Sintra	que	ope-
rava	 muitas	 vezes	 com	 o	 mesmo	 número	 de	
unidades	disponíveis	face	às	necessárias	para	a	
realização	do	serviço,	o	que	fazia	com	que,	por	
exemplo,	 em	caso	de	avaria,	 surgissem	as	 su-
pressões.	 Se	 este	 tipo	 de	 ocorrências	 é	 grave	
em	qualquer	linha	ou	comboio,	na	linha	de	Sintra	
tornava-se	ainda	mais	dramática,	isto	porque	a	
falta	de	uma	circulação	na	hora	de	ponta	desen-
cadeia	um	aumento	significativo	de	passageiros	
para	o	comboio	seguinte.

m 1	UME	da	série	CP3500	(dois	pisos),	imo-
bilizada	há	cerca	de	10	anos	e	que	nova	custaria	
cerca	de	10	milhões	de	euros.

De	 forma	 resumida,	 em	 18	 meses,	 que	 cor-
respondem	à	primeira	fase	do	projeto,	voltaram	
ao	ativo	11	carruagens,	7	locomotivas	elétricas,	
3	 locomotivas	 diesel-elétricas	 e	 5	 automotoras	
elétricas	quádruplas.

A	 concretização	 deste	 plano	 implicou	 um	 in-
vestimento	total	de	6,5	milhões	de	euros.	Para	
termos	uma	ideia	da	grandeza	de	valores,	tendo	
já	em	conta	a	sua	antiguidade	e	o	facto	de	em	
alguns	aspetos	não	disponibilizarem	a	tecnologia	
que	existe	em	material	circulante	mais	moderno,	
se	a	CP	optasse	por	adquirir	este	material	novo	
teria	de	fazer	um	investimento	da	ordem	dos	70	
a	80	milhões	de	euros	ao	qual	teria	de	somar	um	
período	tempo	nunca	inferior	a	quatro	anos	para	
receção	das	primeiras	unidades.	Desta	forma,	a	
CP	garantiu	de	forma	rápida	e	económica	o	cum-
primento	da	sua	função.

Outra	área	que	durante	anos	foi	descurada,	a	
limpeza	exterior	regular	dos	comboios	por	forma	
a	 eliminar	 os	 grafitis,	 tem	 agora	 uma	 atenção	
especial.

Foi	criado	o	departamento	da	CP	Manutenção	
de	Veículos	Históricos,	tendo	sido	reabilitadas	4	
carruagens	Napolitanas	de	via	estreita.

Foram	 adquiridas	 40	 carruagens	 à	 RENFE,	 o	
que	 acabou	 por	 substituir	 o	 programa	previsto	
para	renovação	das	carruagens	Sorefame	e	des-
ta	forma	aumentar	a	frota	da	CP	para	material	
de	longo	curso.

Fechado	contrato	com	a	Stadler	para	aquisição	
de	22	unidades	múltiplas	elétricas,	sendo	12	de-
las	híbridas.

No	 curto	 prazo	 estão	 previstas	 a	 recupera-
ção	 de	 mais	 14	 locomotivas	 elétricas	 da	 série	
CP2600,	2	 locomotivas	diesel-elétricas	da	série	
CP1400,	 3	 UQE	 da	 série	 2400	 para	 a	 linha	 de	
Sintra,	recuperação	de	mais	11	carruagens	e	3	
veículos	de	via	estreita.	Entretanto,	 foi	 iniciada	
a	modernização	das	carruagens	ARCO	(adquiri-
das	 à	 RENFE)	 com	 um	 interior	 completamente	
reformulado,	 novo	 Sistema	 de	 Informação	 ao	
Passageiro,	tanto	no	interior	como	no	exterior	e	
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um	espaço	amplo	para	bicicletas.	Estas	carrua-
gens	ficarão	prontas	para	iniciar	serviço	na	linha	
do	Minho.	Também	para	breve	dará	início	o	pro-
cesso	de	modernização	das	carruagens	CORAIL.	
Nos	interiores	existirá	um	upgrade,	ficando	equi-
padas	com	um	novo	Sistema	de	Informação	ao	
Passageiro,	 aptas	 para	 acesso	 a	 pessoas	 com	
mobilidade	reduzida	e	casas	de	banho	estanques	
com	sistema	de	vácuo.

As	automotoras	UDD	CP0450	serão	alvo	de	um	
processo	 de	 modernização	 que	 visa	 mitigar	 a	
procura	em	determinadas	áreas	com	maior	pres-
são.	Será	instalado	um	power	pack	por	forma	a	
dar	cumprimento	a	todas	as	normas	relativas	a	
emissões,	área	para	bicicletas,	novo	Sistema	de	
Informação	ao	Passageiro,	aptas	para	acesso	a	
pessoas	com	mobilidade	reduzida	e	casas	de	ba-
nho	estanques	com	sistema	de	vácuo.	Também	
as	 automotoras	 UDD	 9630	 (via	 estreita)	 serão	
modernizadas	 com	 a	 introdução	 de	 um	 power	
pack.

A	CP	está	a	 investir	na	digitalização	das	ope-
rações	e	gestão	de	serviços,	tais	como	escalas	e	
rotações	de	material	circulante.	Neste	momento	
100	maquinistas	já	utilizam	tablets	para	aceder	
a	toda	a	informação	e	regulamentação	disponí-
vel.

Para	além	do	investimento	visível	na	renovação	
de	bilheteiras,	a	CP	está	também	a	desenvolver	
um	novo	CRM	–	Customer	Relationship	Manage-
ment,	MaaS	–	Mobility-as-a-Service,	uma	nova	
intranet	 e	 monitorização	 remota,	 processo	 já	
bastante	 avançado	 para	 monitorização	 remota	
de	 toda	 a	 frota,	 estando	 neste	momento	 qua-
se	100	veículos	equipados	onde	é	possível	ver	o	
estado	do	comboio,	a	sua	localização,	avarias	e	
outras	informações.

A	criação	do	Centro	de	Competências	da	Ferro-
via	tem	como	o	objetivo	de	gerar	massa	crítica,	
por	forma	a	voltar	a	ter	em	Portugal	um	cluster	
ferroviário	relevante.	Assenta	num	centro	tecno-
lógico,	uma	escola	ferroviária	e	uma	incubadora	
de	empresas.	Paralelamente	a	CP	está	a	desen-
volver	o	Railway	development	hub,	uma	área	do	
departamento	de	Manutenção	e	Engenharia	que	
irá	interagir	com	o	CCF.

Os	objetivos	do	longo	prazo	para	renovação	da	

frota	da	CP	passam	pela	aquisição	de	62	com-
boios	suburbanos	+	36	de	opção,	55	comboios	
regionais	e	12	comboios	de	alta	velocidade	+	14	
de	 opção	 a	 pensar	 na	nova	 linha	 Lisboa-Porto,	
sendo	que	os	14	de	opção	apenas	avançam	caso	
exista	expansão	por	parte	da	 infraestrutura	ou	
novos	serviços	que	venham	a	ser	criados	pela	CP

Após	apresentar	as	idades	médias	do	material	
circulante,	o	Presidente	da	CP	frisou	que	nos	pró-
ximos	20	anos	a	empresa	irá	precisar	de	mais	de	
250	comboios	de	100	metros	apenas	para	man-
ter	a	oferta	atual.	Praticamente	todo	o	material	
circulante	atual,	ou	foi	construído	ou	foi	montado	
em	Portugal,	isto	porque	a	aquisição	de	material	
circulante	novo	é	muito	caro.	Para	exemplificar,	
em	média,	um	comboio	urbano	de	100	metros	
pode	custar	10	milhões	de	euros	e	um	comboio	
de	alta	velocidade	entre	os	25	e	os	35	milhões	de	
euros.	Dentro	de	20	anos	toda	a	frota	da	CP	terá	
mais	de	40	anos	e	a	grande	maioria	mais	de	50,	
significa	que	a	CP	para	manter	a	oferta	atual	vai	
precisar	de	mais	de	1000	carruagens.

Por	 este	motivo,	 para	 se	 conseguir	 aumentar	
a	frota,	é	indispensável	a	aposta	na	ferrovia	em	
Portugal	integrando	a	nossa	economia.	

O	presidente	da	CP	alertou	ainda	para	o	facto	
de	 a	 bazuca	 europeia	 está	 fortemente	 orienta-
da	para	o	investimento	na	ferrovia,	não	apenas	
para	Portugal,	mas	para	toda	a	Europa,	situação	
que,	muito	provavelmente,	irá	originar	um	gran-
de	 aumento	 de	 procura	 de	 material	 circulante	
podendo	 provocar	 alguma	 falta	 de	 capacidade	
por	parte	dos	 fabricantes,	o	que	os	vai	obrigar	
a	 investir	 em	 fábricas	 novas,	 sendo,	 por	 esse	
motivo,	uma	oportunidade	para	voltarmos	a	ter	
indústria	ferroviária	em	Portugal.

Salientou	 também	 o	 facto	 de	 existir	 mão	 de	
obra	qualificada,	a	construção	de	um	polo	indus-
trial	bem	localizado,	tanto	ao	nível	dos	clientes,	
como	de	escolas	de	formação	passando	pelas	li-
gações	portuária	e	aeroportuária.	A	CP	está	for-
temente	empenhada	em	trazer	uma	 infraestru-
tura	 ferroviária	 para	 Portugal,	mas	admite	que	
sozinha	não	consegue,	sendo	necessária	a	união	
de	sinergias	para	alcançar	tal	desígnio.

O	Presidente	da	CP	afirmou	que	para	manter	
a	oferta	atual	será	necessário,	nos	próximos	20	
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anos,	produzir	1000	carruagens	e	que	Portugal	
tem	 as	 competências	 necessárias	 para	 a	 sua	
construção.	No	entanto,	tem	faltado	uma	maior	
interação,	 algo	 que	 poderá	 ser	 ultrapassado	
através	 do	 CTF	 Centro	 Tecnológico	 da	 Ferrovia	
que	permitirá	reunir	massa	crítica	e	por	as	em-
presas	a	falarem	umas	com	as	outras.

Infraestruturas	de	Portugal

António Laranjo, Presidente do Conselho de 
Administração da Infraestruturas de Portugal	co-
meçou	a	sua	apresentação	por	abordar	os	dois	
Planos	 de	 Investimento,	 o	 Ferrovia	 2020,	 em	
curso	 e	 o	 Programa	Nacional	 de	 Investimentos	
2030.

O	 Ferrovia	 2020	 que	 prevê	 intervenções	 em	
cerca	de	1.000km	de	ferrovia	e	um	investimento	
total	superior	a	2	mil	milhões	euros	cofinancia-
dos	em	mais	de	50	%	pela	União	Europeia;

Tem	 como	 principais	 objetivos	 o	 aumento	 da	
competitividade	do	 transporte	 ferroviário,	atra-
vés	da	 redução	de	 tempos	de	percurso,	da	 re-
dução	 dos	 custos	 de	 transporte	 e	 do	 aumento	
da	capacidade,	em	número	e	comprimento	dos	
comboios;	 criação	 de	 condições	 para	 a	 intero-
perabilidade	 ferroviária	 através	 da	 eletrificação	
de	mais	de	500	quilómetros	de	linhas,	da	insta-
lação	de	sinalização	eletrónica	em	mais	de	400	
quilómetros	de	linhas,	aumento	do	comprimento	
dos	comboios	de	mercadorias	para	750	metros	e	

da	instalação	de	travessas	polivalentes;	melho-
ria	das	ligações	internacionais	através	de	inves-
timentos	no	corredor	 internacional	norte,	entre	
os	 portos	 de	 Leixões	 e	 Aveiro	 e	 a	 fronteira	 de	
Vilar	Formoso.	No	corredor	internacional	sul	en-
tre	o	porto	de	Sines	e	a	fronteira	em	Elvas/Caia,	
potenciando	assim	a	ferrovia	nas	acessibilidades	
aos	portos	nacionais.

Neste	 momento,	 apenas	 8%	 está	 concluído,	
estando	21%	em	fase	de	projeto	e	71%	em	con-
tratação	ou	em	curso,	totalizando	1.070	milhões	
de	euros	em	obras	em	curso	e	em	fase	de	con-
tratação,	mais	cerca	de	200	milhões	de	euros	em	
sinalização	e	telecomunicações.

As	obras	de	maior	relevância	em	fase	de	exe-
cução:	

m A	linha	Évora-Elvas	já	no	terreno	e	conside-
rada	a	maior	obra	de	construção	de	caminho	de	
ferro	deste	século;	

m A	reabertura	da	linha	da	Beira	Baixa	entre	
a	Covilhã	e	a	Guarda;	

m As	intervenções	na	linha	do	Norte;	

m A	eletrificação	da	linha	do	Minho	entre	Via-
na	do	Castelo	e	Valença;

m A	modernização	da	linha	da	Beira	Alta.

O	PNI	2030	apresentado	em	outubro	de	2020	
prevê	um	valor	total	de	investimentos	de	43.000	
milhões	de	euros,	dos	quais	51%	são	destinados	
à	 mobilidade	 e	 destes	 25%	 direcionados	 para	

António Laranjo, Presidente do 
Conselho de Administração da 

Infraestruturas de Portugal.
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a	ferrovia.	Contempla	o	Ferrovia	2020,	do	qual	
fazem	parte	os	 investimentos	nas	mercadorias,	
ligações	 internacionais	e	 recuperação	de	ativos	
e	 está	 direcionado	 para	 o	 segmento	 de	 passa-
geiros,	principalmente	no	eixo	norte-sul.	São	16	
programas	e	projetos	ferroviários,	num	total	de	
mais	de	10.500	milhões	de	euros,	sendo	que	13	
destes	projetos	dizem	respeito	à	infraestrutura	e	
3	a	material	circulante.

O	 destaque,	 ao	 nível	 dos	 investimentos,	 vai	
para	a	nova	linha	em	via	dupla	de	Alta	Velocidade	
Porto-Lisboa,	com	implementação	faseada	entre	
2021	e	2030,	iniciando-se	com	o	troço	entre	Por-
to	e	Soure.	O	objetivo	será	alcançar	um	tempo	
de	percurso	de	1h15m	entre	Campanhã,	no	Por-
to,	e	o	Oriente,	em	Lisboa.	Esta	obra	permitirá	
também	uma	redução	generalizada	dos	tempos	
de	percurso	a	outros	pontos	do	país	e	com	isto	
libertar	capacidade	na	 linha	do	Norte	para	me-
lhor	servir	os	comboios	suburbanos,	regionais	e	
mercadorias.	 Nesta	 primeira	 fase	 prevê-se	 um	
investimento	de	2.300	milhões	de	euros	para	um	
total	de	4.500	milhões	de	euros	nesta	linha.

A	IP	está	a	adaptar	a	capacidade	produtiva	com	
integração	 de	 170	 novos	 trabalhadores,	 desde	
2017,	 estando	 em	 curso	 o	maior	 programa	 de	
recrutamento	que	a	IP	já	fez	num	total	de	215	
novos	trabalhadores.

Metropolitano	de	Lisboa

O Presidente do Metropolitano de Lisboa, Ví-
tor Domingues dos Santos,	começou	por	fazer	a	
caracterização	do	Metropolitano	de	 Lisboa:	 en-
trou	em	operação	há	cerca	50	anos,	dispõe	de	
56	 estações,	 das	 quais	 6	 são	 duplas,	 uma	 ex-
tensão	de	44,2	km,	4	linhas,	333	carruagens	e	
1.513	 trabalhadores.	Em	2020	 foram	 transpor-
tados	85.608.971	passageiros,	uma	redução	de	
50,70%	face	a	2019.	Relativamente	às	receitas,	
também	 se	 verificou	 uma	 quebra	 de	 27,18%	
face	a	2019,	que	só	não	foi	tão	grave	graças	aos	
apoios	do	Estado.

Em	função	da	pandemia	causada	pela	Covid-19,	
foram	adotadas	novas	medidas	para	proteção	de	
trabalhadores	e	clientes.	Relativamente	aos	tra-
balhadores	 com	 distribuição	 de	 gel,	 máscaras,	
luvas,	limpezas	diárias	contínuas,	criação	de	se-
paradores,	incremento	do	teletrabalho,	aumento	
da	comunicação	e	o	controlo	diário	de	tempera-
turas.	 Junto	 dos	 clientes,	 os	 comboios	 e	 esta-
ções	foram	alvo	de	campanhas	mensais	e	diárias	
de	limpeza	de	todos	os	espaços	percorridos	por	
estes	para	evitar	a	transmissão	do	vírus.

Em	termos	de	investimentos,	a	maior	percen-
tagem	foi	ao	nível	da	sinalização,	melhoria	das	
acessibilidades,	ambiente	e	na	área	de	recupe-
ração	e	renovação	do	parque	de	equipamentos,	
trabalhos	 que	 são	 executados	 internamente.	
Relativamente	 à	 expansão	 da	 rede,	 está	 a	 ser	

Vítor Domingues dos Santos, 
Presidente do Metropolitano de 

Lisboa. 
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iniciada	a	construção	da	linha	circular	e	em	pro-
jeto	 a	 ampliação	 da	 linha	 vermelha	 entre	 São	
Sebastião	e	Alcântara.	Estão	também	a	ser	de-
senvolvidos	dois	projetos	na	área	dos	transpor-
tes	coletivos	em	canal	dedicado	para	as	câmaras	
da	área	metropolitana	de	Lisboa,	a	LIOS	–	Linha	
Intermodal	Sustentável	Ocidental	e	Oriental	e	o	
Lightrail	 Loures/Odivelas.	 Para	 futuros	 investi-
mentos	estão	previstas	a	aquisição	de	novo	ma-
terial	circulante,	também	se	encontram	a	desen-
volver	o	projeto	daquela	que	poderá	ser	a	última	
expansão	do	metro,	a	linha	amarela	de	Telheiras	
a	Benfica	e	a	nova	localização	do	Centro	de	Con-
trolo	Operacional.	Duas	novas	 linhas	 com	24,4	
km	e	um	investimento	de	440	milhões	de	euros	
(infraestruturas,	material	circulante	e	centro	de	
manutenção).

A	modernização	da	rede,	com	um	investimento	
da	ordem	dos	114,5	milhões	de	euros,	prevê	a	
instalação	de	um	novo	sistema	de	sinalização,	o	
atual	já	tem	mais	de	40	anos,	baseado	em	CBTC	
–	 Communications-Based	 Train	 Control	 que	 irá	
permitir	uma	maior	aproximação	dos	comboios.	
Aquisição	de	42	novas	carruagens	o	que	permi-
tirá	criar	14	novos	comboios.	Reconversão	de	70	
unidades,	das	111	existentes,	para	adaptação	ao	
novo	CBTC.

Um	grande	projeto	para	dotar	as	estações	com	
acessibilidades	plenas,	tendo	sido	concluído	este	
ano	 nas	 estações	 do	 Areeiro	 e	 Colégio	 Militar,	
estando	em	curso	na	estação	de	Arroios	prepa-
rando-a	para	receber	comboios	de	6	carruagens.	

Neste	momento,	40	das	56	estações	existentes	
já	dispõem	de	acessibilidades	plenas.

Entre	outros	investimentos,	o	Metropolitano	de	
Lisboa	 prevê	 a	 aquisição	 de	 uma	máquina	 es-
meriladora	 e	 o	 desenvolvimento	 de	 um	 proje-
to	 imobiliário	 com	mais	 de	 150.000	metros	 de	
construção.	Construção	de	duas	novas	estações,	
Estrela	e	Santos,	reformulação	do	Cais	do	Sodré	
e	 alteração	 dos	 viadutos	 existentes	 no	 Campo	
Grande,	um	 investimento	num	valor	superior	a	
210	milhões	de	euros.	Expansão	da	rede	através	
de	uma	nova	linha	São	Sebastião-Alcântara	com	
4	km,	no	valor	de	300	milhões	de	euros,	4	esta-
ções,	Amoreiras	(a	céu	aberto),	Campo	de	Ouri-
que,	Infante	Santo	e	Alcântara.	Light	rail	(MLS),	
Loures-Odivelas,	12,4	km	de	extensão,	com	18	
paragens	e	um	investimento	de	250	milhões	de	
euros.

Dentro	 do	 programa	 de	 sustentabilidade	 am-
biental,	está	prevista	a	construção	de	uma	cen-
tral	fotovoltaica	que	servirá	de	cobertura	para	o	
material	 circulante,	 a	adoção	de	 tecnologia	 led	
ao	nível	da	iluminação	e	a	reutilização	de	águas	
utilizadas	na	lavagem	de	estações	e	comboios.

Na	 área	 da	 inovação,	 os	 desenvolvimentos	
passam	 pela	 manutenção	 preditiva,	 automa-
tização	de	procura	e	de	compras,	 facilidade	de	
utilização	das	máquinas	de	títulos,	utilização	de	
novos	métodos	de	pagamento,	projeto	de	digita-
lização	das	operações	e	um	sistema	que	permita	
dar	informação	ao	cliente	sobre	as	condições	de	
circulação	de	comboios

Tiago Braga, 
Presidente da Metro do Porto. 
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Metro	do	Porto

O Presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, 
salientou	a	importância	do	sector	dos	transpor-
tes	e	o	impacto	que	provoca	ao	nível	ambiental,	
a	 importância	 do	 teletrabalho	 na	 redução	 das	
emissões	poluentes	 em	zonas	urbanas	 e	 o	 im-
pacto	que	o	Covid	provocou	no	setor	dos	trans-
portes	e	a	forma	que	os	operadores	têm	de	en-
contrar	 para	 superar	 as	 alterações	 provocadas	
pela	pandemia.

A	Metro	do	Porto	está	a	desenvolver	de	um	pro-
jeto	piloto	para	permitir	pagamentos	de	baixo-
-valor	com	cartões	VISA,	estando	já	prontas	as	
plataformas	com	balizadores	em	funcionamento,	
pagamentos	através	de	QR	Codes,	privilegiando	
dessa	forma	a	relação	com	o	cliente.	A	criação	
de	uma	plataforma	inovadora,	no	âmbito	do	TIP,	
irá	melhorar	a	forma	de	utilização	do	modelo	ta-
rifário.

Relativamente	 à	 expansão	 da	 rede	 será	 pro-
longada	a	Linha	Amarela	de	Santo	Ovídio	a	Vila	
D’	Este	e	construída	a	Linha	Rosa,	com	3km	de	
extensão,	que	será	o	início	de	uma	linha	circular.	
Com	a	Linha	Rosa	prevê-se	a	retirada	de	800	au-
tocarros	do	centro	do	Porto,	passando	a	viagem	
a	demorar	4	minutos,	contra	os	atuais	cerca	de	
30	minutos,	 entre	 a	 Boavista	 e	 a	 Avenida	 dos	
Aliados.	No	caso	da	Linha	Amarela,	com	uma	ex-
tensão	de	3,2	km,	prevê-se	atrair	clientes	para	o	
transporte	coletivo	em	detrimento	do	individual,	
isto	 porque	 vai	 ter	 o	 seu	 términus	 numa	 zona	

com	elevada	densidade	populacional.	Serão	ad-
quiridos	18	novos	veículos	e	um	investimento	to-
tal	na	ordem	dos	460	milhões	de	euros.

No	 futuro	 estão	 previstas	 a	 criação	 de	 novas	
linhas:	Campanhã	–	Souto;	Eixo	Ocidental	Porto;	
Casa	da	Música	–	Santo	Ovídio;	Circular;	ISMAE-
-Trofa;	Maia	II;	São	Mamede;	Metro	BUS	(BRT)	
Póvoa	de	Varzim;	Metro	BUS	(BRT)	Rio	Mau;	Me-
tro	BUS	(BRT)	Mindelo	e	Metro	BUS	(BRT)Modi-
vas.

O	crescimento	do	Metro	do	Porto	na	última	dé-
cada	 em	números:	mais	 47	 estações,	mais	 40	
km,	mais	de	200.000	validações	por	dia,	mais	de	
73.000.000	validações	por	ano.

Centro	de	Competências	Ferroviário

O Diretor Executivo do CCF – Centro de Compe-
tências Ferroviário, Luís Andrade Ferreira,	apre-
sentou	o	CCF	começando	por	posicionar	Portugal	
no	contexto	europeu,	de	acordo	com	o	ERPI	Eu-
ropean	RailWay	Performance	Index	de	2017,	em	
que	são	avaliados	a	performance	da	ferrovia	de	
acordo	com	3	parâmetros,	a	intensidade	de	uso,	
a	qualidade	de	serviço	e	a	segurança,	Portugal	
encontra-se	na	23ª	posição	de	um	 total	 de	25	
países	avaliados.

São	membros	 fundadores	 a	 CP,	 IP,	 Metro	 de	
Lisboa,	Metro	 do	 Porto,	 PFP	 e	 Universidade	 do	
Porto.

Luís Andrade Ferreira, Diretor 
Executivo do CCF – Centro de 

Competências Ferroviário
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A	missão	do	CCF	é	inverter	a	situação	em	que	
se	encontra	a	ferrovia	nacional	procurando	lan-
çar	o	mais	rápido	possível	a	sua	internacionali-
zação,	promover	a	criação	do	Centro	de	Compe-
tências	Ferroviário	em	Guifões,	Matosinhos	com	
o	objetivo	de	desenvolver	a	indústria,	tecnologia	
e	capacidades	de	negócio	no	sector	ferroviário.	
A	 localização	escolhida	beneficia	da	proximida-
de	com	o	conhecimento	académico	e	 industrial	
e	boas	acessibilidades	como	autoestradas,	cami-
nho-de-ferro,	porto	e	aeroporto.

Tem	 como	 visão	 tornar	 Portugal	 numa	 refe-
rência	na	 indústria	 ferroviária,	 com	capacidade	
para	desenvolver	novas	tecnologias	e	produtos,	
apostando	 no	 capital	 humano	 e	 nas	 indústrias	
nacionais.

Os	projetos	e	desafios	prendem-se	com	a	cria-
ção	 do	 Comboio	 Português,	 modernização	 do	
material	circulante	e	infraestrutura	e	a	interna-
cionalização	 dos	 projetos	 como	 o	 S2Rail.	 Criar	
uma	escola	ferroviária,	em	parceria	com	o	IEFP,	
FERNAVE	e	outras	escolas,	de	onde	possam	sur-
gir	 profissionais	 qualificados	 com	 competência	
técnica	 nas	 áreas	 da	 manutenção	 de	 material	
circulante	e	 infraestruturas.	Em	parceria	com	a	
Faculdade	de	Engenharia	do	Porto,	Universidade	
do	Minho	e	Universidade	de	São	Paulo	(Brasil),	
criar	 cursos	de	 formação	superior	nas	mesmas	
áreas.	Criação	de	startups	ligadas	à	ferrovia	com	
o	 suporte	 das	mais	 de	 60	 empresas	 ligadas	 à	
PFP	que	permitam	desenvolver	 e	modernizar	o	

material	circulante	e	infraestruturas	ferroviárias,	
resolver	os	problemas	de	obsolescência	e	encon-
trar	novas	formas	e	mentalidades	no	sentido	de	
modernizar	a	ferrovia.

Tem	um	 investimento	previsto	de	12	milhões	
de	euros	entre	2021	e	2026.

Thales	Portugal

O Diretor de Marketing e Inovação da Tha-
les Portugal, João Salgueiro,	 abordou	 a	 trans-
formação	 digital	 na	 ferrovia	 e	 a	 evolução	 que	
tem	acontecido	na	ferrovia	como,	por	exemplo,	
a	 transição	de	cabos	de	cobre	para	fibra	ótica,	
das	comunicações	analógicas	para	digitais,	o	au-
mento	da	 informação	ao	passageiro	por	via	da	
introdução	 de	 sistemas	 digitais,	 introdução	 de	
detetores	de	movimento,	de	ocupação	e	de	obje-
tos	abandonados,	monitorização	em	tempo	real	
e	centralizada	dos	movimentos	dos	comboios	e	
dos	espaços	públicos.	Utilização	de	smartphones	
e	aplicações	com	informação	em	tempo	real	so-
bre	 a	 localização	 e	 horários	 dos	 comboios.	 Bi-
lhetes	eletrónicos	e	pagamentos	sem	contacto.	
Entretenimento	 e	 acesso	 a	 internet	 wireless	 a	
bordo	dos	comboios.	

 João Salgueiro,
Diretor de Marketing e Inovação da 

Thales Portugal.
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CP	-	Comboios	de	Portugal

O Director-adjunto da Oficina de Guifões , João 
Silva,	apresentou	pormenorizadamente	as	inter-
venções	que	têm	sido	feitas	nas	oficinas	da	CP	
em	Guifões,	Contumil,	Entroncamento	e	Barrei-
ro.	A	recuperação	de	material	circulante	realiza-
da	nestas	oficinas	tem	como	principais	objetivos	
a	 redução	 dos	 cancelamentos	 e	 criação	 de	 re-
dundâncias.

Em	Guifões	foram	recuperadas:

m 7	carruagens	Schindler,	através	da	repara-
ção,	reconstrução	e	reforço	de	todos	os	elemen-
tos	estruturais,	aumento	do	conforto	por	via	da	
introdução	de	novos	assentos	para	passageiros,	
um	novo	chão	com	resistência	ao	desgaste,	um	
sistema	de	aquecimento	mais	eficiente	e	 ilumi-
nação	LED	interior	e	exterior.	Custo	de	cerca	de	
100.000	euros	por	carruagem.

m 4	carruagens	Sorefame	com	novos	e	mais	
confortáveis	assentos	para	passageiros,	sistema	
de	aquecimento	melhorado	e	revisão	completa	a	
todos	 os	 componentes	de	 segurança.	Custo	de	
reparação	de	cerca	de	65.000	euros	por	carru-
agem.

A	introdução	deste	material	circulante	no	ativo	
permitiu	cumprir	os	horários	na	linha	do	Douro,	
melhorar	o	conforto	ao	passageiro,	aumentar	a	

frota	de	comboios	turísticos	e	libertar	comboios	
para	o	serviço	regional	noutras	linhas.

m 36	carruagens	ARCO,	novos	assentos	para	
passageiros,	 iluminação	interior	e	exterior	LED,	
teto	reparado	e	impermeabilizado,	nova	pintura	
com	 um	 esquema	 moderno,	 espaço	 para	 bici-
cletas,	 adaptadas	para	1.5kV,	 novo	 sistema	de	
informação	ao	passageiro	desenvolvido	interna-
mente	pela	CP.	Custo	de	cerca	de	140.000	euros	
por	carruagem.	A	disponibilização	destas	carrua-
gens	vai	aumentar	a	frota	de	material	circulante	
tanto	para	serviço	regional	como	médio	ou	longo	
curso,	aumento	do	conforto	ao	passageiro	e	dis-
ponibilizar	material	circulante	aquando	da	aber-
tura	da	nova	linha	do	Minho	eletrificada.

Em	Contumil	procedeu-se	à	recuperação	de:

m 7	locomotivas	elétricas	da	série	CP	2600/20.	
Custo	 de	 cerca	 de	 65.000	 euros	 por	 unidade.	
Desta	forma	haverá	material	de	tração	disponí-
vel	para	as	renovadas	carruagens	ARCO	a	intro-
duzir	na	linha	do	Minho	e	as	redundâncias	serão	
incrementadas.

m 4	 carruagens	Napolitanas	 de	 via	 estreita	
com	 preservação	 histórica	 dos	 interiores	 e	 es-
quema	 de	 pintura	 original.	 Custo	 de	 cerca	 de	
50.000	euros	por	unidade.	Estas	carruagens	vão	
provocar	o	aumento	da	oferta	turística	na	linha	
do	Vouga.

João Silva, Director -adjunto da Oficina 
de Guifões.
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No	Entroncamento	foram	alvo	de	revisão	com-
pleta:

m 4	EMU	das	séries	CP	2300	e	CP	2400.	Custo	
de	cerca	de	900.000	euros	por	unidade.	Nestas	
unidades	foi	incorporada	tecnologia	nacional	de-
senvolvida	 internamente	 para	 ultrapassar	 pro-
blemas	críticos	de	obsolescência.	

m 1	EMU	da	série	CP	3500	(duplo	piso).	Custo	
de	cerca	de	500.000	euros	por	unidade.

A	 introdução	destas	unidades	vai	aumentar	a	
oferta	 nas	 linhas	mais	 congestionadas	 do	 país	
e	diminuir	drasticamente	os	cancelamentos	e	a	
pressão	nas	oficinas	de	manutenção.

No	Barreiro	foram	recuperadas:

m 2	locomotivas	Diesel-Elétricas	da	série	CP	
1400.	Custo	de	cerca	de	250.000	euros	por	uni-
dade.	Os	 principais	 benefícios	 com	 estas	 recu-
perações	 prendem-se	 com	o	 aumento	 da	 ofer-
ta	turística,	a	disponibilização	de	tração	para	os	
comboios	da	linha	do	Douro	e	diminuir	a	pressão	
nas	oficinas	de	manutenção.

m 1	 locomotiva	 Diesel-Elétrica	 da	 série	 CP	
1550.	Custo	de	cerca	de	250.000	euros	por	uni-
dade.	Desta	forma	a	CP	passa	a	ter	uma	locomo-
tiva	 alocada	 em	exclusivo	 ao	Comboio	 Socorro	
do	Entroncamento	e	disponível	para	formação.

Em	breve	serão	renovadas	5	carruagens	Schin-
dler,	 3	 Sorefame,	 2	 carruagens	Napolitanas	 de	
via	 estreita,	 3	 locomotivas	 elétricas	 da	 série	
CP2600/20,	2	 locomotivas	diesel-elétricas	série	
CP	 1400,	modernizadas	 19	 automotoras	 diesel	
da	 série	 UDD	 0450	 e	 7	 automotoras	 diesel	 da	
série	UDD9630.	 Também	2	 automotoras	 elétri-
cas	da	série	CP	2300	e	1	CP	3500	serão	alvo	de	
revisão

Ministro	das	Infraestruturas

Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestru-
turas e da Habitação,	fechou	o	Railway	Summit	
2021,	começando	por	salientar	as	obras	que	es-
tão	no	terreno	ou	a	concurso	em	todos	os	prin-
cipais	corredores	ferroviários	e	o	facto	de	se	ter	
conseguido	 recuperar	 material	 circulante	 sufi-
ciente	 para	 reduzir	 as	 supressões	 ao	 mínimo.	
Referiu	também	que,	apesar	da	pandemia,	a	CP	

tem	mantido	100%	da	oferta	nos	serviços	urba-
nos	e	regionais,	aqueles	em	que	existiam	mais	
problemas.

Segundo	 o	 ministro,	 Portugal	 encontra-se,	
hoje,	em	muito	melhores	condições	para	poder	
falar	de	uma	visão	estratégica	para	o	caminho	de	
ferro	em	Portugal.	Apesar	da	recuperação	e	mo-
dernização	de	material	circulante	que	continua,	
a	necessidade	de	aquisição	de	novos	comboios	
fará	com	que	o	primeiro	concurso	seja	 lançado	
muito	em	breve.	Os	concursos	estão	a	ser	pre-
parados	de	forma	a	que,	dentro	de	todas	as	re-
gras,	as	propostas	escolhidas	tenham	o	máximo	
de	incorporação	nacional.	Por	isso,	a	compra	de	
novos	comboios	para	a	CP	é	também	uma	peça	
importante	na	estratégia	industrial	para	o	sector	
ferroviário	em	conjunto	com	a	criação	do	Cen-
tro	de	Competências	da	Ferrovia	que	irá	permitir	
a	criação	de	quadros	especializados	e	promover	
a	 investigação	 e	 inovação	 ferroviária,	 estando,	
neste	momento,	tudo	pronto	para	que	o	Centro	
possa	 começar	 a	 funcionar.	 Em	matéria	 de	 in-
fraestrutura,	existem	3	eixos	fundamentais	para	
o	desenvolvimento	da	rede	ferroviária	na	próxi-
ma	década,	 sendo	eles:	 concluir	a	eletrificação	
e	modernização	de	toda	a	rede,	resolver	os	es-
trangulamentos	nas	áreas	metropolitanas	e	criar	
um	eixo	de	alta	velocidade	entre	o	Porto	e	Lisboa	
extensível	à	Galiza.	Esta	linha	de	alta	velocida-
de,	para	além	de	permitir	a	redução	do	tempo	de	
viagem	entre	as	duas	cidades	para	1h15,		tam-
bém	coloca	Leiria	a	35	minutos	de	Lisboa,	Coim-
bra	 a	 35	minutos	 do	 Porto	 e	 Braga	 a	 2	 horas	
de	Lisboa.	Este	projeto	está	a	ser	desenvolvido	
com	vários	pontos	de	ligação	à	linha	do	Norte	e	
à	linha	do	Oeste,	permitindo,	por	exemplo,	que	
um	IC	da	Guarda	para	Lisboa	possa	usar	a	nova	
linha	a	Sul	de	Coimbra	e	assim	retirar	40	minu-
tos	ao	seu	tempo	de	viagem.	O	Plano	Ferroviário	
Nacional	será	o	pretexto	para	colocar	todo	o	país	
a	falar	de	ferrovia,	durante	pelo	menos	um	ano.	
Uma	rede	pensada	em	infraestruturas	e	serviços	
que	cubra	o	território	tornando-se	no	modo	pre-
ferencial	 de	 deslocação	para	 as	 pessoas	 sejam	
elas	em	trabalho,	em	férias,	para	visitar	familia-
res	ou	apenas	pelo	prazer	de	andar	de	comboio.	
A	exemplo	disso	veja-se	o	sucesso	do	comboio	
Miradouro,	em	que	com	as	carruagens	Schindler	
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recuperadas	se	transformou	um	comboio	Inter-
Regional	num	produto	turístico	de	referência.

O	caminho	de	ferro	tem	um	património	riquís-
simo	de	linhas,	estações,	carruagens	e	locomo-
tivas.	A	CP	já	recuperou	2	das	carruagens	Napo-
litanas	que	se	encontravam	na	Estação	do	Tua,	
carruagens	de	via	 estreita	 fabricadas	em	 Itália	
nos	 anos	 30,	 uma	 preciosidade.	 A	 CP	 espera	
usar	5	delas	na	linha	do	Vouga	durante	o	próxi-
mo	Verão	levando	crianças	e	jovens	da	região	a	
andar	de	comboio.

E	o	ministro	frisa,	tudo	isto	porque	o	caminho	
de	 ferro	 não	 é	 só	 transporte,	 engenharia,	 aço,	
inovação	e	indústria	é	também	cultura,	é	arte	e	
património	de	todos	nós.	Há	muita	coisa	a	acon-
tecer	 na	 ferrovia	 em	 Portugal	 e	 queremos	 que	
este	movimento	continue	a	crescer,	 sendo,	por	
isso,	 uma	 feliz	 coincidência	 que	 a	 presidência	
portuguesa	 da	 UE	 esteja	 a	 decorrer	 durante	 a	
primeira	metade	do	Ano	Europeu	do	Transporte	
Ferroviário.	Um	dos	objetivos	da	Estratégia	para	
a	Mobilidade	Inteligente	e	Sustentável	apresen-
tado	pela	Comissão	Europeia	passa	por	duplicar	
o	transporte	de	mercadorias	e	triplicar	o	trans-
porte	 de	 passageiros	 em	 Alta	 Velocidade	 até	
2050,	 estando	 o	 Governo	 alinhado	 com	 esses	
desígnios	 também	 está	 consciente	 da	 necessi-
dade	de	níveis	de	investimento	público	mais	ele-
vados	não	só	ao	nível	da	infraestrutura,	mas	so-
bretudo	no	que	diz	respeito	à	operação.	Está	na	
altura	de	ser	feita	uma	avaliação	dos	resultados	

dos	4	pacotes	ferroviários,	pela	bitola	do	serviço	
ao	passageiro,	e	do	bem	público	que	o	caminho	
de	 ferro	deve	ser,	uma	discussão	que	deve	ser	
feita	não	só	entre	as	instituições,	a	indústria	e	os	
operadores,	mas	 também	 com	 os	 passageiros,	
os	trabalhadores	e	o	público.	Um	tema	que	deve	
ser	 discutido	 sem	 quaisquer	 preconceitos.	 Mas	
ainda	mais	urgente,	é	a	ajuda	que	deve	ser	dada	
pela	Europa	às	 companhias	 ferroviárias	que	 ti-
veram	de	enfrentar	uma	enorme	quebra	de	pas-
sageiros	e	de	receitas.	Se	estiver	a	braços	com	
dificuldades	financeiras	o	caminho	de	ferro	não	
conseguirá	ser	o	centro	da	recuperação	econó-
mica,	ficando,	por	isso,	impedido	de	alcançar	os	
objetivos	da	Estratégia	para	a	Mobilidade	Inteli-
gente	e	Sustentável	do	Pacto	Ecológico	Europeu.

Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação
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Carruagem Schindler em 
trabalhos de reparação 
nas oficinas de Guifões.
Novembro de 2020.

Pedro Mêda.
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O	jornal	Público	do	dia	10	de	Feve-reiro	 de	 2021	 voltou	 a	 publicar	
um	novo	artigo,	depois	divulgado	

noutros	órgãos	de	comunicação	social,	 re-
ferente	a	diversos	estudos	das	Infraestru-
turas	 de	 Portugal	 de	 futuras	 intervenções	
relevantes	 na	 rede	 ferroviária	 nacional.	
Desta	vez	o	tema	foi	a	ligação	entre	Lisboa	
e	Faro.

O	 diário	 refere	 que	 a	 Infraestruturas	 de	 Por-
tugal	 tem	 em	 análise	 diferentes	 opções	 para	
intervir	 na	 linha	 do	 Sul	 e	 assim	 reduzir	 consi-
deravelmente	os	 tempos	de	viagem,	 isto	numa	
perspectiva	 de	 se	 aproveitar	 parte	 dos	 fundos	
que	poderão	surgir	do	Programa	Nacional	de	In-
vestimentos	2030.

As	primeiras	hipóteses,	as	mais	dispendiosas	e	
muito	 provavelmente	 umas	 utopias,	 passariam	
pela	construção	de	uma	linha	inteiramente	nova	
entre	 a	 Funcheira	 e	 Loulé,	 com	 um	 custo	 que	
poderia	 variar	 entre	 os	 451	 e	 os	 504	 milhões	
de	euros,	dependendo	do	traçado.	Actualmente	
a	 distância	 percorrida	 sobre	 carris	 entre	 estas	
duas	 estações	 é	 de	 cerca	 de	 106	 quilómetros.	

Uma	linha	nova	poderia	reduzir	drasticamente	a	
distância,	há,	no	entanto	enormes	condicionan-
tes,	principalmente	a	nível	da	orografia	do	terre-
no.	Seriam	necessários	quilómetros	de	túneis	e	
de	viadutos	para	ultrapassar	os	obstáculos	que	a	
serra	impõe,	e	para	isto	basta	ver	o	que	aconte-
ceu	com	a	autoestrada	A22	que	tem	pendentes	
enormes	e	dezenas	de	viadutos.	Estas	duas	op-
ções	que	à	partida	estarão	excluídas	iriam	per-
mitir	poupar	entre	35	a	40	minutos	nas	ligações	
entre	Faro	e	Lisboa,	só	que	cada	minuto	ganho	
nas	viagens	iria	ter	um	custo	de	13	milhões	de	
euros.

No	estudo	apresentado	surgem	ainda	três	ou-
tras	variáveis,	com	diferentes	poupanças	de	tem-
po,	mas	também	com	valores	a	investir	distintos.	
Para	reduzir	em	30	minutos	seriam	gastos	253	
milhões	de	euros,	para	poupar	20	minutos	nas	
viagens	seria	necessário	investir	160	milhões,	ou	
caso	a	poupança	fosse	de	apenas	10	minutos	o	
valor	baixaria	para	75	milhões	de	euros.	Nestes	
casos	o	valor	por	minuto	poupado	andaria	entre	
os	7,5	e	os	8,4	milhões	de	euros,	verba	bem	in-
ferior	à	referida	no	parágrafo	anterior.

Ponte da Padrona, Linha do Sul  ao quilómetro 247.091. Um dos vários locais onde impera a limitação de velocidade devido ao 
traçado sinuoso, Setembro de 2017. © Pedro André

liGAção lisboA - fAro
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A	 intenção	 da	 IP	 ao	 ordenar	 estes	 estudos	
prende-se	com	a	vontade	da	gestora	pública	da	
rede	ferroviária	nacional	de	conseguir	aumentar	
as	velocidades	até	aos	200	km/h	nos	locais	onde	
a	orografia	seja	mais	fácil	de	ultrapassar,	mas	na	
zona	serrana	só	com	um	avultado	investimento	
será	possível	criar	patamares	de	velocidade	mais	
elevados.	 Segundo	 o	 disponibilizado	 na	 comu-
nicação	social,	serão	necessárias	diversas	inter-
venções,	desde	ripagem	de	curvas,	
desfazer	 aterros	 existentes,	 até	 à	
construção	de	viadutos	e	de	varian-
tes.	Pegando	na	hipótese	de	reduzir	
em	30	minutos	a	viagem,	com	o	tal	
custo	 de	 253	milhões	 de	 euros,	 a	
principal	 intervenção	seria	a	cons-
trução	 de	 uma	 variante	 com	 uma	
extensão	 de	 22	 quilómetros	 entre	
as	 proximidades	 da	 estação	 das	
Amoreiras	–	Odemira	(pk	226,5)	e	
de	Santa	Clara	(pk	254,8).	

Com	este	“novo	traçado”,	a	linha	
seria	encurtada	em	alguns	quilóme-
tros	já	que	actualmente	entre	estas	
duas	estações	existem	28	quilóme-
tros	de	carris.	Segundo	o	estudo,	a	
variante	 iria	permitir	que	parte	da	
linha	que	é	 considerada	mais	pro-
blemática	 fosse	abandonada,	onde	

se	 inclui	o	 túnel	de	vale	da	Isca	
ao	 quilómetro	 233,5	 com	 cerca	
de	700	metros	de	extensão.	Esta	
zona	 serrana	 da	 via	 é	 dos	 que	
mais	problemas	têm	causado	em	
termos	de	segurança	e	de	manu-
tenção,	tendo	sido	feitos	diversos	
investimentos	 nos	 últimos	 anos	
para	 mitigar	 as	 condicionantes.	
No	 artigo	 não	 é	 feita	 qualquer	
referência	 ao	 túnel	 da	 Horta	 si-
tuado	 ao	 quilómetro	 250,3	 com	
99	metros	 de	 comprimento,	 por	
isso	 não	 sabemos	 ao	 certo	 se	 a	
variante	iria	ou	não	levar	ao	en-
cerramento	do	mesmo.

Com	 a	 construção	 da	 variante	
haveria	 a	 possibilidade	 de	 au-
mentar	 as	 velocidades	 comer-
ciais	 máximas	 para	 patamares	

de	160-170	km/h	para	comboios	convencionais	
e	de	200	k/h	para	comboios	pendulares,	com	o	
respectivo	ganho	temporal	em	viagens.

Não	surgem	 	 informações	sobre	que	medidas	
a	tomar	entre	Santa	Clara	e	São	Marcos	da	Ser-
ra,	zona	da	linha	do	Sul	onde	o	traçado	é	tam-
bém	ele	péssimo,	com	destaque	para	a	zona	das	

A linha actual entre a Funcheira e Loulé conta com 106 quilómetros de extensão. Uma 
nova linha poderia reduzir consideravelmente a distância sobre carris entre os dois 

pontos.

A construção de uma variante iria permitir anular parte do percurso mais 
problemático da linha do Sul, local onde para além do túnel de Vale da Isca, 

existem dezenas de curvas .



coMboio corrEio

32

Pereiras,	onde	existem	
dezenas	 de	 curvas	 de	
raios	 bastante	 aper-
tados	 e	 aterros	 pro-
blemáticos,	 que	 muito	
provavelmente	só	uma	
nova	 linha	 (variante)	
poderia	corrigir.

O	 estudo	 abrange	
também	a	 linha	 do	Al-
garve	 entre	 Tunes	 e	
Faro,	 onde	 a	 orogra-
fia	 é	 mais	 “simpática”,	
apresentando	a	criação	
de	 três	variantes.	Uma	
entre	Tunes	e	as	Ferrei-
ras,	e	duas	na	zona	de	
Boliqueime.

Com	estas	 intervenções,	com	custos	 relativa-
mente	baixos,	as	velocidades	poderiam	aumen-
tar	 dos	 actuais	 120	 e	 140	 km/h	 para	 uns	 160	
e	200	km/h,	e	consequente	redução	em	alguns	
minutos	do	 tempo	de	viagem	nos	comboios	de	
longo	curso.	Este	investimento	na	linha	do	Algar-
ve	iria	ainda	favorecer	os	serviços	regionais,	em	
conjunto	com	a	electrificação,	com	uma	redução	
significativa	dos	tempos	de	viagem.	Actualmen-
te	 os	 comboios	 regionais	 demoram	entre	2h50	
e	3h10	para	percorrer	os	carris	entre	Vila	Real	
de	Santo	António	e	Lagos,	e	num	futuro	pode-
riam	fazer	a	viagem	entre	as	2h05	e	2h20	,	ou	
até	apenas	em	cerca	de	1h50	se	a	opção	da	CP	
passasse	por	utilizar	comboios	do	género	dos	in-
tercidades.

As	ligações	entre	Faro	e	Lisboa	sofreriam	redu-
ções	assinaláveis,	principalmente	o	Alfa	Pendu-
lar,	que	das	3	horas	actuais	passaria	a	demorar	
entre	2h40	ou	2h30	dependendo	da	solução	es-
colhida	pela	Infraestrutura	de	Portugal	aquando	
de	 uma	 futura	 intervenção	 na	 linha	 do	 Sul.	 O	
estudo	destaca	ainda	o	tempo	que	se	perde	na	
zona	de	Lisboa,	principalmente	entre	Sete	Rios	e	
o	Pragal	devido	ao	tráfego	dos	comboios	subur-
banos	da	Fertagus,	onde	é	normal	perder	cerca	
de	10	minutos.	Da	 terceira	ponte	 sobre	o	Tejo	
que	teria	importância	estratégica	e	que	iria	per-
mitir	poupar	ainda	mais	tempo	não	há	qualquer	
referência.

Como	 nota	 final,	 uns	 pormenores	 apresenta-
dos	no	artigo	do	Público	referentes	ao	que	acon-
tece	nos	dias	de	hoje	na	linha	do	Sul.

O	 estudo	 apresentado,	 com	 data	 de	 2017,	
apresenta	 a	 linha	 do	 Sul	 como	modernizada	 e	
preparada	para	velocidades	de	220	km/h	em	al-
guns	 locais	 até	 à	 estação	 da	 Torre	 Vã.	 Relem-
bramos	 que	 entre	 Ermidas-Sado	 e	 a	 Torre	 Vã	
se	 apresenta	 duplicada.	 Daqui	 até	 ao	 Algarve,	
Tunes,	a	linha	segue	exactamente	o	mesmo	tra-
çado	de	quando	foi	construída	no	final	do	século	
XIX,	o	que	é	sinónimo	de	enormes	constrangi-
mentos	para	a	circulação	de	comboios	modernos	
e	 rápidos.	O	 traçado	de	150	quilómetros	 entre	
a	Torre	Vã	e	Tunes	conta	com	65%	do	mesmo	
em	curvas	e	apenas	35	%	em	rectas,	sendo	que	
a	velocidade	máxima	rondará	os	90	km/h,	com	
algumas	pequenas	excepções.

Em	2004	foi	feito	o	último	grande	investimento	
da	linha	do	Sul,	com	a	electrificação	até	Faro	e	
uma	 intervenção	profunda	até	à	Torre	Vã	onde	
foram	 corrigidas	 algumas	 curvas	 e	 construídas	
variantes,	 muito	 por	 culpa	 da	 organização	 do	
Euro	2004.	Infelizmente	os	planos	para	moder-
nizar	a	sul	da	Torre	Vã	ficaram	na	“gaveta”,	e	a	
rectificação	 do	 traçado	 ficou-se	 por	 aí	 até	 aos	
dias	de	hoje.

Como	nota	final,	apenas	a	 informação	que	os	
mapas	 em	 anexos	 são	 apenas	 representativos	
das	 zonas	 referidas	 no	 texto,	 não	 tendo	 qual-
quer	relação	com	os	estudos	da	Infraestruturas	
de	Portugal.	

Localização aproximada dos pontos referidos no estudo da Infraestruturas de Portugal para a 
implementação de variantes na linha do Algarve.
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cp rEcupErA 
utE 2064 E 2086

É	mais	 uma	 notícia	 estrondosa	 de	uma	recuperação	simples	–	a	CP	vai	
repor	em	serviço	duas	unidades	tri-

plas	eléctricas	da	 série	2000,	que	 se	des-
tinavam	 a	 embarcar	 para	 a	 Argentina	 até	
o	contrato	de	venda	ter	sido	rescindido	em	
2012,	por	 falta	de	pagamento	do	país	das	
pampas.	As	cinco	unidades	que	ficaram	em	
território	nacional	foram	integralmente	re-
vistas	 –	 os	motores	 de	 tracção	 foram	 até	
rebobinados	 –	 e	 com	 excepção	 da	 2064,	
que	fez	uma	viagem	comemorativa	até	Sin-
tra,	nenhuma	delas	fez	um	quilómetro	que	
fosse	depois	disso.

Depois	de	anos	de	hesitações	onde	várias	hi-
póteses	 de	 reutilização	 foram	 aventadas,	 a	 CP	
decidiu-se	mesmo	por	recuperar	as	duas	últimas	
UTE	deste	lote	que	incorporam	interiores	prati-

camente	de	origem,	 lote	onde	 já	não	consta	a	
2057	que,	entretanto,	foi	cedida	ao	Museu	Na-
cional	Ferroviário.

Trata-se	 assim	 das	 2064	 e	 2086,	 que	 desde	
meados	de	 Fevereiro	 foram	 lavadas	 e	 vistoria-
das	nas	oficinas	do	Entroncamento,	tendo	mes-
mo	sido	colocadas	sob	tensão	e	ensaiadas	logo	
a	14	de	Fevereiro	e	provado	a	reputação	de	má-
quinas	indestrutíveis,	não	mostrando	problemas	
de	maior	apesar	do	 longo	pousio	expostas	aos	
elementos	atmosféricos.

Mais	uma	vez,	uma	simples	recuperação	per-
mitirá	à	CP	de	explorar	oportunidades	turísticas,	
desta	feita	orientadas	para	a	região	de	Lisboa	e	
para	Sintra,	muito	 em	particular.	Ambas	deve-
rão	ser	recolocadas	em	estado	muito	próximo	do	
original	e	deverão	servir	a	circulações	especiais	

A 2064 estacionada no Entroncamento, em 2012. © João Cunha
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em	direcção	à	vila	de	Sintra,	habi-
tual	 ponto	 turístico	 de	 excelência.	
A	 empresa	 prepara-se	 assim	 para	
a	 retoma	 pós-Covid,	 e	 prepara-se	
ainda	 para	 atacar,	 daqui	 por	 uns	
anos,	a	linha	de	Cascais.	Aí,	a	ideia	
de	 colocar	 em	 serviço	 comboios	
turísticos	 há	 muito	 que	 faz	 o	 seu	
caminho	 e	 esta	 pode	 ser	 a	 forma	
mais	simples	e	eficaz	de	o	concreti-
zar,	logo	que	a	linha	seja	re-electri-
ficada,	ficando	garantidas	unidades	
capazes	 de	 levar	 os	 passageiros	
numa	viagem	no	tempo.

Do	 lote	 que	 ficou	 em	 Portugal	
para	a	Argentina	ficam	apenas	por	
aproveitar	as	2073	e	2082,	também	totalmente	
revistas,	mas	cujo	interior	foi	renovado	no	início	
dos	anos	90	para	o	serviço	suburbano	na	região	
de	Coimbra	e	que,	por	isso,	se	revestem	de	mui-
to	menor	interesse	histórico.

As	 UTE	 serviram	 em	 Portugal	 entre	 1957	 e	
2004	em	serviço	regular,	tendo	até	2007	circula-
do	de	forma	especial	ao	serviço	do	comboio	ope-

rário	de	Guifões,	antes	de	substituição	por	mate-
rial	mais	moderno.	Limitadas	a	90	km/h,	foram	
as	 primeiras	 automotoras	monofásicas	 do	 país	
e	apresentam	a	curiosa	característica	de	terem	
sido	o	único	material	eléctrico	do	país	com	mo-
tores	monofásicos	 pilotados	 por	 um	 graduador	
de	baixa	tensão,	duas	singularidades	sem	conti-
nuidade	no	nosso	país	mas	que	se	revelaram	de	
enorme	fiabilidade	e	durabilidade.

Interior de segunda classe da 2064, Entroncamento em 2012. © João Cunha

A 2086 e a 2082 no Entroncamento em 2012. A primeira terá nova vida. 
© João Cunha
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2627 EstrEou A cAtEnáriA 
dA linhA do Minho

No	dia	 17	 de	 Fevereiro	 de	 2021,	 a	
locomotiva	 2627	 estreou	 a	 elec-
trificação	da	 linha	do	Minho	entre	

Viana	do	Castelo	e	Valença.	Numa	primeira	
marcha	para	Norte,	 a	 2627	 seguiu	 a	 rebo-
que	da	1415	mas	 com	o	pantógrafo	no	ar,	
permitindo	 à	 equipa	 que	 seguia	 no	 furgão	
de	inspecção	da	catenária	validar	o	correcto	
alinhamento	do	fio	de	contacto.

A	 marcha	 chegou	 até	 ao	 encontro	 Norte	 da	
ponte	sobre	o	rio	Minho,	portanto	cruzando-a	to-
talmente	e	entrando	em	Espanha,	detendo-se	a	
composição	junto	ao	local	de	transição	da	electri-
ficação	25.000V	para	os	3.000V	da	ADIF.	Daí,	a	

2627	saiu	em	tracção	até	Contumil,	tornando-se	
na	primeira	 locomotiva	eléctrica	portuguesa	em	
funcionamento	em	Espanha,	e	a	primeira	a	utili-
zar	a	catenária	da	linha	do	Minho	em	toda	a	sua	
extensão.

No	entanto	os	trabalhos	da	2600s	não	se	limita-
ram	à	viagem	entre	Contumil	e	Valença,	estando	
também	envolvidas	na	logística	do	transporte	do	
furgão	de	inspecção	de	catenária	que	se	encon-
tra	habitualmente	parqueado	na	estação	do	En-
troncamento,	viagens	que	ocorreram	nos	dias	16,	
com	a	2607	e	18	de	Fevereiro	com	a	2627.

Passagem da composição em Vila Nova de Cerveira no regresso ao Porto, 17 de Fevereiro de 2021. © Carlos Pérez Fontana
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 A 2607 foi a responsável 
pelo transporte do furgão, 
aqui isolada à passagem 

pelo apeadeiro do Ameal, na 
viagem entre Contumil e o 

Entroncamento. 
16 de Fevereiro de 2021.

 © Nuno Cortesão

Já na viagem de regresso do 
Entroncamento em direcção a 
Contumil. 16 de Feveveiro de 

2021.

 © Nuno Cortesão

 Transporte do furgão entre 
o Entroncamento e Contumil, 

comboio 31301 a cargo da 
2607, junto ao apeadeiro da 

Espadaneira, 
16 de Fevereiro de 2021.

 © Diogo Filipe
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Locomotiva 1415 com a 2627 e o furgão no comboio 31303 entre Contumil e Viana do Castelo, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Gil Monteiro

Marcha de seguimento 31303 [Contumil -> Viana do Castelo] para os ensaios de catenária. Locomotivas 1415 e 2627. Estação 
de Lousado, 17 de Feveveiro de 2021. © Tiago Cunha.
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Uns quilómetros mais a norte, em plena linha do Minho, perto de Afife, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Ricardo Quinas

A composição à passagem pela zona de Darque, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Ricardo Quinas
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Entrada da composição na 
estação de Valença, 

17 de Fevereiro de 2021.

 © Francisco Pereira

Estação de Valença, 
17 de Fevereiro de 2021.

 © Carlos Peréz Fontana

Estação de Valença, 
17 de Fevereiro de 2021.

 © Carlos Peréz Fontana
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A locomotiva 2627 na estação de 
Valença, 

17 de Fevereiro de 2021.

 © Francisco Pereira

A composição com a 2627 à 
cauda na partida em direcção da 

ponte internacional,
17 de Fevereiro de 2021.

 © Francisco Pereira

A 1415 reboca a composição na 
entrada da ponte internacional 

em direcção a Espanha, 
17 de Fevereiro de 2021.

 © Francisco Pereira
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Entrando na ponte sobre o rio Minho, com a fortaleza de Valença em fundo, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Carlos Peréz Fontana

Já em plena ponte internacional, é visível a diferença de sinalização entre Portugal e Espanha, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Francisco Pereira
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Um momento histórico, pela primeira vez uma locomotiva da série 2600/20 entrou em território espanhol. Imagem da composição 
no extremo da ponte internacional antes de iniciar a viagem de testes de catenária, 17 de Fevereiro de 2021. 

© Francisco Pereira
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A 2627 tornou-se assim a primeira locomotiva eléctrica a percorrer a linha do Minho em toda a sua extensão, aqui nesta 
imagem após passagem sobre a ponte internacional, já em território português, 17 de Fevereiro de 2021.

 © Francisco Pereira

De regresso a Portugal, a 2627 já com o pantógrafo no ar a tracionar a composição sobre o rio Minho, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Carlos Peréz Fontana
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Estação de S. Pedro da Torre, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Ricardo Quinas

Breve paragem na estação de Vila Nova de Cerveira, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Carlos Peréz Fontana
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Junto ao apeadeiro de Gondarém, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Carlos Peréz Fontana

A passagem da composição, com o apeadeiro de Seixas em fundo, 17 de Fevereiro de 2021. © Ricardo Quinas
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Na viagem descendente, perto de Afife, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Ricardo Quinas

Num local tradicional, a composição aproxima-se de Vila Praia de Âncora, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Carlos Peréz Fontana
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Comboio 31308 [Viana do Castelo -> Contumil], Famalicão, um pouco depois da estação, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Tiago Cunha

Em pleno dia de Inverno, a 2627 com o furgão e a 1415 a reboque a chegar a Viana do Castelo com o Cº 31306 vinda de Valença, 
17 de Fevereiro de 2021. © Gil Monteiro
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Na passagem pelo Lousado, uma outra visão da composição a caminho do Porto, desta vez com a 1415 a reboque em destaque, 
17 de Fevereiro de 2021.  © Rui Pedro Ferreira

Passagem perto da estação do Lousado, 17 de Fevereiro de 2021.
 © Rui Pedro Ferreira
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A 2627 regressando ao Entroncamento com o furgão de inspecção da catenária à passagem por Aveiro, 
em 18 de Fevereiro de 2021. © Ricardo M. Ferreira

Partida de contumil com a 2627 e o furgão em direcção ao Entroncamento, 18 de Fevereiro de 2021.
 © Tiago Duarte
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A locomotiva 2627 com o furgão 
a caminho do Entroncamento, 

apeadeiro do Ameal,
18 de Fevereiro de 2021.

 © Nuno Cortesão

Para finalizar esta fantástica 
reportagem fotográfica, 

novamente a 2627 no apeadeiro 
da Bencanta.18 de Fevereiro de 

2021.  

© Diogo Filipe

Um dos momentos finais desta 
“epopeia”, a 2627 após deixar 
o furgão no Entroncamento, 

volta isolada para o Porto perto 
do apeadeiro do Ameal, 18 de 

Fevereiro de 2021.

 © Nuno Cortesão
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bEirA AltA

Foram	publicadas	diversas	Portarias	
em	 Diário	 da	 República	 referentes	
ao	processo	de	modernização	da	li-

nha	da	Beira	Alta.	Deste	modo	a	Infraestru-
turas	 de	 Portugal	 avançou	 para	 a	 abertu-
ra	dos	concursos	públicos	que	vão	permitir	
que	em	breve	se	possam	saber	os	vencedo-
res,	que	irão	posteriormente	concretizar	as	
diversas	empreitadas.	

A	 IP	 ficou	 assim	 autorizada	 à	 repartição	 de	
encargos	 relacionados	 com	 os	 seguintes	 con-
tratos:

m Aquisição	de	aparelhos	de	via	para	a	obra	
Linha	da	Beira	Alta	-	Subtroço	-	Cerdeira/Vilar	
Formoso»,	 até	 ao	montante	 global	 de	 2.875.	
600	euros;

m Aquisição	 de	 aparelhos	 de	 via	 para	 a	
obra	Linha	da	Beira	Alta	-	Subtroço	-	Celorico	
da	Beira/Guarda»,	até	ao	montante	global	de		
4.679.	200	euros;

m Empreitada	da	linha	da	Beira	Alta	-	esta-
ção	da	Pampilhosa	1.ª	fase	-	execução,	até	ao	
montante	global	de	5	100	000	euros;	

m Aquisição	de	aparelhos	de	via	para	a	obra	
Linha	da	Beira	Alta	-	Subtroço	-	Santa	Comba	
Dão/Mangualde»,	até	ao	montante	global	de	6	
619	900,00	euros.

A	 autorização	dos	 concursos	 depende	de	 os	
mesmos	 conseguirem	 financiamento	europeu,	
com	candidatura	aprovada,	sendo	que	a	com-
participação	pública	nacional	para	cada	um	dos	
casos	não	pode	ultrapassar	um	cofinanciamen-
to	de	63,88	%	do	contrato.

Os	 valores	 apresentados,	 a	 que	 se	 soma	 o	
IVA	 à	 taxa	 legal,	 vão	 ter	 de	 ser	 divididos	 ao	
longo	de	vários	anos,	entre	2021	e	2022.	

Estação de Cerdeira, Setembro de 2018. © Pedro André
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MAnutEnção dAs 0450
Com	 o	 projecto	 de	 renovação	 das	

automotoras	 0450s,	 	 apresentado	
pelo	 presidente	 da	 CP	 Eng.º	 Nuno	

Freitas	 no	 Portugal	 Railway	 Summit,	 cujo	
início	está	marcado	para	o	segundo	semes-
tre	de	2021,	as	unidades	continuam	a	efec-
tuar	os	ciclos	normais	de	manutenção.

 A	reabertura	do	espaço	oficinal	da	Figueira	da	
Foz	permitiu	à	CP	reforçar	a	capacidade	de	intervir	
nas	0450s,	principalmente	a	nível	de	pintura.	Du-
rante	o	mês	de	Fevereiro	foi	a	vez	da	UDD	0463	
ser	alvo	de	trabalhos	nestas	oficinas,	saindo	das	
instalações	 com	 um	 aspecto	 renovado	 e	 limpo.	
Esta	foi	a	segunda	unidade	da	série	a	ser	alvo	do	
mesmo	“tratamento”	neste	espaço.

Estas	 acções	 de	 limpeza	 do	material	 têm	 sido	
bastante	elogiadas	pelos	utilizadores,	com	princi-
pal	destaque	para	o	Algarve	onde	são	responsá-
veis	pela	totalidade	dos	serviços	regionais.	Depois	
de	anos	marcados	pelo	aspecto	desleixado	e	sujo,	
as	 automotoras	 apresentam-se	 actualmente	 ao	
dispôr	dos	passageiros	com	um	visual	digno,	asse-
ado	e	praticamente	limpas.

Após	a	saída	da	Figueira	da	Foz	a	0463	seguiu	a	
caminho	do	sul	para	reforçar	a	oferta	no	Algarve,	
tendo	a	CP	optado	por	fazer	a	sua	marcha	via	linha	
do	Norte	até	Santa	Apolónia	no	dia	12	de	Feverei-
ro,	tendo	no	dia	seguinte	continuado	viagem	até	
ao	Algarve.

Também	as	oficinas	de	Guifões	têm	andado	ocu-
padas	com	a	manutenção	desta	série,	com	as	habi-
tuais	revisões	“mais	pesadas”	que	visam	prolongar	
a	vida	útil	das	0450s	que	são	unidades	fundamen-
tais	para	a	prestação	de	serviços	regionais	a	sul	do	
Tejo	onde	a	electrificação	ainda	não	chegou.

No	dia	 15	 de	 Fevereiro	 foi	 a	 vez	 da	0451	 sair	
à	 linha	para	a	 	marcha	de	ensaios	de	 linha	para	
aferir	dos	resultados	das	intervenções	efectuadas,	
numa	viagem	que	a	levou	até	à	Régua.	Uma	das	
alterações	que	surgiu	desde	logo	nesta	unidade	foi	
a	alteração	exterior	aos	faróis	de	cauda.

No	último	mês	de	Fevereiro	 foi	 a	vez	da	0458	
seguir	 viagem	para	Contumil	 para	 ser	 posterior-
mente	alvo	de	trabalhos	de	revisão	em	Guifões.

A 0463 passa na ponte sobre o rio Trancão perto da estação 
de Sacavém na marcha entre a Figueira da Foz e Lisboa 

Santa Apolónia, 12 de Fevereiro de 2021.

©  Filipe Fernandes
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Não sendo inédito, não deixa de ser interessante a passagem 
da 0463 com aspecto imaculado pela estação de Braço de 

Prata durante a viagem entre a Figueira da Foz e Lisboa, 12 de 
Fevereiro de 2021.

©  Francisco Alves da Silva
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A UDD 0451, recentemente intervencionada na marcha de 
ensaios de linha com o número 92212, procedente de Guifões 

e com destino a Contumil, a passar a Triana. Mais tarde iria 
até à Régua e com o seu regresso novamente a Contumil com 

passagem por Ermesinde, 15 de Fevereiro de 2021.

©  Gil Monteiro
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UDD 451  com o comboio 92215 (Contumil-Régua), de passagem 
pela estação de Mosteirô, e o comboio 92216 (Régua-Contumil) na 

passagem pela ponte da Pala,15 de Feveveiro de 2020.

©  José Pedro Botelho
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A 0458 na marcha 95203 entre o Entroncamento  e Contumil, 
Ameal, 28 de Fevereiro de 2021

©  Nuno Cortesão
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o socorro do socorro
Como	diz	a	Lei	de	Murphy,	“Anything 

that can go wrong will go wrong”. 
E este foi um dia em que realmen-

te haveria mais alguma coisa que pudesse 
correr mal!

Dia	26	de	Fevereiro	de	2021,	o	comboio	urbano	
16831	com	origem	na	Figueira	da	Foz	às	19h58	
cujo	 destino	 era	 a	 cidade	 de	Coimbra	 onde	 iria	
chegar	às	21h00,	acabou	por	ficar	imobilizado	ao	
quilómetro	218,100	do	ramal	de	Alfarelos,	pouco	
antes	do	apeadeiro	de	Montemor,	devido	a	cate-
nária	 partida.	 Este	 incidente	 obrigou	 também	à	
imobilização	dos	comboios	16828	em	Alfarelos	e	
do	6455	em	Verride,	já	que	era	impossível	circu-
lar	pelo	ramal.

Os	passageiros	dos	comboios	16828	e	6455	se-
guiram	 viagem	 por	 meio	 rodoviário	 requisitado	
pela	CP,	tal	como	aconteceu	com	os	passageiros	
da	UTE	que	fazia	o	16831	que	estando	parada	em	
plena	 via	 obrigou	 à	 intervenção	 dos	 bombeiros	
para	ajudar	no	desembarque	das	pessoas.

Para	resolver	o	problema	a	CP	decidiu	activar	o	

comboio	socorro	sediado	no	Entroncamento,	que	
com	a	locomotiva	1413	à	cabeça	saiu	desta	esta-
ção	às	23h07.	A	opção	por	máquina	a	diesel	foi	
óbvia	por	não	existir	energia	eléctrica	no	local	do	
incidente.

A	composição	socorro,	depois	de	ter	chegado	ao	
local		por	volta	das	01h00,	deu	início	aos	traba-
lhos	necessários,	rebocando	a	UTE	para	Alfarelos,	
de	onde	seguiria	para	o	Entroncamento.

Inesperado	 foi	que	a	1413	acabou	por	avariar	
em	plena	linha	do	Norte,	entre	Alfarelos	e	Soure,	
sensivelmente	às	02h50.	Mais	uma	vez	a	CP	viu-
-se	obrigada	a	acionar	novo	“socorro”,	saindo	do	
Entroncamento	uma	 locomotiva	eléctrica	para	 ir	
rebocar	a	composição	imobilizada.

Só	 ao	 nascer	 do	 dia,	 praticamente	 às	 08h00,	
é	 que	 a	 estranha	 composição	 liderada	 por	 uma	
locomotiva	5600,	com	a	1413,	a	UTE	2240	e	os	
furgões	do	socorro	chegaram	ao	Entroncamento.

Quanto	ao	ramal	de	Alfarelos,	a	situação	foi	re-
solvida	por	volta	das	05h00	da	madrugada,	tendo	
a	circulação	dos	comboios	sido	normalizada.			

Uma das mais estranhas composições que pisou os carris nacionais nos últimos tempos. Lamarosa, 27 de Fevereiro de 2021. 
 ©  João Morgado
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No	passado	dia	18	de	Fevereiro	
a	MEDWAY	andou	a	manobrar	
os	 vagões	 de	 cereais	 que	 se	

encontram	na	Matinha.

Estes	vagões,	destinados	ao	transporte	de	
cereais,	chegaram	a	Portugal	em	meados	de	
Julho	de	2020,	numa	altura	em	que	o		tráfe-
go	cerealeiro	em	território	nacional	era	prati-
camente	inexistente,	o	que	acabou	por	cau-
sar	alguma	surpresa.

Os	14	vagões	VTG	made in Espanha acabaram	
por	ser	encaminhados	para	a	Matinha,	sendo	par-
queados	 na	 linha	 de	 carga	 da	 Silopor,	 empresa	
referência	na	receção,	movimentação,	armazena-
gem,	expedição	e	transporte	de	granéis	alimen-
tares

E	durante	largos	meses	não	houve	qualquer	no-

vidade,	até	que	no	dia	18	de	Fevereiro	de	2021	a	
MEDWAY	voltou	a	movimentar	os	vagões.	A	ope-
ração	limitou-se	a	mudar	os	vagões	de	linha,	sem	
que	haja	à	data	alguma	novidade	no	que	toca	a	
qualquer	tráfego	de	cereais.

Para	a	operação	a	MEDWAY	encaminhou	a	loco-
motiva	1412	para	as	instalações	ferroviárias	situ-
adas	junto	do	Terminal	do	Beato.

fotoGrAfiAs :frAncisco AlvEs dA silvA © 

MEdWAY MoviMEntou 
vAGõEs nA MAtinhA
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Foi	 publicado	 em	 Diário	
da	República	o	concur-
so	 público	 para	 elabo-

ração	do	Estudo	Prévio	e	Proje-
to	de	Execução	de	intervenções	
de	 beneficiação	 em	 Estações,	
Interfaces	 e	 de	 supressão	 de	
Passagens	de	Nível	na	Linha	de	
Cascais

Tendo	como	principais	objetivos	a	
melhoria	 das	 condições	 de	 acesso	
às	 plataformas,	 do	 conforto,	 co-
modidade	 e	 qualidade	 do	 serviço	
prestado	 aos	 milhares	 de	 utentes	
que	 diariamente	 utilizam	 a	 Linha	
de	Cascais,	os	trabalhos	serão	re-
alizados	 no	 âmbito	 do	 projeto	 de	
Modernização	da	Linha	de	Cascais	
que	a	Infraestruturas	de	Portugal	(IP)	está	a	de-
senvolver.	

No	âmbito	deste	projeto	estão	previstos	os	se-
guintes	trabalhos:

•	Plataformas	e	Acessibilidades	–	Remodelação	
dos	 pavimentos,	 com	 instalação	 de	 pavimentos	
táteis	 (Faixa	 de	 Segurança,	 Faixa	 de	 Encami-
nhamento	e	Faixa	de	Cautela)	em	todas	as	pla-
taformas	e	percursos	pedonais	desde	os	acessos	
exteriores	às	Estações/Apeadeiros,	incluindo	nos	
atravessamentos	desnivelados;

•	Rampas	–	Reformulação	das	 já	existentes	e	
criação	 de	 novas	 para	 acesso	 direto	 ao	 interior	
das	carruagens;

•	Sinalética	–	Substituição	 integral	e	melhoria	
da	sinalética	de	orientação	e	informação	existen-
te	nos	edifícios	das	Estações	e	Apeadeiros;

•	Abrigos	de	Passageiros	e	Coberturas	de	Pla-
taformas	–	Beneficiação	dos	abrigos	e	coberturas	
existentes,	relocalização	ou	construção	de	novos;

•	 Atravessamentos	 desnivelados	 –	 Instalação	
de	ascensores	em	algumas	estações,	bem	como	
remodelação	das	rampas	existentes,	para	melho-
ria	das	condições	de	acessibilidade	a	Pessoas	com	
Mobilidade	Condicionada	(PMC);

•	Edifícios	de	Passageiros	–	Intervenções	pontu-
ais	de	reabilitação	dos	edifícios;

•	Iluminação	–	Remodelação	da	iluminação	das	
plataformas,	 dos	 respetivos	 acessos,	 abrigos	 e	
coberturas,	 dotando	 as	 instalações	 com	 novos	
equipamentos	de	tecnologia	LED,	de	maior	efici-
ência	energética	e	fiabilidade.

Ao	nível	do	reforço	da	segurança	rodoviária	e	da	
circulação	pedonal,	procurando	eliminar	os	cons-
trangimentos	e	os	riscos	associados	aos	atraves-
samentos	de	nível	existentes	na	Linha	de	Cascais,	
está	prevista	a	supressão	de	três	locais	de	atra-
vessamentos	de	nível	e	a	criação	de	alternativas	
mais	cómodas	e	seguras	para	PMC.	

As	 intervenções	 preconizadas	 são	 constituídas	
por	adaptação	de	três	passagens	pedonais,	loca-
lizadas	nos	seguintes	apeadeiros.

ModErnizAção dA 
linhA dE cAscAis

S. João Estoril, passagem de nível a suprimir, 22 de Agosto de 2020. © José Sousa
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•	 Santos	 –	 destinada	 apenas	 a	
PMC:	 supressão	 e	 instalação	 de	
elevadores	 na	 Passagem	 Superior	
Pedonal	 (PSP)	 existente	 no	 apea-
deiro;

•	 Belém	 –	 destinado	 apenas	 a	
PMC:	supressão	com	a	dotação	da	
PSP	 existente	 no	 apeadeiro	 com	
instalação	 de	 cadeira	 elevatória	
para	utilização	por	PMC;

	•	Monte	Estoril	–	supressão	atra-
vés	da	adaptação	da	Passagem	In-
ferior	Pedonal	existente.

Paralelamente	a	este,	futuramen-
te	serão	lançados	mais	dois	concur-
sos.	Um	para	a	construção	de	um	
parque	de	estacionamento	em	Paço	
d’Arcos	e	outro	para	a	 construção	
de	uma	passagem	desnivelada	em	
São	João	do	Estoril,	com	intuito	de	
suprimir	 a	 única	 passagem	de	 ní-
vel	rodoviária	existente	na	linha	de	
Cascais.

Monte Estoril . Passagem de nível de peões a suprimir. Do lado direito temos a 
rampa de acesso à passagem inferior existente, 29 de Julho de 2020. © José Sousa

A vermelho temos a actual passagem de nível existente em S. João do Estoril que é 
previsto ser suprimida. A azul temos uma futura passagem desnivelada a construir , 

segundo o Plano Director Municipal de Cascais. 
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EMprEitAdA corrEdor 
intErnAcionAl sul

Já	 há	 vencedor	 do	 concurso	 público	
internacional	 destinado	 à	 empreita-
da	de	Via	e	Catenária	entre	Évora	e	

Elvas/Fronteira,	e	de	construção	do	subtro-
ço	entre	Évora	e	Évora	Norte,	na	nova	Linha	
de	Évora.	

 Neste	 caso	o	vencedor	 foi	 um	consórcio	 for-
mado	 pela	 Mota-Engil	 e	 pela	 Teixeira	 Duarte,	
que	se	aliaram	com	o	objectivo	de	“combater”	a	
concorrência	das	empresas	espanholas	que	têm	
vencido	 alguns	 dos	 maiores	 contratos	 relacio-
nados	com	a	construção	e	 renovação	de	 linhas	
ferroviárias.

Quando	o	concurso	público	foi	apresentado,	a	
Infraestruturas	de	Portugal	apresentou	um	valor	
base	de	105	milhões	de	euros	para	a	empreita-
da,	tendo	existido	nove	concorrentes.

O	 consórcio	 composto	 por	 duas	 das	 maiores	
empresas	portuguesas	de	construção,	apresen-
tou	um	valor	de	87	milhões	de	euros,	naquela	

que	 foi	considerada	a	melhor	proposta	em	ter-
mos	de	relação	qualidade	e	preço.	Para	que	se	
iniciem	os	trabalhos	é	ainda	necessário	aguardar	
pelo	visto	do	Tribunal	de	Contas.

Da	empreitada,	segundo	dados	fornecidos	pela	
IP,	fazem	parte	os	seguintes	trabalhos:	

Troço	Évora	–	Évora	Norte	

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

l Modernização	do	atual	traçado	da	Linha	de	
Évora,	entre	o	quilómetro	121	e	Évora	Norte;

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

l Construção	das	pontes	ferroviárias	de	Xar-
rama,	Degebe	e	Vale	Figueira;

l Construção	de	passagens	desniveladas	ro-
doviárias;

Finalmente a ligação depois de Évora vai avançar, depois de anos em que a situação se manteve inalterada, Fevereiro de 2017. Vista 
de Évora em direcção a Elvas. © Alejandro Martín Medina
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l Instalação	de	infraestruturas	necessárias	à	
sinalização	eletrónica,	telecomunicações	e	GSM-
-R;

l Instalação	de	torres/sites	de	GSM-R;

l Instalação	do	sistema	de	retorno	de	corren-
te	de	tração	e	terras	de	proteção.

Troço	Évora	–	Elvas/Fronteira

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

l Assentamento	da	superestrutura	de	IFTE,	
entre	Évora,	exclusive,	Elvas	e	a	 fronteira	com	
Espanha,	incluindo	a	Concordância	de	Elvas;

l Construção	de	três	estações	técnicas.

Esta	obra	terá	o	apoio	da	União	Europeia	atra-
vés	 do	 programa	 Connecting	 Europe	 Facility	
(CEF),	com	um	cofinanciamento	de	40%.	O	pra-
zo	de	execução	previsto	é	de	935	dias.

Este	 concurso	 agora	 adjudicado	 é	 o	 quarto	
grande	contrato	 lançado	no	âmbito	da	constru-
ção	da	nova	linha	entre	Évora	e	Elvas/Caia,	mas	
a	concretização	da	totalidade	da	empreitada	es-
tará	sempre	dependente	da	finalização	das	três	

outras	empreitadas	que	estão	a	decorrer	actual-
mente	referidas	em	seguida:

-	Troço	Évora	Norte	-	Freixo,	a	cargo	do	con-
sórcio	COMSA,	SA	/	Fergrupo,	SA	/	Constructo-
ra	San	Jose,	com	um	investimento	de	46,6	mi-
lhões	de	euros,	com	um	prazo	de	execução	de	
540	dias,	e	a	assinatura	do	auto	de	consignação	
aconteceu	no	dia	21	de	Janeiro	de	2020.

-	Troço	Freixo	-	Alandroal,	a	cargo	da	empresa	
Mota-Engil,	com	um	investimento	total	de	74,7	
Milhões	 de	 euros,	 prazo	 de	 execução	 de	 730	
dias,	com	o	contrato	assinado	no	dia	8	de	Abril	
de	2019.

-	Troço	Alandroal	-	Elvas,	a	cargo	do	consórcio	
Sacyr	 Somague,	 S.A.	 /	 Sacyr	 Infraestructuras,	
S.A.	com	um	investimento	de	130,5	milhões	de	
euros,	tem	um	prazo	de	execução	de	28	meses	e	
adjudicada	no	dia	4	de	Novembro	de	2019.

Vista de Elvas em direcção a Évora. © Alejandro Martín Medina.
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AllAn vip dA bEirA 
bAixA Ao Minho

Com	o	aproximar	do	final	 das	 inter-
venções	que	têm	sido	efectuadas	na	
linha	da	Beira	Baixa,	entre	a	Covilhã	

e	a	Guarda,	e	na	linha	do	Minho,	entre	Viana	
do	Castelo	 e	 a	 fronteira	 em	Valença,	 a	 In-
fraestruturas	de	Portugal	conduziu	diversas	
marchas	de	modo	a	poder	aferir	das	condi-
ções	dessas	duas	ligações	ferroviárias.	

A	Allan	 VIP	 tem	 sido	 um	 veículo	 fundamental	
para	as	acções	de	fiscalização,	manutenção	e	ins-
peção	das	linhas	em	Portugal,	tendo	sido	apetre-
chada	ao	longo	dos	tempos	com	diversos	equipa-
mentos	necessários	à	sua	função,	onde	se	incluiu	
uma	 alteração	 para	manutenção	 e	 inspeção	 de	
catenária.	

No	dia	09	de	Fevereiro,	a	automotora	deslocou-
-se	deste	o	Entroncamento	até	à	cidade	da	Covi-
lhã,	ponto	inicial	da	viagem	que	a	iria	levar	a	per-
correr	e	a	inspecionar	o	troço	recém	renovado	até	
à	 cidade	da	Guarda,	 incluindo	a	passagem	pela	
concordância	das	Beiras.	

Mais	 recentemente,	 nova	 missão	 para	 a	 VIP,	
desta	 feita	 até	 ao	 Minho.	 No	 dia	 15	 deu-se	 a	
viagem	entre	o	Entroncamento	e	Valença,	onde	
a	 automotora	 pernoitou,	 tendo	 no	 dia	 seguinte	
efectuado	a	movimentação	em	sentido	contrário.

Com	mais	 estes	 dois	 testes,	 a	 Infraestruturas	
de	Portugal	prepara-se	para	muito	em	breve	per-
mitir	a	circulação	de	comboios	eléctricos	na	Beira	
Baixa	e	no	Minho.

O apeadeiro da Benespera, local icónico do troço da Beira Baixa entre a Covilhã e a Guarda, assistiu à passagem da Allan VIP no dia 
09 de Fevereiro de 2021. © José Ambrósio
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Comboio 30401  proveniente do 
Entroncamento a caminho do Minho 

para os testes, perto do Ameal, 
15 de Fevereiro de 2021. 

©  Nuno Cortesão

Marcha 30401 [Entroncamento - 
Valença], prestes a passar a ponte 

sobre o rio Ave, 
15 de Fevereiro de 2021. 

©  Tiago Cunha

A Allan VIP na passagem por 
Ermesinde, 

15 de Fevereiro de 2021. 

©  Gil Monteiro
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O regresso da Allan VIP de Valença, na estação de São Pedro da Torre, 
16 de Fevereiro de 2021. 

© Francisco Pereira
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A Allan VIP, na marcha 30106, 
procedente de Valença e com destino 

ao Entroncamento. Fotografias 
obtidas em Esmeriz, um pouco antes 

do apeadeiro desta localidade.
16 de Fevereiro de 2021

 © Tiago Cunha

Regresso ao Entroncamento após os 
testes no Minho, linha do Norte, 

Ameal.
16 de Fevereiro de 2021.  

© Nuno Cortesão
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AutoMotorA 9637 já 
circulA no vouGA

Após	 revisão	 nas	 oficinas	 de	 Gui-
fões,	nos	dias	8	e	9	de	Fevereiro	a	
9637	regressou	ao	serviço	na	linha	

do	Vouga,	após	um	período	de	manutenção	
aproximado	de	4	meses.	

 As	duas	marchas	necessárias	para	 transporte	
da	9637	de	Guifões	para	Aveiro	foram	realizadas	
com	recurso	a	locomotivas	2600	e	ao	parque	de	
carruagens	 Schindler	 /	 Sorefame	 de	 Contumil	
para	peso-freio	à	habitual	 zorra	de	via	estreita.	
Esta	 unidade	 juntou-se	 agora	 às	 9632	 e	 9635	
também	 revistas	 em	Guifões	 durante	 o	 ano	 de	
2020,	 exibindo-se	 agora	 com	 interiores	 ligeira-
mente	modificados/renovados	e	com	pintura	to-
talmente	nova,	e	que	a	CP	espera	manter	com	as	
novas	políticas	de	combate	ao	grafitti.	

Dois	dias	após	a	chegada	da	9637	foi	a	vez	da	
9631	efectuar	a	operação	 inversa	e	seguir	para	
Guifões	 para	 uma	 revisão	 semelhante.	 As	mar-
chas	 realizaram-se	 em	 semelhantes	 moldes	 da	
marcha	 anterior	 com	 recurso	 às	 2600	 recente-
mente	recuperadas	nas	oficinas	de	Contumil.

Após chegar de revisão de Guifões, a 9637 em ensaios à saída de Aveiro, 9 de Fevereiro de 2021, a caminho de Sernada do Vouga. 
© Ricardo M. Ferreira.
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A composição para transporte da 9637 a caminho de Guifões, linha de Leixões, 08 de Fevereiro de 2021. © Gil Monteiro

A 2627 saindo de Aveiro com ‘meia’ 9630 para revisão em Guifões no dia 11 de Fevereiro de 2021. A outra unidade, que vemos à 
esquerda, seguiu no dia seguinte. © Ricardo M. Ferreira.
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GuArdA prEsErvA 
locoMotivA 294

Foi	notícia	em	Fevereiro	a	decisão	da	
Câmara	Municipal	da	Guarda	de	pre-
servar	a	locomotiva	a	vapor	294,	ac-

tualmente	 estacionada	 em	Gaia.	 A	 decisão	
pode	 significar	 o	 fecho	de	um	processo	de	
anos,	para	decorar	a	rotunda	construída	na	
avenida	da	estação	local,	para	onde	já	este-
ve	prevista	a	 locomotiva	1505	(recuperada	
pela	EMEF,	no	Barreiro,	mas,	entretanto	alvo	
de	processo	de	classificação	patrimonial)	e	
até	carruagens	Schindler.

No	fim,	Museu	Ferroviário	e	CM	Guarda	acaba-
ram	 por	 acordar	 a	 cedência	 da	 locomotiva	 294	
para	este	fim.	Abandonada	há	décadas	na	esta-
ção	de	Gaia,	num	estado	de	absoluta	ruína,	esta	
pode	ser	a	oportunidade	de	restaurar	o	que	é	um	
exemplar	único	da	série	de	locomotivas	291-296,	
construídas	pela	Henschel	em	1913	e	com	dispo-
sição	de	rodados	2-3-0.

Recorde-se	 que	 na	 “linha	 da	morte”	 em	 Gaia	
existem	ainda	dois	outros	exemplares	únicos:	a	
locomotiva	701,	da	série	701	a	719,	construídas	
entre	1912	e	1921	e	com	disposição	de	rodados	
1-4-0,	e	a	locomotiva	282	da	série	281	a	286,	de	
1910	e	com	disposição	de	rodados	2-3-0.

Sendo	certo	que	a	294	não	se	destinará	assim	
a	uma	cuidada	exposição	museológica,	não	é	me-
nos	verdade	que	esta	solução	permite	de	imedia-
to	encontrar	recursos	para	o	seu	restauro,	tarefa	
árdua	e	que	parecia	tudo	menos	garantida	ao	lon-
go	destas	últimas	décadas.	

Esperamos	que	sorte	ainda	melhor	esteja	reser-
vada	para	a	282	e	701.

A locomotiva 294 abandonada na estação de Gaia, Outubro de 2014. © Pedro Mêda
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rEvisõEs dAs unidAdEs 
dE cAscAis

Não	haverá	no	universo	da	frota	de	
material	circulante	da	CP,	automo-
toras	que	impliquem	uma	comple-

xidade	tão	grande	de	manutenção,	como	as	
que	circulam	na	linha	de	Cascais.

É	 do	 conhecimento	 geral	 que	 a	 linha	 de	 Cas-
cais	 é	 uma	 “ilha”	 na	 rede	 ferroviária	 nacional,	
com	uma	voltagem	diferente	de	todas	as	outras	
linhas,	situação	que	se	espera	que	seja	alterado	
nos	próximos	anos.

Enquanto	 tal	 não	 acontece,	 e	 como	 as	 auto-
motoras	das	séries	3150	e	3250	não	conseguem	
circular	para	além	da	linha	de	Cascais,	a	CP	vê-
-se	 habitualmente	 obrigada	 a	 efectuar	 diversas	
marchas	para	que	esse	material	possa	chegar	às	
várias	oficinas	da	empresa.

As	 intervenções	 habituais	 e	mais	 rápidas	 que	
ocorrem	nas	duas	 séries	de	automotoras	 (3150	
e	3250)	acontecem	nas	oficinas	de	Oeiras,	onde	
o	trabalho	é	constante	para	manter	a	frota,	que	
está	demasiado	envelhecida,	em	funcionamento,	
mas	esse	é	um	espaço	oficinal	limitado,	quer	em	
termos	de	área,	quer	em	termos	de	capacidade.

É	práctica	normal	da	CP	enviar	uma	locomotiva	
a	diesel	da	série	1400	para	ir	rebocar	as	automo-
toras,	encaminhando	as	mesmas	para	as	oficinas	
de	 Campolide,	 local	 onde	 são	 efectuadas	 outro	
tipo	de	revisões,	como	por	exemplo	o	torneamen-
to	dos	rodados	destas	unidades.

Existem	ainda	as	intervenções	mais	profundas,	
feitas	habitualmente	no	Entroncamento,	onde	as	
3150	e	3250	são	alvo	de	revisões	profundas,	com	

fotoGrAfiAs :frAncisco AlvEs dA silvA © 

1427 com 3156 a passar em Belém no dia 10 de Fevereiro de 2021, com destino a Alcântara Terra onde seguiu para Campolide, tendo 
no dia seguinte ido para o Entroncamento. 
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a	vistoria	e	substuição	de	todos	os	elemen-
tos	mecânicos,	e	não	só,	que	têm	permitido	
esticar	a	vida	útil	destas	unidades,	processo	
fundamental	 para	manter	 uma	 oferta	 con-
sistente	na	linha	de	Cascais	que	é	dos	eixos	
ferroviários	com	maior	número	de	passagei-
ros.

Para	movimentar	as	automotoras	de	Cas-
cais	entre	Lisboa	e	o	Entroncamento,	é	habi-
tual	entregar	essa	tarefa	às	“primas”	2300	e	
2400,	que	as	rebocam	entre	os	dois	pontos,	
aproveitando	 as	 viagens	 que	 estas	 últimas	
fazem	aquando	da	necessidade	de	revisões	
no	Entroncamento.

Nestas três imagens podemos observar a passagem da 
1408 isolada a caminho de Carcavelos, e depois o seu 

regresso com a 3264 a reboque a caminho de Campolide 
para ir tornear os rodados. Cruz Quebrada, 12 de 

Fevereiro de 2021.
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rEnovAção dA linhA dE 
vEndAs novAs

No	passado	dia	15	de	Fevereiro	fo-
ram	 publicadas	 4	 Portarias	 em	
Diário	 da	 República	 relacionadas	

com	 a	 renovação	 da	 linha	 de	 Vendas	 No-
vas,	que	permitem	assim	à	Infraestruturas	
de	Portugal	abrir	os	respectivos	concursos	
públicos	para	a	concretização	das	diversas	
empreitadas.	

A	 IP	 ficou	 assim	 autorizada	 à	 repartição	 de	
encargos	 relacionados	 com	 os	 seguintes	 con-
tratos:

m Aquisição	de	travessas	de	betão	monoblo-
co	polivalentes	para	a	Linha	de	Vendas	Novas,	
até	ao	montante	global	de	4.720.246	euros;

m Prestação	de	serviços	de	assessoria,	fis-
calização	e	coordenação	de	segurança	das	em-
preitadas	de	modernização	da	linha	de	Vendas	
Novas»,	até	ao	montante	global	de	10.150.000	
euros;

m Fornecimento	de	Aparelhos	de	Via	para	a	
Linha	de	Vendas	Novas	-	Troço	Setil/Vidigal»,	
até	ao	montante	global	de	4.450.000	euros;

m Aquisição	 de	 carril	 60E1	 em	 barras	 de	
72	metros	para	aplicação	na	Linha	de	Vendas	
Novas»,	até	ao	montante	global	de	4.748.800	
euros.

Como	é	habitual	nestes	processos,	os	quatro	
concursos	estão	autorizados,	mas	sob	a	ressal-
va	de	terem	financiamento	europeu	com	can-
didaturas	aprovadas,	sendo	que	a	compartici-
pação	pública	nacional	para	cada	um	dos	casos	
não	 pode	 ultrapassar	 um	 cofinanciamento	 de	
63,88	%	do	contrato.

Os	 valores	 apresentados,	 a	 que	 se	 soma	 o	
IVA	 à	 taxa	 legal,	 vão	 ter	 de	 ser	 divididos	 ao	
longo	de	vários	anos,	entre	2021	e	2024.

Vista aérea da estação da Salgueirinha na linha de Vendas Novas, Outubro de 2020. © João Cunha
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A	antiga	 estação	 de	 Mirandela	 que	servia	a	linha	do	Tua	vai	finalmen-
te	ganhar	uma	nova	vida,	num	pro-

jecto	que	pretende	requalificar	toda	a	área	
envolvente,	preservando	 igualmente	o	pa-
trimónio	ferroviário.	

 O	edifício	da	estação	encontrava-se	encerrado	
há	vários	anos,	apresentando-se	num	estado	de	
abandono,	onde	eram	já	visíveis	diversos	danos	
originados	 por	 vandalismo.	 Esta	 era	 a	 estação	
mais	 importante	 da	 linha	 do	 Tua,	 que	 ligava	 a	
linha	do	Douro	até	Bragança,	onde	existiam	ofi-
cinas	e	demais	serviços	relacionados	com	a	ex-
ploração	da	linha,	daí	a	existência	de	um	imóvel	
imponente,	com	uma	construção	única	em	Por-
tugal.

Após	 o	 primeiro	 concurso	 relacionado	 com	 a	
requalificação	 da	 antiga	 estação	 ter	 ficado	 em	
branco,	foi	lançado	um	outro	mais	recentemen-

te,	cujo	contrato	 já	 foi	assinado	entre	a	autar-
quia	de	Mirandela	e	a	empresa	vencedora,	tendo	
sido	adjudicada	a	empreitada.

Com	um	valor	de	2,2	milhões	de	euros,	a	inter-
venção	está		no	PEDU	-	Plano	Estratégico	de	De-
senvolvimento	Urbano	-	financiado	em	85%	por	
fundos	comunitários,	e	espera-se	que	as	obras	
arranquem	muito	em	breve,	tendo	um	prazo	de	
conclusão	de	18	meses.

O	 imóvel	 irá	 ser	 transformado	numa	 casa	 de	
artes	e	culturas	que	 irá	ocupar	o	piso	superior,	
permitindo	que	se	 crie	um	espaço	de	memória	
ligado	à	história	da	ferrovia	e	da	sua	importância	
para	o	concelho	e	para	a	 região.	O	piso	 térreo	
após	a	intervenção	irá	servir	para	apoiar	o	pro-
jecto	de	mobilidade	da	linha	ferroviária	do	Tua,	
que	 se	 espera	 possa	 arrancar	 em	 breve,	 pese	
embora	a	polémica	que	tem	surgido	nos	últimos	
tempos.

rEquAlificAção dA 
EstAção dE MirAndElA

fotoGrAfiAs : infrAEstruturAs dE portuGAl © 
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Esta	intervenção	na	zona	ferroviária	só	é	pos-
sível	 após	 ter	 sido	 celebrado	 em	 Setembro	 de	
2019	um	acordo	entre	a	autarquia	e	a	Infraes-
truturas	de	Portugal,	 que	permite	que	o	muni-
cípio	 possa	 usufruir	 do	 espaço	 edificado	 e	 dos	
terrenos	durante	um	período	de	50	anos,	com	a	
obrigação	de	serem	feitas	as	obras	necessárias	à	
preservação	e	conservação.

Entretanto	 foi	 já	 requalificado	o	antigo	depó-
sito	de	água,	inserido	no	(PARU)	Plano	de	Ação	
para	a	Reabilitação	Urbana,	no	valor	de	cerca	de	

43	mil	euros,	obra	financiada	a	85%	por	fundos	
comunitários.	Esta	intervenção	marcou	o	arran-
que	da	primeira	fase	da	reabilitação	da	estrutu-
ra	verde	no	vale	da	Azenha,	entre	o	Parque	do	
Império	e	a	Reginorde,	uma	obra	realizada	pela	
edilidade	e	inserida	no	Plano	de	Ação	e	Reabilita-
ção	Urbana	do	quadro	comunitário	Norte	2020.

75
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Mais	 uma	 unidade	 da	 frota	 dos	
comboios	 suburbanos	 de	 Lisboa	
que	voltou	aos	carris	após	ter	es-

tado	imobilizada	durante	um	longo	período	
de	tempo,	efectuando	no	passado	dia	23	de	
Fevereiro	marchas	de	ensaio.

 Foram	cerca	de	oito	anos	em	que	a	automoto-
ra	2406	esteve	encostada,	grande	parte	do	tem-
po	em	Campolide,	após	ter	parado	para	efectuar	
intervenções	de	manutenção,	que	acabaram	por	
não	ser	feitas.

A	automotora	já	se	encontrava	num	estado	las-
timoso,	vítima	de	uma	opção	de	gestão	de	mate-
rial	que	se	provou	actualmente	que	estava	erra-
da.	A	nova	visão	da	CP,	que	tem	feito	nos	últimos	
tempos	um	extraordinário	trabalho	na	recupera-

ção	de	diversas	unidades	que	têm	estado	“aban-
donadas”,	permitiu	recuperar	esta	automotora.

Em	Fevereiro	 de	 2020	 procedeu-se	 à	 recolha	
da	unidade	do	parque	oficinal	de	Campolide,	ten-
do	a	2406	seguido	viagem	para	o	Entroncamen-
to.	 Cerca	 de	 um	 ano	 depois	 o	 trabalho	 estava	
concluído,	e	a	UQE	foi	finalmente	disponibilizada	
para	as	operações	ferroviárias.

Com	 os	 problemas	 sobejamente	 conhecidos	
que	ocorrem	habitualmente	na	 linha	de	Sintra,	
com	a	sobrelotação	de	alguns	comboios	em	ho-
rários	 de	maior	movimentação	 de	 passageiros,	
e	quando	nos	aproximamos	do	fim	do	confina-
mento,	que	tudo	indica	irá	acontecer	em	Abril,	o	
reforço	da	frota	é	sempre	uma	boa	notícia.	

Ensaio da 2406 entre a Azambuja e Sintra, passagem na Rinchoa, no passado dia 23 de de Fevereiro de 2021. © Filipe Fernandes

2406 voltou A circulAr
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Estação de Sete Rios, 23 de Fevereiro de 2021. © Francisco Alves da Silva

Passagem pelo Terminal 
Técnico de Chelas durante as 

marchas de ensaio, 
23 de Fevereiro de 2021.

©  Francisco Alves da Silva
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A	primeira	 locomotiva	 1900	 revista	pela	 Medway	 M&R	 saiu	 da	 ofici-
na	no	final	de	Fevereiro.	Há	muito	

aguardada,	a	1907	luz	a	nova	decoração	da	
série,	de	base	preta	 tal	 como	 todas	as	 lo-
comotivas	eléctricas.	Com	o	amarelo	corpo-
rativo	a	aparecer	sobretudo	nos	topos	e	na	
parte	superior	da	locomotiva,	a	nova	deco-
ração	dá	um	aspecto	 totalmente	diferente	
às	locomotivas	Alsthom.

 Além	de	ser	a	primeira	revisão	geral	realizada	
pela	Medway	 (a	anterior,	da	1903,	havia	ainda	
sido	completada	pela	EMEF/CP),	esta	 locomoti-
va	 é	 a	 primeira	 de	 oito	 que	 a	Medway	 vai	 re-
ver	 gradualmente,	 eliminando	 as	 últimas	 1960	
ainda	ao	serviço.	Para	além	da	revisão	integral,	
que	incluiu	o	recurso	a	operações	especializadas	
nos	motores	realizadas	fora	de	portas,	a	Medway	

M&R	 incorporou	 alterações	 importantes	 para	
além	da	visual.

Desde	logo,	os	focos	centrais	passaram	a	dispor	
de	potentes	focos	LED	mas	foram	ainda	introdu-
zidas	 importantes	melhorias	no	seu	interior.	Os	
isolamentos	da	locomotiva	foram	todos	trocados	
por	 materiais	 novos	 e	 modernos,	 melhorando	
o	conforto	a	bordo,	para	o	que	também	contri-
buem	algumas	melhorias	na	suspensão	das	 lo-
comotivas.	Ainda	mais	visíveis	são	a	 instalação	
de	novos	bancos	nas	 cabines	 de	 condução	 e	 a	
introdução	de	ar	condicionado,	uma	comodidade	
da	máxima	 importância	 no	 nosso	 país	 e	muito	
particularmente	em	serviços	como	o	do	ramal	de	
Neves	Corvo.

locoMotivA 1907  
rEGrEssou Ao Activo

Marcha de ensaios da 1907 entre o Entroncamento e Abrantes no dia 1 de Março de 2021. © João Morgado
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Locomotiva 1907 em 
marcha de ensaios no dia 
1 de Março de 2021.

João Morgado
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O TGV 01, comemorando o record da série. Paris, Fevereiro de 2021. © Stephane dos Santos

o tGv fAz 40 Anos
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Imagem do recorde do mundo de velocidade, em 1981. Nascia um novo caminho de Ferro.© SNCF

Em	ensaios	desde	1978,	a	alta	
velocidade	 como	 a	 conhe-
cemos	 cumpre	 este	 ano	 40	

anos	 de	 serviço	 comercial,	 quando	
França	 inaugurou	 a	 primeira	 parte	
da	nova	linha	Paris	–	Lyon.

 Meses	 antes	 da	 abertura	 do	 troço	
Saint-Florentin	 –	 Sathonay-Camp,	 que	
aconteceu	a	22	de	Setembro	de	1981,	a	
SNCF	levou	o	TGV	Sud	Est	nº	16	a	atingir	
os	380	km/h,	junto	a	Courcelles-Frémoy.	
Para	celebrar	o	evento,	a	SNCF	expôs	o	
TGV	 01	 (de	 alcunha	 “Patrick”)	 na	 Gare	
de	Lyon,	em	Paris,	para	onde	acorreram	
milhares	 de	 pessoas	 evocando	 o	 dia,	
mesmo	apesar	das	 restrições	 sanitárias	
em	vigor	devido	à	situação	pandémica.

Pintados	com	a	decoração	laranja	que	simbo-
lizou	à	escala	global	o	rejuvenescimento	do	ca-
minho	 de	 ferro,	 estes	 comboios	 cortaram	 para	
menos	de	metade	o	tempo	de	viagem	entre	Paris	
e	Lyon	quando,	em	1983,	toda	a	linha	foi	inaugu-
rada,	tendo	a	velocidade	máxima	comercial	pas-
sado	de	260	para	270	km/h	e,	com	o	troço	final	

concluído,	o	tempo	de	viagem	caiu	para	apenas	
duas	horas.

O	recorde	mundial	de	velocidade	estabelecido	
a	26	de	Fevereiro	de	1981	pelo	TGV	PSE	16	foi	
uma	 demonstração	 de	 confiança	 no	 novo	 pro-
duto,	destinado	em	primeiro	lugar	a	eliminar	as	
desconfianças	do	grande	público	e	provando	que	
a	 nova	 velocidade	 comercial	 de	 260	 km/h	 era	
totalmente	segura.

Painel comemorativo na Gare de Lyon, Paris, Fevereiro de 2021. 
© Stephane dos Santos
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frAnçA rEpõE o coMboio  
nocturno pAris – nicE 

Das	palavras	ao	actos	foi	um	instan-
te	 e	 a	 companhia	 francesa	 SNCF	
abriu	 já	 as	 reservas	 para	 as	 pri-

meiras	 circulações	do	nocturno	Paris	Aus-
terlitz	 –	 Nice,	 que	 regressa	 a	 16	 de	 Abril	
após	 alguns	 anos	 suprimido.	 É	 o	 primeiro	
grande	comboio	nocturno	que	a	SNCF	res-
suscita,	 depois	 de	 em	 2016	 uma	 série	 de	
cortes	 impostos	 pelo	 governo	 ter	 elimina-
do	boa	parte	das	circulações	que	ainda	so-
bravam	da	 outrora	 extensa	 rede	 nocturna	
francesa.

Esta	nova	circulação	recupera	o	itinerário	clás-
sico	do	famoso	“Mistral”,	num	percurso	de	1.088	
quilómetros	cumprido	sempre	pela	mítica	“Artère	

Imperial”	Paris	–	Marselha,	seguindo	depois	pela	
linha	da	Côte	d’Azur	até	Nice,	por	entre	monta-
nhas	e	mar.	Os	preços	para	este	trajecto	de	mais	
de	1.000	quilómetros	começam	nos	19€.

Para	o	regresso,	a	SNCF	renovou	uma	série	de	
carruagens	Corail	de	vários	tipos	(lugares	recli-
nados,	compartimentos	de	4	e	6	beliches),	ago-
ra	 totalmente	prontas	para	mais	10	a	15	anos	
de	serviço.	A	solução	económica	tira	partido	dos	
excelentes	 atributos	destas	 carruagens,	 apesar	
de	terem	ultrapassado,	maioritariamente,	os	40	
anos	de	existência.

Ainda	para	este	ano	regressará	também	a	cir-
culação	Paris	–	Tarbes,	que	será	também	equipa-
do	pelas	carruagens	Corail	renovadas.

A equipa da SNCF que protagonizou e homenageou o recorde, à frente do TGV 01 Patrick. © Stephane dos Santos
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norbrAss coMEMorA 20 
Anos coM Edição EspEciAl

O	fabricante	português	de	comboios	em	 miniatura	 celebra	 20	 anos	 e	
anunciou	 o	 lançamento	 de	 uma	

produção	muito	especial	–	os	vagões	porta-
-automóveis	 Sekss,	 que	 durante	 cerca	 de	
30	anos	foram	a	materialização	do	conceito	
auto-expresso	em	Portugal,	acompanhando	
normalmente	os	comboios	de	tipo	Inter-re-
gional	ou	ainda	composições	especialmente	
célebres	 como	a	do	Comboio	Azul	 Porto	–	
Faro.

 Previstos	 em	 seis	 versões,	 os	modelos	 po-
dem	ser	reservados	no	site	do	fabricante,	em:	
https://norbrass.com/contact,	 mediante	 um	
sinal	 de	 50€,	 que	 descontará	 posteriormente	
no	 preço	 de	 venda	 unitário	 de	 269€.	 A	 Nor-
brass	prevê	disponibilizar	estes	vagões	no	final	
do	ano	corrente.
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Linha do Norte
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fotoGrAfiAs: pEdro MêdA ©

Os trabalhos de renovação do troço Gaia – Espi-
nho da linha do Norte continuaram a avançar 
durante o mês de Fevereiro.

Na zona da estação técnica está a ser construída a es-
trutura de contenção de terras e são já visíveis mais tra-
balhos para o estabelecimento da plataforma. Ao nível 
da via a RIV desenvolve-se na via descendente com a 
substituição de carril e travessas. 

Duas imagens dos trabalhos que 
decorrem na zona do apeadeiro de 
Miramar.

21-02-2021.



Movimentos de terras na zona 
da estação técnica

21-02-2021.

Obras de contenção para a 
plataforma de via quádrupla da 
estação técnica

21-02-2021.

Trabalhos da RIV na zona da 
passagem de nível das Moutadas 
- entre Francelos e Miramar . 
Podemos observar a ligação 
provisória entre duas barras de 
carris

21-02-2021.
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A locomotiva 1962 com uma composição de carris velhos retirados da linha do Norte, zona de Granja, durante 
as obras da renovação integral de via. A composição após inverter em São Gemil, seguiu viagem para o 
Entroncamento na marcha 74132.  Triana, linha de Leixões, 14 de Fevereiro de 2021. 
© Gil Monteiro

Travessas de AMV (aparelhos 
de mudança de via) junto 

da passagem de nível das 
Moutadas

21-02-2020.
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Oficina de Guifões, 
Novembro de 2020.

Pedro Mêda.
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novA lojA cp EM cAscAis

O projeto altera a conceção dos atuais espaços, evoluindo para 
um conceito de loja e assenta numa imagem mais contemporânea, 
uniformizada, materializada em linhas simples e que garante a 
identidade gráfica da marca.
As novas lojas passam a agregar vários serviços da empresa 
numa só área, privilegiando a facilidade de acesso à informação, 
através de dispositivos multimédia interativos para consulta e 
compra de produtos CP, gestão de filas de espera, zonas de apoio 
ao cliente e venda de merchandising.

A renovação em curso tem como objetivos principais proporcionar 
maior conforto, maior rapidez do atendimento aos clientes e, 
simultaneamente, dotar os espaços de melhores condições de 
trabalho, para os trabalhadores da Empresa. 
Dos 18 espaços de bilheteira incluídos no projeto, a loja de 
Belém foi a primeira a ser renovada, tendo aberto ao público, em 
2020.
Após a abertura da loja de Cascais, o projeto prossegue com a 
renovação dos espaços de Porto São Bento e Entroncamento.  

Fonte: Gabinete de Imprensa da CP

A Infraestruturas de Portugal vai avançar para a substituição de 
alguns elementos da via férrea na linha do Algarve.

Foi assinado no passado dia 2 de Fevereiro um contrato entre a IP e 
a empresa MOTA-ENGIL - RAILWAY ENGINEERING, S.A com vista à 
substituição da fixação existente por fixação Nabla, e substituição de 
carris defeituosos e regularização das barras longas soldadas.

A intervenção irá decorrer na linha do Algarve entre as estações de 
Tunes (pk 301,9) e de Loulé (PK 324,2). 
A empreitada tem um preço contratual de 499.947,86 euros, e um 
prazo de execução de 150 dias.

Fotografia de Pedro André de um  comboio regional a passar perto do 
quilómetro 321 em Setembro de 2020.

A CP - Comboios de Portugal, dando continuidade ao projeto 
de renovação de espaços de bilheteira e atendimento a 

clientes abriu no passado dia 4 de Fevereiro a segunda Loja CP, 
em Cascais.

brEvEs
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plAno dE rEcupErAção E rEsiliênciA incorporou 
12 coMboios dE AltA vElocidAdE

b-rAil é o novo opErAdor fErroviário dA 
bArrAquEiro

A B-Rail Mobilidade Ferroviária é o novo operador propriedade da Barraqueiro 
e entregou no mês de Fevereiro no IMT a documentação para pedir a licença 

de operador ferroviário de transporte de passageiros, sendo a primeira empresa 
confirmada para acesso livre à rede nacional, após a liberalização total do 
transporte ferroviário ter entrado em vigor em Dezembro de 2020.

O seu administrador, Alberto Castanho Ribeiro (que já passou por CP, REFER, 
RAVE, SIMEF e EMEF, entre outas empresas), confirmou que a empresa se vai 
dotar de dez composições por um valor estimado em 300 milhões de Euros para 
operar no eixo Braga - Faro, em concorrência com os comboios Alfa Pendular 
da CP.

Uma novidade será a total interligação com a rede de autocarros da empresa, 
com tarifas e horários integrados. A B-Rail pretende assim somar à sua rede de 
serviços ferroviários todos os servidos pelos seus expressos rodoviários.

Chegámos a dar conta aqui da exclusão de qualquer 
investimento em ferrovia pesada no Plano de 

Recuperação e Resiliência, um primeiro pacote de 15 mil 
milhões de Euros de ajudas europeias para fazer face aos 
danos da pandemia.

A versão final, publicada em Fevereiro, incorporou no 
entanto 300 milhões de Euros para a aquisição de 12 
comboios rápidos para a CP, dando assim corpo a uma 
prioridade anunciada há muito. Inicialmente prevista para 
materialização sob a forma de financiamento distinto, a 
CP poderá assim usar dinheiro deste pacote financeiro 
para rapidamente lançar o concurso dos comboios que 
deverão estar já preparados para circular pela nova linha 
do Norte, a velocidades entre 250 e 300 km/h.

Segue-se a preparação da especificação técnica, onde 
deverá ser clarificado se estes comboios serão bi-bitola 
e se incorporarão outros elementos de interoperabilidade 
que lhes permitam, nomeadamente, aceder à rede de alta 
velocidade espanhola.

89
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invEstiMEnto EM pontEs dA linhA do sul

A empresa Montaco - Tratamentos Anticorrosivos e Construção 
Civil, vai ser a responsável pelos trabalhos previstos na 
empreitada, que irá decorrer em 7 pontes da linha do Sul, situadas 
nos concelhos de Ourique, Alcácer do Sal, Grândola, Palmela e 
Setúbal. O preço contratual foi de 749.951,39 euros, e a empreitada 
tem um prazo de execução previsto de 210 dias.

Fotografia de João Balseiro de uma composição somincor sobre 
o pontão do Montinho em Setembro de 2018, uma das obras de 
arte que vai ser intervencionada.

Já foi anunciado o vencedor do concurso público referente à 
empreitada de protecção anticorrosiva de pontes metálicas da 

linha do Sul, fase 2.

pAssAGEns hidráulicAs dA linhA dA bEirA bAixA

A Infraestruturas de Portugal vai avançar com diversas 
intervenções na linha da Beira Baixa.

Os trabalhos vão incidir sobre a reabilitação de sete Passagens 
Hidráulicas situadas nos concelhos de Vila Nova da Barquinha, 
Abrantes e Vila Velha de Ródão. A empreitada tem como principal 
objectivo a reabilitação das alvenarias e dos elementos de betão 
armado, sendo que vão também ser efectuados trabalhos de 
desmatação e de contenção de solos. . O objetivo deste investimento 
é reforçar as condições de segurança ferroviária.

O concurso público aberto durante o mês de Fevereiro tem um 
preço base de 565 mil euros e um prazo de execução de 180 dias.

Fotografia: Infraestruturas de Portugal
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início do rEstAuro dAs locoMotivAs 2600 
prEvistAs pArA 2021

subEstAção dE sEtE rios

Das cinco locomotivas previstas para restaurar durante 2021, 
a CP já tem trabalhos bem adiantados nas duas primeiras. A 

locomotiva 2626 fez ensaios dinâmicos em Contumil e no início 
de Fevereiro começou a ser desmontada para reparar chapa e 
preparar pintura. A meio do mês foi a vez da 2610, resgatada do 
Entroncamento no mês anterior, que iniciou as vistorias com 
objectivo de ensaiar componentes e validar a sua aptidão para 
o serviço.

Brevemente vão iniciar-se os trabalhos na locomotiva 2612, que 
encerrará o lote de dez locomotivas com comando múltiplo, a 
prioridade da empresa tendo em vista a sua futura capacitação para 
comboios push-pull. As restantes locomotivas que se seguirão 
deverão também receber este equipamento, agora pela primeira 
vez. 
As 2600 começam a colorir o parque e as oficinas de Contumil. 
Na imagem a 2602 em montagem após pintura e a 2626 depois 
de ensaiada em trabalhos de chapa e preparação para pintura. 
Fotografia de Pedro Mêda, 16 de Fevereiro de 2021.
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Foi publicado no passado dia 11 de Fevereiro em Diário da República a 
abertura do concurso público referente à empreitada de Concepção, 

Fornecimento e Montagem da Subestação de Tração de Sete Rios

A construção desta subestação vai permitir que no futuro a linha de Cascais 
possa ser alimentada com a mesma voltagem existente na rede ferroviária 
nacional, e insere-se no plano de modernização dessa ligação ferroviária. 
Recorde-se que actualmente já decorrem trabalhos na linha de Cascais 
relacionados com a substituição de elementos de catenária que vão ficar 
aptos à futura mudança de voltagem.

O concurso público recém aberto tem um valor base de procedimento de 11 
milhões de euros, e um prazo de execução do contrato de 822 dias.
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vAGõEs vtG rAil EuropE sGnss Ao sErviço dA 
MEdWAY

Têm chegado a Portugal e entrado progressivamente ao serviço vagões VTG 
Rail Europe Sgnss, alugados por conta da Medway.

Estes vagões são detidos pela VTG, encontram-se registados na Alemanha e 
foram fabricados na Polónia segundo o mesmo projecto UIC na base dos Sgnss 
fabricados pela EMEF (o número de série é inclusivamente o mesmo). No entanto 
são mais leves, o que lhes permite carregar sensivelmente mais 2 toneladas de 
carga, elevando a capacidade de carga para cima das 70 toneladas.

Para além de contentores, podem ser adaptados nestes vagões uma estrutura de 
fueiros, que dá para colocar e tirar consoante as necessidades da empresa, para 
transporte de madeira. Este modelo funciona apenas como protótipo, estando 
ainda sujeito a alterações que a MEDWAY entenda que sejam necessárias.

Fotografias de Rui Pedro Ferreira na Trofa no dia 04 de Fevereiro de 2022.
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MEdWAY procEdE A pinturA dE vAGõEs

A MEDWAY tem vindo a proceder à pintura de vagões em côr preta 
com o logotipo da empresa em amarelo, uniformizando assim 

a decoração da sua frota, quer no material motor, quer no material 
rebocado.
A pintura das unidades ocorre quando os vagões acabam a 
manutenção, sendo que actualmente já há várias unidades dos dois 
modelos de vagões a circular com as novas cores, como podemos 
observar nas fotografias em anexo. Para além deste tipo de vagões 
é provável que outras séries sejam também alvo de nova pintura.

Fotografia de Ricardo Quinas no Poceirão, 02 de Fevereiro de 2021.
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Fotografia de Pedro Silva em Porto da Lage, 22 de Fevereiro de 2021.
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rEpArAção sistEMA convEl dA AllAn vip

O contrato com um preço contratual de 50.884,79 €, é destinado 
à aquisição de bens para a reparação e fornecimento de 
peças do sistema  de Convel da automotora Allan VIP, e tem 
um prazo de execução de 244 dias.
Esta unidade motora é fundamental para as operações 
ferroviárias da IP, sendo utilizada regularmente pelas linhas 
nacionais para vistoria e detecção de problemas. Ainda 
recentemente a VIP percorreu o troço da linha da Beira Baixa 
entre a Covilhã e Guarda, e a linha do Minho entre Viana do 
Castelo e Valença após o final dos trabalhos de electrificação.

Fotografia de Nuno Cortesão da marcha da VIP entre o 
Entroncamento e Valença, à passagem por Ameal no dia 15 
de Fevereiro de 2021.

No início do mês de Fevereiro foi assinado um contrato 
entre a Infraestruturas de Portugal e a Bombardier 

Transportation Portugal para intervenção na Allan VIP.

ModErnizAção dA linhA do oEstE

A modernização da linha do Oeste, do troço compreendido entre 
Meleças e Caldas da Rainha, vai avançando com a abertura de 

diversos concursos públicos.

Durante o mês de Fevereiro foi publicada a Portaria n.º 74/2021 
que autoriza a Infraestruturas de Portugal proceder à repartição 
de encargos relativos ao contrato para a «Linha do Oeste - troço 
Meleças/Caldas da Rainha - conceção/construção de Telemática 
Ferroviária» até ao montante global de (euro) 3.354.000 na 
condição de ter financiamento europeu com candidatura aprovada 
e sujeito a financiamento máximo nacional de (euro) 2.054.720,73, 
não devendo a comparticipação pública nacional ultrapassar um 
cofinanciamento de 61,26 % do contrato.

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

Em 2022: (euro) 1.232.000;

Em 2023: (euro) 2.122.000.

Fotografia de José Sousa do apeadeiro de S.Mamede que faz parte 
do troço a ser modernizado em Janeiro de 2020.
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Adpl prEsErvA locotrActorEs

MEdWAY confirMA rElAnçAMEnto do vAsco dA 
GAMA EM 2021

Os dois locotractores há muitos anos preservados pela 
administração do porto de Leixões, em Leça da Palmeira, 

foram deslocados para a oficina da CP de Contumil.

Degradados por muitos anos expostos aos elementos atmosféricos, será agora feita uma 
análise dos trabalhos a efectuar, sendo o objectivo final o do seu restauro visual imaculado. 
Segundo a ADPL “As locomotivas, peças únicas de arqueologia industrial do Porto de Leixões, 
irão para avaliação e serão posteriormente recuperadas de acordo com as recomendações 
técnicas da CP. 
A APDL pretende mostrar à comunidade peças que retratam o património histórico e industrial, 
em particular estas locomotivas que retratam também a ligação do porto à ferrovia.”

Fotografia: APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo
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Tem sido recorrentemente anunciado mas o presidente da Medway, Carlos 
Vasconcelos, garante que em 2021 é para valer – o relançamento do serviço 

ferroviário Vasco da Gama, entre Portugal e a Alemanha. Sem detalhar ainda 
percurso e potenciais clientes, Carlos Vasconcelos assegura que se tratará de 
uma ligação preferencialmente diária e que, tudo leva a crer, seja a recuperação 
do antigo comboio da DB Schenker que circulava entre Penalva/Bobadela e 
Braunschweig, na Alemanha.

O então comboio da DB Schenker usava tracção da EuroCargo Rail em França 
e Alemanha e da Transfesa em Espanha, todas do grupo DB Schenker. Agora a 
Medway garante que assegurará a tracção do comboio entre Portugal e a fronteira 
com França, para o que deverá aproveitar as locomotivas interoperáveis Euro4000 
mas também as Mitsubishi 269 que alugou à Raxell Rail.

O nome Vasco da Gama apareceu pela primeira vez em 2008, no comboio que então 
circulava entre Irun e Estarreja para o transporte de contentores-cisterna, para a 
indústria química.

Fotografia de Ricardo Quinas
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lisboA

EcopistA do rAMAl dA fiGuEirA dA foz

Após a assinatura do contrato de subconcessão, que foi 
assinado durante o mês de Dezembro de 2020, entre a 

IP Património, a Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra e as autarquias da Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, 
Cantanhede e Mealhada, foi apresentada uma candidatura ao 
Programa Operacional Regional Centro 2020 para transformação 
do antigo ramal da Figueira da Foz em ecopista.

O valor estimado do investimento será de quatro milhões de 
euros, verba onde se inclui os custos relativos ao projecto, à 
concretização da empreitada, à fiscalização e coordenação da 
segurança nos trabalhos. O prazo de execução da empreitada 
será de 18 meses.
No contrato assinado está prevista a implementação da ecopista 
entre os quilómetros 0 e 48,47 com uma extensão total de 48,817 
quilómetros. Do antigo ramal, ficam excluídos 2 pequenos troços 
situados no concelho da Figueira da Foz que não vão fazer 
parte da futura ecopista. De referir que o contrato não abrange 
as edificações existentes ao longo do traçado, nem quaisquer 
outras infraestruturas e direitos de uso, nomeadamente os 
direitos de subsolo.

Fotografia de Pedro André do antigo apeadeiro da Maiorca no 
ramal da Figueira da Foz em Setembro de 2018.

No passado dia 3 de Fevereiro ocorreu um descarrilamento de um 
eléctrico que acabou por provocar uma colisão com uma outra 

composição que estava parada. 

O acidente aconteceu junto da Praça da Figueira, tendo provocado 
seis feridos ligeiros assistidos no Hospital de São José.
O descarrilamento ocorreu durante a carreira que liga a Praça da 
Figueira a Algés e envolveu as unidades 502 e 560.
 
Fotografia: Facebook do Regimento de Sapadores Bombeiros de 
Lisboa
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Trabalhos nas oficinas de  
Guifões.
Outubro de 2020.

Pedro Mêda.
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Os 366 dias de Guifões
Oficinas de Guifões, 15 de Janeiro de 2020. © Pedro Mêda

tExto: pEdro MêdA ©

Oficinas de Guifões, 18 de Janeiro de 2021. © Pedro Mêda
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A Reabertura

Foi	no	dia	15	de	janeiro	de	2020	que	se	assina-
lou	oficialmente	a	reabertura	da	oficina	de	com-
boios	 de	 Guifões.	 Este	 complexo	 voltou	 assim,	
passados	8	anos,	 a	 laborar	a	 “plenos	pulmões”,	
uma	 vez	 que	 a	 oficina	 situada	 mais	 a	 Sudeste	
manteve-se	sempre	em	atividade	com	a	respon-
sabilidade	da	manutenção	e	revisão	dos	dois	mo-
delos	de	veículos	da	frota	do	Metro	do	Porto.

Neste	dia,	 uma	ainda	despida	 oficina	 situada	
a	Noroeste	foi	engalanada	para	receber	o	Primei-
ro-Ministro,	António	Costa,	o	Ministro	das	Infra-
estruturas	 e	 da	 Habitação,	 Pedro	 Nuno	 Santos,	
bem	como	outros	Ministros,	Secretários	de	Esta-
do,	agente	políticos	locais,	Administração	da	CP	e	
uma	extensa	lista	de	convidados	ligados	ao	setor,	
entre	eles	muitos	ex-diretores	e	funcionários	liga-
dos	à	história	do	complexo	oficinal.	

Apesar	de	estarem	ainda	a	decorrer	obras	de	
recuperação	e	de	faltarem	grande	parte	das	má-
quinas	e	equipamentos	necessários	para	a	plena	
laboração,	à	entrada	da	nave	principal	era	possível	
observar	alguma	“da	obra	já	feita”,	nomeadamen-
te	as	duas	carruagens	Schindler	que	sobraram	do	

lote	que	foi	reativado	para	o	serviço	especial	Mi-
raDouro.	Estas	carruagens	foram	escolhidas	para	
serem	as	primeiras	a	ser	reativadas	ao	abrigo	do	
Plano	de	Recuperação	de	Material	Circulante	que	
havia	sido	anunciado	pela	administração	da	CP	no	
dia	27	de	junho	de	2019.		

O	 “cartão-de-visita”	 continuava	 com	 a	 expo-
sição	 da	 também	 recém-recuperada	 locomotiva	
elétrica	 Alsthom	 2601.	 Importa	 aqui	 abrir	 um	
parêntesis	 para	 esclarecer	 uma	 situação	que	 se	
multiplicou	em	várias	notícias	ao	longo	do	ano	e	
que	 causou	 confusão	no	público	 em	geral.	 Sem	
prejuízo	de	Guifões	ser	um	polo	muito	relevante	
para	a	concretização	do	Plano	de	Recuperação	de	
Material	Circulante,	não	é	a	única	oficina	a	trazer	
“de	 volta	 à	 vida”	 veículos	 ferroviários.	 As	 ofici-
nas	do	Barreiro,	do	Entroncamento	e	de	Contumil	
estão	 também	parcialmente	afetas	a	este	Plano	
e	as	2600	são	o	resultado	do	trabalho	que	está	
a	 ser	 desenvolvido	 nesta	 última.	 Só	 a	 título	 de	
exemplo,	as	UQE	dos	urbanos	de	Lisboa	e	as	lo-
comotivas	diesel	da	série	1400	são	resultados	das	
oficinas	do	Entroncamento	e	do	Barreiro,	respeti-
vamente.	É	por	isso	um	plano	de	ambição	nacio-
nal	a	ser	executado	por	todo	o	país.

 Reabertura das Oficinas, com os representantes do governo, autarquia de Matosinhos e Administração da CP. 15 de Janeiro de 2020. 
© Carlos Pinto
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Fechado	este	parêntesis,	naquele	dia	era	ainda	
possível	ver	na	oficina	mais	carruagens	Schindler	
já	 a	 serem	 intervencionadas,	 várias	 carruagens	
Sorefame	de	1ª	e	de	2ª	classe,	bem	como	a	pri-
meira	unidade	da	série	0450	a	ser	objeto	de	revi-
são	nestas	instalações,	a	0462,	imobilizada	devi-
do	a	acidente.

Embora	não	fosse	de	todo	desconhecida,	a	si-
tuação	 provocada	 pela	 COVID-19	 estava	 ainda	
distante	no	pensamento	de	todos.	Pouco	menos	
de	60	dias	depois	essa	percepção	seria	totalmen-
te	diferente	e	com	grandes	repercussões	na	vida	
quotidiana.	 Totalmente	 desconhecida	 e	 fora	 dos	
planos	 estava	 também	 nesta	 altura	 a	 aquisição	
das	 carruagens	 espanholas	 Arco	 e	 de	mais	 um	
conjunto	 de	 outros	 veículos	 de	 várias	 séries	 da	
operadora	estatal	espanhola	RENFE.	A	moderni-
zação	 das	 carruagens	 Sorefame	 da	 série	 22-40	
e	a	adaptação	de	alguns	furgões	Sorefame	para	
uma	solução	push-pull	estava	a	ser	equacionada	
e	por	 isso,	parte	desse	material	havia	 sido	mo-

bilizado	ocupando	uma	parte	da	praia	de	vias	no	
exterior	do	complexo.		

Trabalho em tempo de Pandemia

O	confinamento	de	março	veio	afetar	o	plane-
amento	e	o	ritmo	dos	trabalhos,	mas	em	inícios	
de	junho	o	aço	inox	canelado	dominava	o	cenário	
da	oficina.	De	modo	a	dotar	o	parque	de	material	
suficiente	para	assegurar	uma	oferta	robusta	no	
Douro,	que	contaria	com	uma	grande	parte	dos	
comboios	entre	o	Porto	e	o	Pocinho	a	serem	reali-
zados	com	máquina	e	carruagem	e	sob	a	designa-
ção	de	MiraDouro,	foram	revistas	duas	carruagens	
da	série	22-40	(as	010	e	024)	e	duas	carruagens	
da	 série	 10-69	 500	 (as	 502	 e	 509),	 sendo	 que	
nestas	as	intervenções	foram	mais	profundas	com	
a	alteração	dos	tecidos	dos	bancos	e	o	reacondi-
cionamento	dos	interiores.

 Ambiente da cerimónia de Reabertura da Oficina de Guifões.
 15 de Janeiro de 2020. © Pedro Mêda

 Carruagens Schindler em exposição, 15 de Janeiro de 2020. 
© Carlos Pinto

Resultados do Plano de Recuperação em exposição, 15 de 
Janeiro de 2020. © Pedro Mêda
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Entretanto,	a	nave	principal	ia	ficando	ocupada	
com	os	equipamentos	e	“as	arrumações”	especí-
ficas	dos	diferentes	espaços	oficinais	necessários.	
Importa	dar	nota	que	nos	últimos	dias	de	abril	foi	
possível	 proceder	 à	 reabertura	 da	 cantina,	 uma	
infraestrutura	 fundamental	 para	 o	 dia-a-dia	 das	
centenas	de	trabalhadores.		

A	meio	de	junho	o	cenário	da	oficina	alterava-
-se	radicalmente.	Com	a	saída	para	o	exterior	das	
quatro	carruagens	Sorefame,	as	linhas	passaram	
a	ser	ocupadas	quase	praticamente	por	material	
automotor,	designadamente	a	0469	já	com	R2	a	
ser	finalizado,	a	0459	a	meio	de	uma	RAV	(revi-
são	por	 avaria),	 a	 0454	 com	RAV	a	 iniciar-se	 e	
com	a	primeira	unidade	do	Vouga	a	 sofrer	uma	
intervenção	R2	nesta	oficina,	a	9632.	Na	última	
linha	estava	a	Schindler	21-22	010	já	pintada	e	
em	trabalhos	de	acabamentos	interiores.

Nesta	 altura	 o	 negócio	 para	 a	 aquisição	 das	
carruagens	Arco	e	das	de	outras	séries	à	RENFE	
estava	já	em	marcha	e	já	se	sabia	que	estas	ofici-
nas	seriam	o	destino	deste	material.

A	2	de	julho	efetuava-se	uma	troca	por	troca.	
De	Contumil,	saiu	a	2601	com	o	primeiro	lote	de	
material	 Arco	 para	 Guifões	 e	 de	 lá	 trouxe	 para	
ensaio	de	linha	até	Viana	do	Castelo	e	regresso	a	
Contumil	as	4	carruagens	Sorefame.	Nesse	mes-
mo	 dia	 da	 parte	 da	 tarde	 seria	 a	 vez	 da	 5603	
entregar	mais	um	lote	de	9	carruagens	Arco	em	
Guifões.

Recuperação das carruagens Sorefame, 15 de Maio de 2020. © Pedro Mêda

Carruagem Schindler em recuperação, 15 de Maio de 2020. 
© Pedro Mêda

 Carruagens Sorefame prontas para sair, 02 de Julho de 2020.
© Pedro Mêda

 Trabalhos em curso numa UDD do Vouga, 19 de Junho de 2020. 
© Pedro Mêda
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Nos	 dias	 seguintes	 do	 mês	 de	
julho	 o	 material	 rebocado	 voltava	
a	 tomar	 conta	 de	 várias	 linhas	 da	
oficina.	

Praticamente	 sem	 interrupções,	
o	 trabalho	 de	 recuperação	 das	
Schindler	 foi	 decorrendo	 num	 es-
paço	 separado	 e	 contíguo	 à	 nave	
principal.	Dotada	de	4	 linhas,	esta	
zona	 teve	 em	 permanência	 uma	
equipa	a	 trabalhar	na	 recuperação	
da	 chapa	 destas	 carruagens,	 uma	
ação	que	implicou	a	sua	desmonta-
gem	“até	ao	osso”,	ficando	apenas	
a	estrutura	toda	visível.	É	por	isso	
pacífico	dizer	que	estas	carruagens	
saem	praticamente	novas,	pois	esta	
intervenção	 terá	 sido	 porventura	

uma	 das	 mais	 profundas	 e	
transversais	 em	 toda	 a	 sua	
existência.	É	 importante	re-
ferir	 que	 todos	 os	 órgãos	
de	 rolamento,	 frenagem	 e	
equipamentos	 interiores	es-
tão	a	ser	objeto	de	revisão,	
renovação	 e	mesmo	 substi-
tuição.	Naquela	altura	o	 re-
sultado	deste	trabalho	eram	
duas	carruagens	já	pintadas	
com	o	esquema	vermelho	e	
branco	(que	ocupavam	as	li-
nhas	mais	 a	 norte	 da	 nave	
principal).

 Chegada da 1ª composição de carruagens Arco, 02 de Julho de 2020. © Pedro Mêda

Espaço oficinal contíguo à nave principal e onde decorrem os trabalhos de recuperação das Schindler, 13 Agosto de 2020. 
© Carlos Pinto

  Carruagem Schindler em recuperação durante a  colocação dos interiores, 05 de 
Agosto de 2020. © Carlos Pinto
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Duas	carruagens	Arco	deram	entrada	para	se	
procederem	a	 trabalhos	 de	 inspeção	 e	 de	 reco-
nhecimento.	Foram	escolhidas	as	carruagens	20-
98	206-5	e	12-98	006-9.	A	este	grupo	de	material	
tinha	sido	juntada	entretanto	a	automotora	Allan	
0365	 que	 havia	 sido	movimentada	 de	 Contumil	
para	aqui	com	o	propósito	de	efetuar	R2.	Na	zona	
exterior,	na	praia	de	vias,	as	Arco	e	as	Schindler	
alinhavam-se	 lado	a	 lado	evidenciando	as	notó-
rias	diferenças	entre	as	suas	caixas.

Antes	do	final	deste	mês	as	oficinas	entrega-
ram	para	o	serviço	mais	duas	carruagens	Schin-
dler,	conforme	tivemos	oportunidade	de	noticiar.	
A	 2601	 foi	 novamente	 encarregue	 de	 levar	 em	
marcha	de	ensaio	a	21-22	003	e	a	21-22	010	até	
Viana	do	Castelo	e	daí	até	Contumil	para	serem	
adicionadas	à	frota	disponível.	

Carruagens Schindler e Arco parqueadas no exterior de Guifões, 
09 de Julho de 2020. © Pedro Mêda

 Carruagens Schindler e Arco parqueadas no exterior de Guifões, 
05 de Agosto de 2020. © Carlos Pinto

 Início dos trabalhos de inspeção das carruagens Arco, 
17 de Julho de 2020. © Carlos Pinto

 Schindler 21-22 003 e 010 em fase final de acabamentos,
09 de Julho 2020. © Carlos Pinto

 Schindler 21-22 003 e 010 em fase final de acabamentos ,
17 de Julho de 2020. © Carlos Pinto

Saída para ensaio das Schindler 21-22 003 e 010, 21 de Julho de 
2020. © Carlos Pinto
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Durante	o	mês	de	agosto	deu-se	início	ao	pro-
cesso	 de	 remoção	 do	 amianto	 das	 carruagens	
Arco.	Esta	ação,	que	ocorreu	até	ao	mês	de	de-
zembro,	foi	objeto	de	uma	extensa	cobertura	me-
diática	 e	 foi	 alvo	 de	 elogios	 por	 parte	 das	 enti-
dades	da	área	ambiental	pela	forma	como	foram	
assegurados	todos	os	processos	tendo	em	vista	a	
remoção	nas	máximas	condições	de	segurança	do	
material	 cancerígeno.	Para	além	desta	atividade	
deu-se	 continuidade	 ao	 reconhecimento	 e	 des-
montagem	dos	interiores	das	carruagens	Arco,	à	
recuperação	 das	 Schindler	 e	 a	 processos	 de	R2	
nas	automotoras	0461	e	0452.

 Trabalhos de revisão das automotoras 0450 e 9630, 17 de Julho de 2020. © Carlos Pinto

Carruagem Schinlder 21-22 010 no antes e depois. © Carlos Pinto

 UDD 0452 pronta para ensaio de linha, 19 Agosto de 2020.
© Carlos Pinto
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Nos	primeiros	dias	de	setembro,	mais	concre-
tamente	no	dia	3,	realizou-se	mais	uma	viagem	
de	ensaio	tendo	em	vista	a	entrega	de	mais	uma	
carruagem	Schindler;	a	21-22	039-2.	A	marcha	
foi	uma	vez	mais	assegurada	pela	2601	mas	des-
ta	vez	a	deslocação	 foi	 pela	 linha	do	Douro	até	
à	 estação	 do	Marco	 de	Canaveses	 e	 regresso	 a	
Contumil.

A	intervenção	nas	UDD	prosseguiu	com	a	en-
trada	da	0468	para	realização	de	RAV.	Em	termos	
de	novidades	dignas	de	destaque	merece	referên-
cia	a	chegada	dos	bogies	das	carruagens	Napoli	
e	a	entrada	em	oficina	da	Sorefame	10-69	507.	
Relativamente	aos	primeiros,	importa	referir	que	
todos	os	trabalhos	de	restauro	destas	carruagens	
estão	 a	 ser	 realizados	 na	 oficina	 de	 Comboios	
Históricos	 de	Contumil	 exceção	 feita	 aos	 bogies	
que	são	 integralmente	 revistos	em	Guifões.	Re-
lativamente	à	carruagem	Sorefame	de	1ª	classe,	
a	 sua	 entrada	 esteve	 relacionada	 com	 os	 bons	
resultados	que	as	outras	carruagens	em	serviço	

demonstraram.	Foram	desmontados	os	interiores	
de	modo	a	enviar	os	bancos	para	re-estofagem.	
Depois	 de	 algum	 período	 de	mais	 acalmia	mas	
onde	se	manteve	sempre	o	estado	de	Alerta,	Por-
tugal	evoluía,	a	15	de	setembro,	para	o	estado	de	
Contingência.	

O	 mês	 de	 outubro	 é	 marcado	 pelo	 trabalho	
nas	Schindler	com	a	preparação	da	21-22	026-9,	
uma	carruagem	singular	pela	ausência	das	portas	
centrais	 e	 com	 a	 construção	 das	 primeiras	 cai-
xas	de	bourrelets	para	estas	carruagens,	uma	vez	
que	 todas	(com	exceção	de	algumas	do	Museu)	
estavam	 ainda	 dotadas	 com	 o	 sistema	 de	 foles	
com	que	vieram	de	origem.	Nas	linhas	da	oficina	
começam	a	dominar	as	Arco,	passando	a	ser	fre-
quente	ver	a	nave	com	4	destes	veículos.	A	meio	
do	mês,	no	dia	14	de	outubro,	o	país	 agravava	
as	medidas	de	combate	à	pandemia,	ativando	o	
estado	de	Calamidade.	

Trabalhos nas carruagens Arco, 21 de Julho de 2020.
© Carlos Pinto

Trabalhos nas carruagens Arco, 02 de Setembro de 2020.
© Carlos Pinto

Carruagem Sorefame 10-69 507 com os interiores a serem 
desmontados, 29 Setembro de 2020. © Pedro Mêda

 Bogies Napoli em reparação, 17 de Setembro de 2020.
© Pedro Mêda
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Nos	últimos	dias	de	outubro	deu	entra-
da	em	Guifões	mais	uma	unidade	da	linha	
do	Vouga.	Depois	da	saída	e	entrega	nes-
sa	linha	da	automotora	9632	foi	a	vez	da	
9637	entrar	para	realizar	R2.	

Relativamente	ao	mês	de	novembro,	o	
país	voltava	a	entrar	em	estado	de	Emer-
gência.	Tivemos	contudo,	a	oportunidade	
de	anunciar	em	primeira	mão	a	pintura	da	
Schindler	21-22	040	 “retro”.	Mas	não	 foi	
o	 único	 acontecimento	 digno	 de	 registo	

nesta	série	de	carruagens.	Com	efeito,	iniciaram-
-se	os	trabalhos	de	desmontagem	dos	interiores	
das	3	carruagens	pertencentes	ao	Museu	Nacional	
Ferroviário	tendo	em	vista	o	início	dos	trabalhos	
de	preparação	para	recuperação	da	chapa.	Em	pa-
ralelo,	os	trabalhos	nas	Arco	tiveram	seguimento	
com	 avanços	 em	 vários	 pormenores	 bem	 como	
nos	 interiores.	 Referência	 ainda	 à	 automotora	
Allan	0365	que	deu	entrada	na	cabine	de	pintura.

Construção de bourrelets para as Schindler, 
21 de Outubro de 2020. © Pedro Mêda

Quadro com a evolução da recuperação da carruagem Schindler 026. © Carlos Pinto

 A recuperação das carruagens Arco será a missão principal de Guifões nos 
próximos tempos , 13 de Novembro de 2020. © Carlos Pinto
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O	mês	de	dezembro	não	foi	muito	diferente	do	
anterior	 e	 os	 trabalhos	mais	 visíveis	 foram	 nas	
carruagens	Schindler	e	nas	Arco.	Poucos	dias	an-
tes	do	Natal	chegaram	provenientes	das	oficinas	
da	 Figueira	 da	 Foz	 dois	 tratores	 Sentinel,	 mais	
concretamente	os	1156	e	1159,	 com	o	objetivo	
de,	a	prazo,	 reforçarem	a	capacidade	de	mano-
bras,	que	está	atualmente	a	cargo	unicamente	do	
1171.	

 Inicio dos trabalhos de desmontagem de interiores das Schindler 
do Museu, 13 de Novembro de 2020. © Carlos Pinto

Allan 0365 na cabine de pintura, 24 de Novembro de 2020.
 © Carlos Pinto

Trabalhos de reconstrução de interiores da 21-22 040, 
24 de Novembro de 2020. © Carlos Pinto

Tratores Sentinel 1156 e 1159 chegaram a Guifões, 22 de Dezembro 
de 2020 © Pedro Mêda
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O Comboio Operário 
e a linha de Leixões

A	 viragem	 para	 2021	 é	marcada	 por	 um	
regresso	 carregado	 de	 simbolismo.	 O	 “com-
boio	 operário”	 voltou	 a	 circular	 assegurando	
o	transporte	de	um	grupo	significativo	de	tra-
balhadores	 para	 e	 deste	 Complexo	 Oficinal.	
A	 viagem	 inaugural	 ocorreu	 no	 primeiro	 dia	
de	 trabalho	do	 ano,	 2ª	 feira,	 4	 de	 janeiro	 e	
contou	com	a	presença	do	presidente	da	CP,	
Nuno	Freitas	e	do	secretário	de	Estado	das	In-
fraestruturas,	 Jorge	Delgado.	Foi	um	regres-
so	 ao	 passado	 a	 dois	 tempos.	 Em	 primeiro,	
porque	este	serviço	marcou	o	regresso	efetivo	do	
comboio	operário	12	anos	depois	de	o	serviço	ter	
sido	extinto.	E	regressou	com	recurso	a	uma	au-
tomotora	elétrica	mais	moderna	que	a	UTE-2000	
que	no	passado	realizava	o	serviço.	O	segundo	é	
exatamente	porque	o	material	agora	usado,	uma	
UTE-2240,	era	o	material	circulante	que	foi	ads-
trito	ao	efémero	serviço	de	passageiros	que	fun-
cionou	entre	2009	e	2011	em	parte	da	 linha	de	
Leixões,	mais	concretamente	no	troço	Ermesinde	
–	Leça	do	Balio.	Este	tema	é	motivo	para	um	novo	
parêntesis	e	para	uma	breve	reflexão,	sobretudo	
porque	é	importante	ter	presente	os	factos	sobre	
o	que	aconteceu	para	não	ter	 interpretações	er-
radas	nem	repetir	erros	cujas	repercussões	eram	
conhecidas	ou,	no	mínimo,	expectáveis.

Em	meados	de	2009	o	serviço	de	passageiros	
da	 linha	de	 Leixões	 surgiu	 envolto	 em	bastante	
polémica.	 Assumido	 como	 uma	 iniciativa	 políti-
ca,	 foi	 lançado	 ainda	 com	 a	 discussão	 em	 cur-
so	sobre	a	melhor	ligação	e	sobre	o	potencial	de	
utilidade	para	as	populações	e	zonas	que	a	linha	
atravessa.	Questões	básicas	e	essenciais	a	qual-
quer	análise	de	investimento.	Foi	referido	à	época	
que	as	opções	tomadas	eram	políticas	e	“eram	as	
melhores”	de	modo	a	viabilizar	a	inauguração	do	
serviço	no	mais	curto	espaço	de	tempo	possível.	
Foi	também	referido	que	seriam	estudados	outros	
cenários	de	percurso	e	de	paragens,	de	modo	a	
assegurar	uma	maior	rentabilidade	do	serviço.	As	
UTE-2240	começaram	a	circular	entre	Ermesinde	
(um	local	que	poderia	até	merecer	menos	discus-
são	 se	 existissem	 algumas	 estações	 que	 nunca	
saíram	do	 papel)	 e	 Leça	 do	Balio,	 uma	 estação	

com	algum	potencial	se	estivesse	noutro	sítio.	No	
percurso,	o	comboio	parava	em	S.	Mamede	Infes-
ta	e	em	S.	Gemil.	Todas	as	estações	foram	alvo	
de	beneficiações	nomeadamente	nas	plataformas	
e	 arranjo	 dos	 edifícios.	 Sem	entrar	 em	grandes	
detalhes	apontam-se	apenas	alguns	pontos	“que	
poderão	ter	contribuído”	para	o	falhanço	comer-
cial	da	operação:

UTE 2088 com o antigo comboio operário Ermesinde - Guifões, perto do 
seu destino, 02 Março de 2006. © João Cunha

Serviço passageiros na estação de S.Mamede de Infesta, 
01 de Agosto de 2009. © Pedro Mêda

Cruzamento na estação de S.Mamede de Infesta, 23 de Setembro de 
2009. © Pedro Mêda



dEstAquE fErroviário

109

m	 A	 linha	 de	 Leixões	 é	 cruzada	 por	 3	 vezes	
pelas	linhas	do	Metro	do	Porto	e	por	outras	duas	
vezes	as	linhas	do	Metro	e	a	linha	de	Leixões	dis-
tam	pontualmente	300	metros	uma	da	outra.	O	
serviço	que	foi	inaugurado	não	passava	em	nen-
hum	dos	locais	onde	há	estes	cruzamentos	porque	
dois	deles	são	após	Leça	do	Balio	e	porque	o	outro	
é	no	 troço	entre	S.	Gemil	 e	Contumil.	Relativa-
mente	aos	outros	dois	pontos,	um	deles	é	em	Ma-
tosinhos	junto	ao	porto	de	Leixões,	onde	o	serviço	
nunca	chegou	(apesar	de	a	extensão	constar	no	
horário	da	CP)	e	o	outro	é	 junto	ao	Hospital	de	
S.	João,	um	dos	pontos	considerados	nevrálgicos	
desta	linha	e	que	se	descreve	no	ponto	seguinte.

m	 A	 zona	 envolvente	 do	Hospital	 de	 S.	 João	
será	porventura	uma	das	zonas	com	maior	den-
sidade	de	pessoas	durante	a	semana	em	toda	a	
Área	Metropolitana	do	Porto.	Ali	fica	o	Pólo	2	da	
Universidade	do	Porto,	várias	Universidades	pri-
vadas	e	 Institutos,	 residências	de	estudantes,	o	
Instituto	Português	de	Oncologia,	Liga	Portugue-
sa	contra	o	Cancro,	o	próprio	Hospital,	vários	es-
paços	de	incubação	de	empresas,	entre	outros.	A	
criação	de	um	interface	neste	local	permitiria	que	
esta	 linha,	mesmo	com	origem/destino	em	Leça	
do	 Balio/Ermesinde	 tivesse	 uma	 rentabilidade	
algo	diferente	devido	ao	volume	de	pessoas	que	
para	ali	se	desloca	das	mais	diferentes	origens.

m	Um	último	ponto	desta	 reflexão	é	o	 traje-
to.	O	atual	serviço	do	comboio	operário	parte	de	
Contumil	e	segue	até	às	oficinas	de	Guifões.	De	
modo	a	minimizar	custos	e	a	maximizar	a	renta-
bilização	do	material	circulante,	esta	composição	
chega	a	Campanhã	proveniente	de	sul.	Aí	segue	
em	marcha	 até	 Contumil	 para	 iniciar	 o	 serviço.	

O	 mesmo	 esquema	 é	 realizado	 no	 sentido	 in-
verso,	terminando	a	automotora	os	seus	serviços	
do	dia	na	estação	de	Coimbra.	Ou	seja,	a	opção	
por	Campanhã	em	detrimento	de	Ermesinde	para	
um	serviço	de	passageiros,	ou	mesmo	a	partir	de	
uma	estação	mais	 a	 sul	 como	Gaia-Devesas	 ou	
Granja	teria	sido	também	uma	opção	a	considerar	
para	trazer	“algum	propósito”	ao	serviço.

Verificado	 o	 insucesso	 da	 iniciativa,	 estudos	
que	 eventualmente	 possam	 ter	 sido	 realizados	
nunca	foram	implementados	e	“em	nome	da	boa-
gestão	de	 recursos”	o	 serviço	 foi	 encerrado	e	a	
viabilidade	da	linha	de	Leixões	para	o	transporte	
de	passageiros	ficaria	silenciada	por	mais	de	uma	
década	até	voltar	a	ser	novamente	equacionada,	
sem	nunca	deixar	de	pairar	uma	neblina	sobre	“o	
potencial	 efetivo	 da	 linha	 face	 a	 situações	 pas-
sadas”.

Mas	para	já,	e	mais	importante	(sem	prejuízo	
das	 “notinhas”	acima	que	poderão	 ser	de	 inter-
esse	num	cenário	de	transporte	de	passageiros	e	
para	além	de	outras)	importa	observar	que	desde	
4	de	 janeiro	de	2021	os	trabalhadores	do	Com-
plexo	 Oficinal	 de	 Guifões	 passaram	 a	 dispor	 de	
um	transporte	ferroviário	e	que	a	linha	de	Leixões	
voltou	a	transportar	“passageiros”.

Importa	ainda	dar	nota	que	a	partir	de	15	de	
fevereiro	 o	 itinerário	 e	 os	 horários	 deste	 com-
boio	foram	ajustados	de	modo	a	melhorar	as	 li-
gações	para	o	pessoal	que	vem	de	norte.	Assim	
o	comboio	operário	parte	mais	cedo	de	Contumil	
e	viaja	até	Ermesinde	recebendo	os	passageiros	
provenientes	dos	comboios	do	Minho	e	do	Douro.	
Desta	estação	segue	para	Guifões.	À	tarde	faz	o	
trajeto	no	sentido	inverso.

Horário dos comboios passageiros em 2010, com uma possível extensão a Leixões.
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Comboio Operário de Ermesinde para 
Guifões em Pedrouços, 
07 de Janeiro de 2021. 

© Eduardo Guimarãs
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O Comboio Operário ao final do dia no apeadeiro de Guifões, 
13 de Janeiro de 2021. 

© Pedro Mêda

De manhã, o comboio Operário a sair de 
Contumil, 27 de Janeiro de 2021. 

© Pedro Mêda



dEstAquE fErroviário

De volta à oficina

Nesta	 mesma	 semana	
(1ª	 de	 janeiro)	 a	 situação	
pandémica	 do	 país	 começou	
a	 agravar-se	 e	 no	 dia	 da	
comemoração	 do	 1º	 an-
iversário	 não	 foi	 possível,	
nem	de	longe	nem	de	perto,	
assinalar	 a	 efeméride	 com	
qualquer	 tipo	 de	 evento	 que	
não	 um	 bolo	 de	 aniversário.	
Na	 nave	 principal	 da	 oficina	
estava	 por	 esses	 dias	 nova-
mente	o	colorido	característi-
co	de	quando	várias	séries	de	
material	 circulante	 ocupam	
as	 diferentes	 linhas;	 UDD	
0451,	 Allan	 0365,	 3	 carrua-
gens	Arco,	UDD	9637	e	Schindler	21-22	040.

Os	 primeiros	 366	 dias	 da	 reaberta	 oficina	
Noroeste	do	Complexo	Oficinal	de	Guifões	foram	
marcados	 por	 um	 recomeçar	 do	 zero.	 Foi	 pre-
ciso	colocar	ali	praticamente	tudo,	formar	muita	
gente,	iniciar	a	produção	de	resultados	num	con-
texto	adverso	como	nunca	e	que	afetou	todas	as	
oficinas	da	CP	e	a	generalidade	das	empresas	do	
país	e	do	mundo	no	último	ano.	Dos	366	dias	de	
Guifões	197	foram	vividos	com	o	país	nos	estados	
de	Calamidade	e	de	Emergência	e	104	nos	esta-
dos	de	Alerta	e	Contingência.	

A Schindler “retro”

Já	 fora	 das	 “comemorações	 do	
primeiro	ano	sobre	a	reabertura”	impor-
ta	destacar	um	resultado	que	foi	na	sua	
quase	totalidade	produzido	dentro	desse	
intervalo	de	tempo.	Um	chuvoso	dia	21	
de	janeiro	foi	a	data	escolhida	para	faz-
er	sair	em	ensaio	de	linha	a	21-22	040	
ou	 também	 CTYF	 1240.	 A	 omnipresente	
2601	 voltou	 a	 deslocar-se	 até	 Guifões	
para	mais	uma	marcha	até	ao	Marco	de	
Canaveses	 e	 de	 regresso	 a	 Contumil,	
entregando	assim	ao	 serviço	uma	 car-
ruagem	Schindler	muito	especial.
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Carruagem 21-22 040 pronta para sair para ensaio de linha, Guifões
 21 de Janeiro de 2021. © Pedro Mêda

Carruagem Schindler “retro” no transbordador de Guifões 18 de Janeiro de 2021. 
© Carlos Pinto

Símbolo CP em destaque na carruagem Schinlder “retro, Guifões, 
18 de Janeiro de 2021. © Carlos Pinto
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A terminar

Os	planos	de	trabalhos	das	oficinas	da	CP	para	
o	ano	de	2021	têm	previstos	vários	desafios	que	
se	tornarão	ainda	maiores	face	ao	estado	de	crise	
sanitária	em	que	o	país	se	encontra.	Guifões	não	
é	exceção	e	será	certo	que	no	plano	desta	oficina	
estará	a	conclusão	da	1ª	fase	de	recuperação	de	
carruagens	 Schindler,	 que	 permitirá	 colocar	 ao	

serviço	 19	 veículos,	 assim	 como	 a	 recuperação	
das	carruagens	Arco.	Sem	surpresas,	as	0450	e	
as	9630	manterão	os	seus	ciclos	de	revisão	com	
uma	afetação	significativa	de	recursos.	Será	tam-
bém	certo	que	por	Guifões	passarão	os	bogies	das	
outras	 duas	 carruagens	Napoli,	 em	processo	de	
restauro	na	oficina	de	Contumil.

Por	questões	logísticas	a	redação	da	Trainspot-
ter	decidiu	publicar	este	artigo	na	edição	de	março	
em	vez	da	edição	de	fevereiro.	Importa	por	isso	

A recuperação das Schindler vai continuar a ocupar a oficina de Guifões durante o ano de 2021, Guifões 18 de Janeiro de 2021. 
© Pedro Mêda

Trabalhos de recuperação das carruagens Schindler e Arco, 29 de Setembro de 2020, tarefa que se vai manter em 2021. © Pedro Mêda
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dar	nota	uma	nota	breve	sobre	os	avanços	deste	
mês.	A	este	 respeito	destaca-se	a	evolução	nas	
carruagens	 Schindler	 com	 a	 entrada	 em	 oficina	
da	primeira	carruagem	do	Museu,	a	82-22	009.	
Tirando	estas,	todas	as	outras	estão	pintadas,	a	
21-22	037	e	 a	21-22	011	 com	o	 esquema	ver-
melho	 e	 branco	 e	 a	 21-22	 031	 em	 preparação	
para	pintura.	As	automotoras	UDD	0451	e	a	UDD	
9637	saíram	para	ensaios	e	entrega	ao	serviço.	
Na	 volta	 entraram	 em	 oficina	 a	 UDD	 0457	 e	 a	
UDD	9631.	Em	ritmo	acelerado	decorrem	também	
os	trabalhos	(em	várias	frentes)	nas	carruagens	
Arco,	com	a	preparação	das	primeiras	carruagens	
para	o	serviço	e	a	preparação	da	carruagem	que	
fará	os	ensaios	de	linha.	

Perspetiva-se	 também	 que	 as	 3	 carruagens	
Sorefame	da	série	10-69	500	que	se	encontram	
em	Guifões	sejam	também	reativadas,	reforçando	
deste	modo	o	 parque	de	 carruagens	disponível.	
Nesse	âmbito	a	10-69	507	encontra-se	já	em	es-
tado	avançado	de	recuperação.	

Esperamos	 que	 a	 evolução	 da	 situação	 pan-
démica	 no	 país	 seja	 favorável	 e	 que	 permita	
que,	 nos	meses	 de	 verão	 e	 sobretudo	 na	 linha	
do	Douro,	 todo	este	material	 seja	pouco	para	a	
afluência	de	passageiros	que	todos	ansiamos	que	
exista.					

UDD 9637 praticamente pronta para ser reposta ao serviço, 
06 de Janeiro de 2021. © Pedro Mêda

Carruagem Schindler 82-22 009 em intervenção, 05 de Fevereiro de 2021. © Pedro Mêda

Carruagem Arco em fase de arranjo do tecto, 
21 de Janeiro de 2021. © Pedro Mêda

 Nos planos para 2021 está a recuperação das 3 carruagens 
10-69 500, 27 Abril de 2020. © Pedro Mêda
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Um ano Depois ... As imagens seguintes pretendem ilustrar as 
diferenças/evoluções entre o dia da cerimónia 
de reabertura da oficina de Guifões no dia 15 de 
Janeiro de 2020, e a semana do 1º aniversário, 18 

de Janeiro de 2021. 

© Pedro Mêda

© Pedro Mêda
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tExto : joão cunhA 

Comboios vintage 
a oportunidade que se esCondia à vista de todos

Um	dos	assuntos	que	tem	dominado	
a	 actualidade	 ferroviária	
nos	 últimos	 anos	 tem	 sido	 o	

aproveitamento	 de	 comboios	 antigos	 para	
serviços	regulares	e	esporádicos.	Há	quem	
argumente	que	existe	uma	prioridade	dada	a	
este	tipo	de	circulações	contra	os	comboios	
regulares,	há	quem	observe	a	oportunidade	
excepcional	que	se	escondia	na	nossa	rede.

A	 realidade	 da	CP,	 em	2021,	 é	 radicalmente	
distinta	 da	 CP	 das	 últimas	 décadas.	 Do	 lado	
do	 material	 circulante,	 que	 é	 o	 factor	 decisivo	
no	 tópico	 dos	 comboios	 vintage,	 desapareceu	
o	 espectro	 reduzido	 de	 intervenção,	 segundo	
o	 qual	 se	 foi	 generalizando	 a	 ideia	 de	 que	
uma	 empresa	 desta	 dimensão	 apenas	 podia	
endereçar	uma	realidade	de	cada	vez.	Talvez	seja	
isso	 que	 justifica	 que,	 ainda	 agora,	 haja	 quem	
veja	 na	 aposta	 nos	 comboios	 históricos	 uma	
secundarização	de	todos	os	outros,	como	se	uma	
empresa	 com	vários	milhares	de	 funcionários	e	
uma	 rede	 oficinal	 dispersa	 de	 Norte	 a	 Sul	 não	

tivesse	 largura	 de	 banda	 para	 tratar	 de	 várias	
oportunidades	ao	mesmo	tempo.

Ao	longo	dos	anos,	em	particular	nas	minhas	
colaborações	com	projectos	de	cariz	patrimonial	
na	 Associação	 Portuguesa	 dos	 Amigos	 dos	
Caminhos	 de	 Ferro,	 com	 entidades	 oficiais	 e	
também	com	potenciais	 promotores	de	 turismo	
ferroviário	 nunca	 deixei	 de	 sublinhar	 o	 que	 era	
uma	 realidade	 nacional	 –	 o	 atraso	 estrutural	
dos	 nossos	 caminhos	 de	 ferro	 acabou	 por	
obrigar	Portugal	a	manter		em	serviço	até	muito	
tarde	 algumas	 gerações	 de	 comboios	 cujos	
atributos	para	o	turismo	ferroviário	são	e	serão	
insuperáveis.	 É	 minha	 opinião,	 reforçada	 com	
exemplos	 pontuais	 por	 toda	 a	 Europa,	 de	 que	
não	se	trata	apenas	de	um	fenómeno	associado	à	
antiguidade	do	veículo	–	é	pouco	provável	que	um	
comboio	Alfa	Pendular	possa,	em	2070,	ser	um	
objecto	de	turismo	ferroviário	como	experiência	
–	 será	 certamente	 interessante	 como	 evocação	
histórica,	claro.

Locomotiva 1415 com comboio Interregional entre o Pocinho e Porto S.Bento.  Mós do Douro, 17 de Agosto de 2020.
© Filipe Fernandes
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O	 turismo	 ferroviário	 não	 é	 um	 museu	 em	
movimento.	 Nos	 museus	 cabem	 e	 caberão	
todos	 os	 exemplares	 historicamente	 relevantes	
para	 contar	 a	 história	 do	meio	 ferroviário	 e	 da	
sociedade	que	existiu	à	sua	volta.	Mas	o	turismo	
ferroviário	é	mais	do	que	isso	–	é	uma	experiência.	
É	por	 isso	que	em	 tantas	 localizações	do	globo	
ainda	se	constroem	comboios	novos	que	tentam	
replicar	algumas	características	de	comboios	de	
outros	 tempos	 –	 com	 janelas	 de	 abrir,	 com	 luz	
frágil,	 de	 conforto	 rústico	 e	 certamente	 pouco	
insonorizados.

Existe,	portanto,	uma	coincidência	de	interesse	
museológico	 em	 todas	 as	 gerações	 de	material	
circulante,	mas	 nem	 todas	 são	 e	 serão	 viáveis	
para	turismo	ferroviário,	enquanto	fenómeno	de	
massas	 e	 propiciador	 de	 experiências.	 Foi	 por	
constatar	 que,	 dos	 segundos,	 Portugal	 acabou	
por	 receber	 nos	 dias	 de	 hoje	 uma	 colecção	
incrivelmente	extensa	e	variada	de	composições	
que	sempre	me	pareceu	interessante	apostar	no	
turismo	ferroviário	–	é	que	contrariamente	a	tantos	
outros	países	da	Europa,	aqui	a	possibilidade	de	
apostarmos	nesse	tipo	de	veículos	está	ao	alcance	
de	intervenções	de	custo	marginal	para	reposição	
em	circulação.

Por	tudo	isto,	não	sou	nada	defensor	da	ideia	

de	que	apostar	nos	comboios	históricos	seja	um	
efémero	 ou	 permanente	 olvido	 dos	 restantes,	
muito	mais	importantes	social	e	economicamente.	
Aliás,	se	 tal	 fosse	verdade	a	recente	divisão	de	
comboios	 históricos	 da	 CP	 seria	muito	mais	 do	
que	uma	pequena	oficina	sediada	no	Porto.

Esta	 enorme	 oportunidade	 que	 agora	 vemos	
concretizar	 no	país	 era	um	segredo	que	estava	
escondido	 à	 vista	 de	 todos,	 e	 era	 talvez	 tão	
gritante	que	gerava	até	algum	descrédito	–	como	
seria	possível	que	algo	tão	à	vista,	pudesse	ser,	
afinal,	um	tesouro	escondido?

Na	Via	Estreita,	onde	tristemente	apenas	nos	
sobra	 a	 linha	 do	Vouga,	 a	 colecção	 de	 veículos	
totalmente	funcionais	era	já	bastante	extensa	–	
uma	locomotiva	a	vapor	(E214),	uma	locomotiva	
diesel	 (9004),	 várias	 carruagens	 (comboio	
histórico	do	Corgo,	uma	Napolitana	em	Sernada	
do	Vouga)	e	até	automotoras	diesel	(quer	a	Allan	
9310	como	a	Nohab	9103	fizeram	revisões	gerais	
na	 década	 de	 2000	 e	 nunca	 andaram	 depois	
das	mesmas).	 Portanto,	 com	 algum	 engenho	 e	
capacidade	 comercial,	 a	 simples	 exploração	 do	
que	já	estava	pronto	aguardava	apenas	a	audácia	
de	quem	percebesse	a	oportunidade.	O	potencial	
é	 tão	grande	que,	 como	vemos,	 só	do	material	
que	 estava	 já	 funcional	 continua	 por	 explorar	

Locomotiva 1455 com o Interregional Pocinho - Porto Campanhã,após Freixo de Numão, 30 de Agosto de 2020.
© Ricardo M.Ferreira



126

algum	potencial,	dado	que	as	duas	automotoras	
diesel	ainda	nem	foram	utilizadas	neste	âmbito.

Para	 lá	 desta	 colecção	 incrivelmente	 bem	
mantida	e	até	com	manutenção	em	dia,	existiam	
pela	rede	outros	exemplares	ora	de	fácil	restauro	
(as	 carruagens	 Napolitanas)	 ora	 muito	 bem	
mantidas	 (por	 exemplo,	 a	 locomotiva	 a	 vapor	
E143).	 Isto	 torna	 claro	 que	 a	 densificação	 da	
aposta	na	linha	do	Vouga	pode	ser	feita	com	um	
custo	de	investimento	marginal,	para	um	retorno	
que	 se	 vê	 em	 várias	 frentes	 –	 nas	 contas	 de	
exploração,	nas	gentes	levadas	para	um	território	
algo	arredado	das	dinâmicas	turísticas	habituais	
e	 no	 que	 os	 anglo-saxónicos	 definem	 como	
goodwill,	uma	medida	abstracta	da	boa	vontade	
que	se	gera	no	público	para	com	a	empresa.

Admito	 que	 menos	 provável	 me	 parecia	 a	
aposta	 na	 massificação	 do	 uso	 das	 carruagens	
Schindler.	 Não	 porque	 desconfiasse	 do	 seu	
êxito	 junto	 dos	 passageiros,	 mas	 porque	 não	
esperava	que	houvesse	a	coragem	de	recuperar	
onze	 carruagens	 há	 tantos	 anos	 abandonadas	
no	 Entroncamento	 e	 que,	 somadas	 às	 oito	 de	
Contumil,	 pudessem	 de	 facto	 permitir	 uma	
maximização	 da	 promoção	 turística,	 neste	
caso	 da	 linha	 do	 Douro.	 Mas	 está	 feito	 e	 bem	
feito	–	de	 todas	as	carruagens	que	alguma	vez	
foram	 adquiridas	 pela	 nossa	 rede	 ferroviária,	
as	 carruagens	 suíças	 sempre	 foram	 aquelas	
que	 emprestaram	 maior	 dimensão	 às	 viagens	
ferroviárias	enquanto	experiência.	Confortáveis	o	

suficiente	para	os	tempos	actuais	–	claro	que	não	
como	standard	de	serviço	regular	–	e	com	janelas	
panorâmicas	tão	amplas	e	fáceis	de	movimentar,	
foram	 sempre	 ideais	 para	 a	 exploração	 semi-
turística	e	semi-regular	pelo	nosso	país.	A	linha	do	
Douro	será	o	maior	exemplo,	mas	mesmo	quando,	
num	futuro	mais	ou	menos	próximo,	se	voltar	a	
reduzir	o	seu	uso	nessa	linha,	sobrará	um	imenso	
rol	de	itinerários	fantásticos	onde	este	parque	de	
19	carruagens	pode	servir	–	com	regularidade	ou	
excepcionalmente.	Esta	 activação	das	Schindler	
é	 acompanhada	de	 uma	manutenção	 simples	 e	
que	 facilita	a	preservação	deste	parque	mesmo	
para	 lá	 das	 perspectivas	 de	 uso	 regular	 –	 são	
um	activo	tremendo	no	nosso	país,	e	não	existe	
material	em	fabrico	que	possa	no	futuro,	quando	
ganhar	 antiguidade,	 proporcionar	 as	 mesmas	
experiências.

A	linha	do	Douro	é	aliás	um	excelente	exemplo	
de	 que	 o	 turismo	 não	 pode	 deixar	 de	 ser	 uma	
das	 oportunidades	 de	 evitar	 a	 ruína	 de	 partes	
importantes	do	nosso	território.	A	diferença	dos	
últimos	 quinze	 anos	 nesta	 linha	 é	 o	 turismo.	
Ameaçada	 de	 morte	 para	 além	 da	 Régua,	 a	
gradual	 aposta	 no	 turismo	 que	 se	 reforçou	
dramaticamente	em	2020	 levou	até	ao	Pocinho	
fluxos	cada	vez	maiores	de	passageiros,	a	ponto	
de	se	ter	passado	de	discutir	o	encerramento	para	
além	da	Régua,	para	se	discutir	a	sua	electrificação	
e	 até	 a	 chegada	 da	 linha	 a	Barca	 d’Alva.	 Claro	
que	 me	 dirão	 que	 isso	 não	 deve	 aconselhar	 a	

Marcha entre Sernada e Aveiro com o regaste das duas carruagens mais recentes no Histórico do Vouga. Azurva, 
13 de Fevereiro de 2020. © Ricardo M. Ferreira
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levar	 até	 aos	 passageiros	 “habituais”	 da	 linha	
a	 obrigação	 de	 viajarem	 sempre	 a	 bordo	 de	
comboios	turísticos	–	e	é	algo	com	que	concordo	
–	mas	é	fundamental	evitar	os	erros	de	paralaxe	
e	 lembrar	 o	 que	 seria	 dessas	 pessoas	 sem	 o	
turismo:	 provavelmente	 já	 não	 teriam	 comboio	
e	 os	 seus	 territórios	 arriscariam	 ser	 mais	 uma	
nota	de	rodapé	de	casas	devolutas	no	final	de	um	
Telejornal.

Na	via	 larga	há	muitas	outras	oportunidades	
à	espreita,	sempre	dentro	do	espírito	das	fáceis	
recuperações	 de	 material	 circulante	 que,	 por	
sermos	um	país	pobre,	ter	aguentado	demasiado	
tempo	em	serviço	comercial.	Se	já	sofremos	com	
isso,	mais	motivados	devemos	estar	para	agora	
nos	 agarrarmos	 ao	 potencial	 desse	 infortúnio.	
O	 turismo	 na	 zona	 de	 Lisboa	 pode	 facilmente	
beneficiar	 com	 as	 UTE	 2000	 revistas	 para	 a	
Argentina	 e	 nunca	 embarcadas,	 símbolos	 de	
outro	 tempo	 e	 cujo	 ambiente	 vintage	 a	 bordo	
pode	 permitir	 vender	 uma	 outra	 imagem	 de	
caminho	 de	 ferro	 e	 uma	 outra	 experiência	 a	
caminho	 dos	 castelos	 de	 Sintra	 ou,	 quando	
a	 linha	 for	 re-electrificada,	 a	 caminho	 da	 vila	
de	 Cascais.	 São	 um	 exemplo	 de	 material	
praticamente	pronto	a	usar,	e	nem	a	ausência	de	

Convel	 será	 realmente	 determinante	 no	 futuro	
mais	 ou	 menos	 próximo	 –	 o	 advento	 do	 ETCS	
e	dos	módulos	de	compatibilidade	com	o	Convel	
baixarão	 radicalmente	 o	 custo	 de	 instalação	 e	
tornarão	viável	a	sua	instalação	em	comboios	de	
uso	 esporádico.	 Apenas	 temos	 de	 garantir	 que	
aguentam	mais	dois	ou	três	anos	até	esse	tempo	
chegar.

Nas	 locomotivas,	 temos	 exemplares	 como	
a	 diesel	 1805	 ou	 a	 eléctrica	 2501	 só	 à	 espera	
de	 reposição	 de	 ciclos	 de	 manutenção	 e	 a	
recente	 recuperação	 das	 2600	 assegura	 a	 fácil	
manutenção	 de	 uma	 série	 icónica	 bem	 para	 lá	
da	expectativa	temporal	para	o	seu	uso	regular.	
Temos	por	exemplo	as	carruagens	Budd,	em	aço	
inoxidável	 e	 em	 bom	 estado	 de	 conservação,	
que	 podem	 ser	 um	 complemento	 importante	
para	 as	 carruagens	 de	 madeira	 que	 circulam	
com	 a	 locomotiva	 a	 vapor	 na	 linha	 do	 Douro.	
São	 toda	 uma	 experiência	 de	 anos	 passados,	
de	 típica	 concepção	americana	dos	 loucos	anos	
do	 pré-guerra.	 Temos	 também	 um	 conjunto	
grande	de	carruagens	Sorefame	que,	não	sendo	
propriamente	 ideais	 para	 serviços	 turísticos	
como	 as	 Schindler,	 são	 veículos	 interessantes	
para	 deslocações	 pontuais	 de	 grupos	 à	 procura	

A 2501 com uma carruagem sorefame não renovada, no já longínquo dia 17 de Outubro de 2009, numa marcha especial entre o 
Entroncamento e a Barquinha. Um exemplo do que ainda há por fazer em termos turísticos. © Mauro Prates
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de	experiências	distintas,	dado	o	seu	baixo	custo	
de	recuperação	e	manutenção.	Entre	os	veículos	
existe	ainda	massa	crítica	suficiente	para	modelar	
um	produto	para	o	turismo	religioso,	aproveitando	
a	conexão	com	a	viagem	papal	de	1982.	É	outra	
oportunidade	de	ouro	que	luz	diante	dos	nossos	
olhos.

E	também	existem	automotoras.	A	Allan	0304	
do	 Museu	 praticamente	 só	 precisa	 de	 troca	 de	
um	dos	motores,	num	país	que	ainda	 conserva	
tantos	no	extenso	parque	de	automotoras	0350	
sem	serviço.	E	existe	a	0111,	que	recuperamos	
desde	 2017	 e	 que	 com	 a	 ajuda	 crescente	 de	
tantos	 poderá	 mesmo	 vir	 a	 florir	 rapidamente,	
outra	vez.

Na	 via	 larga,	 difícil	 mesmo	 será	 repor	 em	
circulação	mais	 alguma	 locomotiva	a	vapor	–	e	
quão	 necessário	 seria	 apostar	 numa	 de	 grande	
porte,	para	levar	os	penachos	de	fumo	a	itinerários	
mais	longos	e	com	mais	visibilidade.	Aí,	sim,	há	
uma	montanha	para	escalar.

É	 na	 força	 dos	 exemplos	 que	 constatamos	
que	 temos	 efectivamente	 muitos	 comboios	
historicamente	 importantes	 e	 de	 alto	 potencial	

turístico,	 já	 quase	 prontos	 para	 esse	 serviço	
só	 pelo	 facto	 de	 existirem	 e	 de	 terem	 sido	
conservados	até	muito	tarde	em	serviço	regular.	
Se	em	2021	este	cenário	já	faz	toda	a	diferença	–	
muitos	destes	comboios	noutros	países	pararam	
há	 30	 ou	 40	 anos	 e	 actualmente	 é	 demasiado	
caro	 repô-los	 em	 serviço	 –	 imaginem	 o	 que	 é,	
com	um	custo	marginal	mínimo,	garantir	que	esta	
pequena	frota	de	tesouros	vai	continuar	capaz	de	
servir	 durante	 umas	 décadas.	 Imaginam	 o	 que	
será,	 em	2050	ou	2060,	 subir	 a	bordo	de	uma	
Schindler,	de	uma	Napoli	ou	de	uma	Nohab?	Se	
hoje	já	é	uma	experiência	distinta	e	um	chamariz	
dentro	e	fora	de	portas,	nessa	altura	pode	mesmo	
ser	um	tesouro	de	cobiça	global.

Depois	de	tantos	anos	a	ignorar	este	património	
rentabilizável,	o	investimento	marginal	que	hoje	
se	faz	para	ter	alguns	destes	veículos	em	serviço	
é	uma	notícia	ferroviária	de	primeira	linha	e	que	
em	nada	belisca	a	 responsabilidade	da	CP	e	do	
Estado	 de	 se	 dotarem	 de	 comboios	 modernos	
para	todos	os	restantes	serviços.	Saibamos	assim	
continuar	 a	 aproveitar	 esta	 oportunidade	 única	
–	por	uma	vez,	 termos	andado	atrasados	nesta	
Europa	ferroviária	pode	sair-nos	barato.	

Marcha 29801 entre Aveiro e Macinha do Vouga, na passagem perto da estação do Eixo, 22 de Fevereiro de 2020.
© Pedro Soares
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Um	 país	 onde	 tantos	 territórios	 definham,	 o	
turismo	 ferroviário	 pode	 ser	 uma	 das	 poucas	
ferramentas	 realmente	estruturantes	para	 levar	
negócio	e	pessoas	até	esses	lugares.	Para	lá	da	
oportunidade	 económica,	 destaco	 as	 palavras	
do	 ministro	 Pedro	 Nuno	 Santos	 na	 Portugal	
Railway	Summit	–	além	do	mais,	os	comboios	são	
também	arte,	são	património	e	são	cultura.	Uma	
empresa	 que	 tenha	 o	 cuidado	 de	 explorar	 esta	

memória	colectiva	certamente	ganhará	o	afecto	
da	população	mais	facilmente,	como	aliás	se	vê	
já	 pelo	 impacto	 impressionante	 e	 positivo	 que	
vamos	vendo	nas	redes	sociais	aos	consecutivos	
trabalhos	de	restauro	realizados	pelas	oficinas	da	
CP.	 Estes	 tesouros	 são	 por	 isso,	 também,	 uma	
poderosa	campanha	de	marketing	que	nem	horas	
de	anúncios	em	prime time suplantam.

A UTE 2064, já fora do serviço comercial, a passar em Alhandra no seu caminho até Alcântara-Terra de onde iria efectuar um 
comboio especial até Sintra no dia 19 de Janeiro de 2008. Em breve esta unidade irá estar de volta aos carris. © Mauro Prates

A recuperação da 0111, operação inédita por ter intervenção directa da APAC, irá permitir reforçar a oferta de serviços turísticos.
Entroncamento, Outubro de 2020. © João Cunha
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O tráfegO das cinzas de sines

Comboio 68838-9 Ramal EDP Cinzas - Souselas, Paialvo, 16 de Setembro de 2018 © Valério dos Santos

O	ramal	da	EDP	em	Sines	abasteceu	a	 rede	 ferroviária	 do	 importante	
tráfego	 de	 transporte	 de	 cinzas,	

um	produto	bastante	desejado	pela	indústria	
cimenteira.	Ao	 longo	de	pouco	mais	de	30	
anos,	 deste	 ramal	 saíram	 regularmente	
composições	 carregadas	 com	 destino	 às	
cimenteiras	de	Alhandra	e	Souselas,	ambas	
da	Cimpor.	Com	a	evolução	das	estruturas	
produtivas	 e	 respectivo	 dimensionamento,	
cerca	de	metade	deste	tempo	–	precisamente	
os	 últimos	 anos	 –	 viu	 as	 cinzas	 serem	
encaminhadas	 exclusivamente	 para	
Souselas,	por	via	ferroviária.

O	 tráfego	 da	 central	 de	 Sines	 bateu	 o	 seu	
pleno	na	década	de	1990,	quando	Sines	chegou	
a	 representar	 um	 terço	 de	 toda	 a	 electricidade	
produzida	em	Portugal.	Os	grupos	geradores	da	

central	produziam	suficiente	cinza	para	justificar	
frequências	 que	 atingiam	 as	 três	 por	 semana.	
Em	 geral,	 a	 maioria	 dos	 comboios	 seguiam	
para	 Alhandra	 mas	 existiam	 também	 algumas	
circulações	para	Souselas.

O	tráfego	durante	os	anos	1990	foi	quase	sempre	
realizado	pelas	locomotivas	1320,	adquiridas	em	
Espanha	 em	 1989,	 rebocando	 estes	 comboios	
sozinhas	 ou	 em	 unidade	 múltipla,	 consoante	 a	
carga.	Eram	normalmente	responsáveis	por	todo	
o	 trajecto,	muito	embora	 troca	de	 tracção	para	
locomotivas	eléctricas	na	estação	do	Setil	 fosse	
também	habitual,	em	especial	para	os	comboios	
de	Souselas.

Com	a	retirada	desta	série,	o	tráfego	passou	
a	 ser	 realizado	 sobretudo	 pelas	 locomotivas	
1900,	em	especial	nos	comboios	para	Souselas,	
normalmente	mais	pesados,	e	pelas	locomotivas	
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1800,	 então	 dedicadas	 aos	
comboios	 de	 mercadorias,	
normalmente	 titulares	 dos	
comboios	para	Alhandra.

A	dureza	da	rampa	de	São	
Bartolomeu	levava	a	tracção	
diesel	a	despender	entre	22	
a	 25	minutos	 para	 cumprir	
os	 18	 quilómetros	 entre	 a	
Raquete	e	a	estação	de	São	
Bartolomeu.	A	partir	de	final	
de	2002	tudo	mudou,	com	a	
electrificação	da	linha	do	Sul	
entre	o	Poceirão	e	Ermidas-
Sado,	a	que	se	somava	a	já	
electrificada	 linha	 de	 Sines	
e	 respectivo	 ramal	 da	 EDP.	
Alternando	já	entre	Souselas	
e	 Alhandra	 à	 medida	 das	
necessidades	 da	 Cimpor	
e	 com	 uma	 periodicidade	
limitada	 de	 uma	 a	 duas	
circulações	 semanais,	
foram	 as	 locomotivas	 2500	
as	 chamadas	 a	 aproveitar	
as	 novas	 condições	 de	
circulação,	rebocando	curtos	
comboios	 com	 apenas	 540	
toneladas	 de	 massa	 bruta,	
o	 limite	da	série	na	temível	
rampa.	Apesar	da	circulação	
no	 limite	 teórico	 das	 suas	
capacidades,	 mesmo	 o	
material	 eléctrico	 mais	
antigo	conseguia	superar	esta	rampa	em	apenas	
15	minutos.

Em	 competição	 com	 o	 tráfego	 de	 cinzas	
proveniente	da	central	de	Ponferrada,	passou-se	
uma	longa	temporada	em	que	as	cinzas	apenas	
se	destinavam	a	Alhandra,	sendo	a	cimenteira	de	
Souselas	 abastecida	 precisamente	 a	 partir	 das	
terras	“del	Bierzo”,	em	Espanha.

A	partir	de	2005	o	tráfego	começou	a	rarear,	
coincidindo	com	a	diminuição	de	protagonismo	da	
cimenteira	de	Alhandra,	passando	a	ser	realizado	
de	forma	esporádica	apenas,	até	à	total	paragem.	
Retomou	 apenas	 com	 maior	 regularidade	
quando,	 já	após	2010,	cessou	praticamente	em	

definitivo	a	importação	das	cinzas	de	Ponferrada,	
retomando-se	o	serviço	para	Souselas	com	mais	
regularidade.

Entre	 2009	 e	 2010	 este	 ramal	 viu	 também	
passar	 algumas	 episódicas	 circulações	 da	
Takargo,	carregando	gesso	em	contentores,	para	
descarga	em	Alfarelos	e	no	porto	da	Figueira	da	
Foz.	Este	efémero	tráfego	acabou	por	acrescentar	
variedade	a	uma	história	de	grande	invariabilidade	
deste	ramal	de	mercadorias.

Do	 lado	 da	 CP	 Carga,	 hoje	 Medway,	 o	
tráfego	 retomou	 com	 ritmo	 certo	 entre	 2011	
e	 2012,	 tipicamente	 uma	 vez	 por	 semana	 e	
normalmente	 operado	 ao	 fim	 de	 semana,	 para	
aproveitar	a	maior	 relaxação	de	material	motor	

Estação de Ermidas-Sado, 19 de março de 1991. 
© Nelson Oliveira (Reprodução de postal da APAC)

Poceirão, 01 de Agosto de 1992. © Paulo Ferreira
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e	vagões,	permitindo	maior	
optimização	 nos	 meios.	 Foi	
assim	 que	 prolongou	 até	
ao	 início	de	2021,	rareando	
as	 circulações	 ao	 longo	 de	
2019	e	2020	à	medida	que	
a	 própria	 central	 de	 Sines	
foi	começando	a	passar	por	
períodos	 de	 paragem	 cada	
vez	 mais	 frequentes	 e	 por	
picos	de	produção	cada	vez	
mais	baixos.

Nos	vagões,	até	ao	início	
da	 década	 da	 passada,	
reinaram	 os	 vagões	 de	
tipo	 Uacs	 da	 Transfesa,	
datados	 dos	 anos	 60	 e	
sucessivamente	 revigorados	 para	 o	 transporte	
de	 cimento	 e	 cinzas	 no	 nosso	 país,	 antes	 de	
passarem	a	pasta	a	composições	homogéneas	de	
vagões	Uacs	da	própria	Cimpor,	a	partir	de	2015.

No	 campo	 da	 tracção,	 estes	 comboios	
conheceram	 uma	 grande	 variedade	 de	
locomotivas,	 mas	 tornaram-se	 particularmente	
importantes	 as	 Alco	 1320	 e	 as	 Alsthom	 1900	
durante	a	grande	época	da	 tracção	diesel,	 sem	
esquecer	 pontuais	 incursões	 de	 praticamente	
tudo	o	resto	–	as	English	Electric	1400,	as	Alco	
1500,	 as	MLW	1550	 e	 até,	 em	 fim	de	 vida,	 as	

English	Electric	1800.	 Já	no	capítulo	da	 tracção	
eléctrica,	só	as	locomotivas	2600	nunca	chegaram	
a	 realizar	 este	 serviço,	 dado	 que	 foi	 quando	
estiveram	alocadas	à	CP	Carga	que	este	tráfego	
deixou	de	circular.	Das	primeiras	circulações	com	
2500,	a	uma	presença	mais	sólida	das	5600	e	um	
fim	com	as	mais	recentes	4700,	o	ramal	da	EDP	
viu	passar	quase	toda	a	cavalaria	eléctrica	da	CP	
Carga,	hoje	Medway.	No	que	toca	à	Takargo,	com	
pontuais	 excepções	 de	 marchas	 isoladas	 para	
formação	 de	 maquinistas,	 as	 raras	 circulações	
foram	sempre	realizadas	com	as	suas	locomotivas	
Vossloh	de	tipo	Euro	4000.

Comboio da Takargo com gesso proveniente do ramal EDP Cinzas, Canal Caveira, 16 de Julho de 2010. ©  Paulo Ferreira

Passagem da composição no troço da linha do Alentejo entre o Poceirão e Pinhal Novo, junto 
desta estação, durante das obras de duplicação em 1997. © João Paulo Mendes Ferreira
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Composição de vagões com cinzas volantes e destinadas a Souselas, ramal EDP/Cinzas, Julho de 2014. © José Sousa

Ramal EDP / Cinzas
coordEnAção: pEdro André
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A	história	 do	 ramal	 EDP/Cinzas	
acompanha	a	evolução	da	constru-
ção	e	desenvolvimento	da	Central	

Termoeléctrica	de	Sines.

A	central	de	Sines	 foi	 construída	no	 início	da	
década	de	80	do	século	passado,	 sendo	que	no	
final	de	1985	entrou	em	serviço	 industrial	o	1.º	
Grupo	 da	 Central,	 prevendo-se	 na	 altura	 que	 o	
2.º	 Grupo	 entrasse	 ao	 serviço	 no	 2.º	 Trimestre	
de	1986,	o	3.º	Grupo	no	4.º	Trimestre	de	1987	e	
finalmente	o	4.º	Grupo	no	4.º	Trimestre	de	1989.	
Com	a	conclusão	da	central	a	potência	total	seria	
de	1	200	MW,	o	que	à	data	correspondia	a	mais	
de	50	%	da	capacidade	instalada	em	centrais	tér-
micas.

A	central	foi	construída	a	cerca	de	6	quilóme-
tros	 do	 porto	 de	 Sines,	 local	 onde	 seriam	 des-
carregadas	 as	milhares	 de	 toneladas	 de	 carvão	
necessárias	 para	 o	 funcionamento	 do	 empreen-
dimento.	Inicialmente	o	transporte	entre	os	dois	
pontos	foi	feito	por	via	rodoviária	e	posteriormen-
te	por	uma	tela	transportadora	com	cerca	de	3,5	
quilómetros.	 Já	 nesta	 altura	 estavam	planeadas	
diversas	ligações	ferroviárias,	quer	para	a	central,	

quer	também	para	as	instalações	do	porto	de	Si-
nes	que	desde	logo	se	tornou	de	vital	importância	
estratégica	para	a	economia	nacional.

O	 comboio	 chegou	 a	 Sines	 no	 ano	 de	 1936,	
quando	já	se	pensava	na	construção	de	um	porto	
de	águas	profundas,	no	entanto,	para	além	dessa	
ligação,	nada	mais	se	fez	nas	décadas	seguintes	
em	termos	ferroviários.

O	 desenvolvimento	 da	 rede	 ferroviária	 que	
abrange	 as	 diversas	 zonas	 industriais	 de	 Sines	
iniciou-se	 também	 na	 década	 de	 70	 do	 século	
passado	com	a	construção	dos	ramais	particula-
res	da	Petrosul	e	da	Metalomecânica	(Metalsines).	
Na	década	seguinte,	mais	precisamente	em	1981	
abriu	o	ramal	da	Petrogal,	já	existindo	nessa	al-
tura	a	famosa	“raquete”	ferroviária	de	Sines,	sem	
que	no	entanto	existisse	ainda	nenhuma	ligação	
ferroviária	ao	porto	de	Sines	ou	ao	local	da	futura	
central	termoeléctrica.

A	história	do	porto	de	Sines	teve	início	em	me-
ados	de	1971	com	a	criação	do	Gabinete	da	Área	
de	Sines.	Em	1973	surge	o	“Master	Plan	de	Sines”	
e	em	1974	começaram	as	obras.	Em	1987	e	1988	

Localização da central, onde é possível ver os planos para as futuras ligações ferroviárias, para a central e para o porto de Sines. 
© Adaptado da revista Electricidade de Novembro de 1986.
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foram	finalizadas	as	obras	de	construção	do	Ter-
minal	de	Descarga	de	Carvão,	obra	fundamental	
para	o	funcionamento	da	central.

Voltando	 ao	 tema	 da	 central,	 as	 instalações	
desta	natureza,	 que	 funcionam	à	base	da	quei-
ma	do	carvão,	produzem	diversos	resíduos	indus-
triais,	como	são	os	casos	do	gesso	e		das	cinzas	
volantes	e	de	fundo.	Desde	os	primeiros	tempos	
do	funcionamento	da	central	que	existiu	a	preocu-
pação	de	resolver	este	problema,	reaproveitando	
parte	dos	resíduos,	o	que	levou	à	construção	do	
ramal	ferroviário.

Para	melhor	entender	esta	questão,	reproduzi-
mos	em	seguida	um	artigo	publicado	na	“Electri-
cidade,	Revista	Portuguesa	de	Ciências	e	Tecnolo-
gia	de	Janeiro	de	1988”.

“ Cinzas de centrais a carvão”

Produção de cinzas

As centrais termoeléctri-
cas a carvão, equipadas com 
grupos geradores a vapor de 
grande potência, consomem 
diariamente grandes quan-
tidades de combustível sóli-
do e consequentemente dão 
origem a avultados volumes 
de cinzas. Para fazer a ar-
mazenagem desse resíduos 
nas centrais a EDP prevê no 
respectivo projecto extensos 
parques de cinzas, que ocu-
pam enormes áreas e levan-
tam problemas de evacuação.

Condições de evacuação

Uma solução economica-
mente justificada consiste em 
aproveitar as cinzas do carvão 
queimado como componente 
na fabricação de cimento para 
a construção civil. Dado que 
a produção se faz longe das 
respectivas fábricas, esta uti-
lização das cinzas exige o seu 
transporte à distância. Por 

isso, o negócio envolve três tipos de interes-
sados:

- Fornecedor de cinzas: a EDP fornece as 
cinzas originadas nas suas centrais a carvão, 
uma que labora em Sines e outra projectada 
para Abrantes, ao preço de 565$00 a tonela-
da, sem impostos e actualizável em função do 
preço do cimento tipo Portland normal a granel 
à porta da fábrica e do preço da energia eléc-
trica;

- Consumidores de cinzas: as empresas ci-
menteiras (Cimpor e Secil) consomem as cin-
zas disponíveis nas suas fábricas de cimentos 
compostos;

- Transportadores de cinzas : entre os locais 
de fornecimento e de consumo, as cimenteiras 
farão o correspondente transporte em conten-
tores estanques, quer por via rodoviária (de Si-
nes para a Secil), que por via ferroviária (para 
a Cimpor, de Sines e de Abrantes).

Ramal ferroviário com o silo das cinzas volantes antes da electrificação. 
© Fundação EDP. 

Adaptada da Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia 
Electrotécnica e de Computadores de Fernando Manuel Caldas Vieira.
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Infraestruturas

Tais negociações deram lugar a um “proto-
colo de acordo”, em Maio de 1987, entre a EDP, 
CIMPOR, SECIL e CP, com vista a viabilizar a 
utilização integral das cinzas originadas duran-
te a vida das centrais de Sines e de Abrantes. 
Para realizar todo este processo deverão ser 
criadas em 1988 as infraestruturas necessá-
rias:

- Transporte: A CP financia e executa a li-
nha de desvio para o porto de Sines, ramal até 
ao feixe de linha de carregamento e manobra, 
bem como aterros;

- Trasfega : A Cimpor financia e a CP execu-
ta o feixe de linha de carregamento e manobra, 
bem como aterros, drenos e equipamentos de 
movimentação de vagões;

- Armazenamento : A EDP financia e execu-
ta o silo para armazenamento ferroviário das 
cinzas e equipamento para alimentação do silo, 
bem como vedações, portões e básculas de pe-
sagem ferroviária e ainda a pavimentação da 
área vedada e estrada de acesso ao silo.

Quantidade de cinzas

As cinzas volantes secas produzidas pela 
EDP serão exclusivamente cedidas à indústria 
cimenteira a partir da data de lançamento no 
mercado dos cimentos compostos, podendo ser 
colocado no mercado o excedente de cinzas 
não absorvidas pela indústria cimenteira:

- Consumo da Secil: entre 65 000 t/ano a 
partir do início de 1988 (só a partir de Sines) 
e 130 000 t/ano após a entrada em funciona-
mento da central de Abrantes:

- Consumo da Cimpor : absorverá a restante 
produção de cinzas, até ao máximo de 390 000 
t/ano, o que ocorrerá com a entrada em funcio-
namento do 4.º grupo da central de Abrantes 
prevista para 1996 (...)”

Deste	modo	 surgiu	 a	necessidade	de	 cons-
truir	 o	 ramal	 ferroviário,	 obra	 executada	 pela	
Somafel	em	1988,	e	que	foi	colocado	em	servi-
ço	comercial	em	Maio	de	1989,	como	indicado	
no	3º.	Aditamento	ao	Anexo	nº.	104-110.

 “A abertura à exploração do ramal das Cin-
zas situado ao km 8,393, Terminal, e a utiliza-
ção da zona da raquete para descarga de britas 
densas, em serviço da Nordareias, determinam 
a instalação dos elementos de segurança…. “

Localização do ramal das cinzas. © Adaptado  do 3º. Aditamento ao Anexo nº. 104-110.
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Como	podemos	observar	no	diagrama	da	pá-
gina	 anterior,	 a	 linha	de	 acesso	 ao	 ramal	 das	
cinzas,	 e	 simultaneamente	 ao	 porto	 de	 Sines	
(concluída	 posteriormente),	 tinha	 inicio	 junto	
da	 linha	 da	 raquete,	 pouco	 depois	 da	 agulha	
de	 acesso	 ao	 ramal	 Petrogal,	 situação	que	 se	
mantém	na	actualidade.

O	ramal,	que	foi	electrificado	em	2002,	tem	
uma	extensão	de	cerca	de	1700	metros,	e	para	
além	da	linha	principal	I,	que	passa	sob	os	silos	
das	 cinzas	 volantes,	 tem	 uma	 outra	 desviada	
para	facilitar	as	manobras.

Voltando	 ao	 3º.	 Aditamento	 ao	 Anexo	 nº.	
104-110	 de	 1989	 podemos	 ter	 uma	 ideia	 do	
funcionamento	da	carga	dos	vagões	à	data	da	
abertura	do	ramal.

Após	a	entrada	nas	 instalações	do	ramal,	a	
locomotiva	 com	 os	 vagões	 vazios	 a	 reboque,	
entrava	 na	 linha	 I	 e	 estacionava,	 perante	 as	
indicações	do	encarregado	da	EDP,	de	modo	a	
que	a	composição	pudesse	ser	carregada,	sen-
do	a	locomotiva	desengatada	dos	vagões,	ope-
ração	efectuada	pelos	funcionários	da	CP.

O	charriot	era	então	levado	até	à	posição	de	
fixação	à	composição	a	carregar,	tarefa	a	car-
go	da	EDP,	e	entretanto	os	freios	automáticos	
dos	vagões	eram	aliviados	pelo	agente	da	CP,	
permitindo	 desse	modo	 que	 a	 composição	 se	
pudesse	movimentar.

O	carregamento	da	composição	era	efectua-
do	vagão	a	vagão,	operação	que	estava	a	cargo	

da	EDP	assim	como	as	manobras	do	 charriot,	
sendo	depois	verificado	o	fecho	das	válvulas	de	
descarga	dos	vagões,	também	por	parte	de	um	
funcionário	da	central.

Após	o	carregamento	dos	vagões,	era	 feito	
o	desbloqueamento	do	charriot	e	o	aperto	dos	
freios	manuais	de	estacionamento	por	parte	de	
empregados	da	EDP.

A	locomotiva	era	então	conduzida	até	à	com-
posição	carregada,	à	qual	seria	engatada.	Após	
o	desaperto	dos	freios	manuais	dos	vagões,	o	
comboio	 ficaria	em	condições	de	 iniciar	a	 sua	
marcha,	saíndo	pela	linha	II.	Estas	duas	opera-
ções	estariam	a	cargo	dos	funcionários	da	CP.

Quanto	aos	tráfegos	que	utilizaram	o	ramal,	
como	 pode	 ser	 lido	 no	 artigo	 do	 João	Cunha,	
foram	as	cinzas	volantes	e	o	gesso.

Com	 o	 encerramento	 da	 central	 enquanto	
produtora	de	energia	eléctrica	através	da	quei-
ma	do	carvão	em	2021,	o	futuro	do	ramal	apre-
senta-se	como	uma	verdadeira	incógnita.

Fontes:

Fundação	EDP
- Revista Electricidade de Novembro de 1986.
- Revista Electricidade de Janeiro de 1988. 
- Gestão dos produtos da queima do carvão em centrais té-

rmicas  de Fernando Manuel Caldas Vieira - Dissertação para 
obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores.  

Diagrama do ramal EDP - Cinzas e da ligação ao Terminal XXI



Agulha de entrada no ramal EDP / Cinzas, Abril de 2009. 
© José Sousa Topo do ramal EDP / Cinzas, Abril de 2009. © José Sousa

Composição de vagões junto do silo das cinzas volantes, 
Abril de 2009. © José Sousa

Composição de vagões junto do silo das cinzas volantes, 
Abril de 2009. © José Sousa

Composição de vagões junto do silo das cinzas volantes, 
Abril de 2009. © José Sousa

Composição da Takargo na linha I junto do silo das cinzas 
volantes, Junho de 2010. © José Sousa

Composição da Takargo junto do portão de acesso ao ramal, 
Junho de 2010. © José Sousa

Vista do ramal EDP/Cinzas desde a passagem superior 
rodoviária, Abril de 2009. © José Sousa
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Transporte de contentores carregados 
de gesso, com destino a Alfarelos, no 
ramal EDP / Cinzas. Junho de 2010.

José Sousa
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Uma	estação	de	caminho-de-ferro	é	
um	 palco	 de	 partidas	 e	 de	 chega-
das,	de	encontros	e	desencontros,	

com	 mais	 ou	 menos	 emoções	 à	 mistura.	
Assim	o	é	desde	que	o	comboio	começou	a	
transportar	pessoas	e	assim	se	manterá	en-
quanto	estas	os	utilizarem.	

Muitas	destas	partidas	e	chegadas	e	ainda	uma	
maior	parte	das	emoções	em	volta	das	mesmas	
são	anónimas,	fazem	parte	das	pessoas	que	nelas	
estão	envolvidas,	estabelecendo	assim	e	também	
uma	ligação	de	afinidade	com	o	comboio.

Há,	porém,	outras	que	devido	à	personalidade	
ou	 evento,	 ganham	 toda	 uma	 outra	 dimensão,	
mais	pública	e	mediática.	Este	artigo	 incide	 so-
bre	uma	partida	e	uma	chegada	deste	tipo,	pro-
vavelmente	 uma	 das	 três	 mais	 mediáticas	 que	
aconteceram	na	estação	de	Lisboa	Santa	Apoló-
nia	na	segunda	metade	do	século	XX	e	a	única	
que,	por	ironia	do	destino,	envolve	as	UTE	da	sé-
rie	2050/80	que	agora	vão	regressar	ao	serviço.

Santa	 Apolónia,	 24	 de	março	 de	 1969,	 cerca	
das	nove	e	meia	da	manhã.	O	átrio	da	estação	
enchia-se	com	cerca	de	duas	centenas	de	admira-
dores	(na	sua	maioria	mulheres)	da	“cançonetis-
ta”	Simone	de	Oliveira,	vencedora	do	Festival	da	
Canção	com	a	canção	“Desfolhada	Portuguesa”	e	
representante,	pela	segunda	vez	do	nosso	país	no	
Festival	Eurovisão	da	Canção.	Esta	massa	huma-
na	esperava-a	antes	da	sua	partida	para	a	cida-
de	de	Madrid,	palco	da	edição	número	14	deste	
Festival.	A	cobertura	do	evento	e,	especialmente	
da	representante	de	Portugal,	mobilizava	naquela	
altura	os	 jornais,	as	rádios	e	a	 televisão,	sendo	
que	muitos	deles	integravam	a	comitiva,	como	o	
icónico	 apresentador	 Fialho	Gouveia.	 Neste	 ano	
mais	eram	por	maioria	de	razão	uma	vez	que	o	
festival	decorria	no	país	vizinho,	facilitando	toda	
a	logística.	A	R.T.P.,	que	assumia	a	responsabili-
dade	pelo	Festival	da	Canção	decidiu	nesse	ano,	
através	 das	 relações	 Exteriores,	 que	 a	 viagem	
seria	realizada	de	comboio,	 tomando	partido	do	

novo	serviço	TER	entre	Lisboa	e	Madrid	com	re-
curso	às	luxuosas	automotoras	da	operadora	es-
panhola	RENFE.	Contudo,	alguns	dias	antes	(a	14	
de	março),	as	fortes	chuvas	na	zona	de	Santarém	
provocaram	um	aluimento	de	terras	que	levou	à	
interrupção	 da	 linha	 do	Norte.	 Esta	 interrupção	
duraria	até	à	manhã	do	dia	2	de	abril.

Por	 este	 facto,	 e	 temporariamente,	 o	 serviço	
TER	não	era	direto.	A	automotora	da	RENFE	asse-
gurava	o	serviço	entre	Santarém	e	Madrid	e	vice-
-versa,	enquanto	outros	 comboios	asseguravam	
o	serviço	entre	Lisboa	Santa	Apolónia	e	a	estação	
de	 Vale	 de	 Santarém,	 última	 estação	 antes	 da	
zona	interrompida.					

Nessa	manhã,	a	CP	 tinha	para	assegurar	este	
serviço	uma	UTE-2000	(da	primeira	série).	Uma	
das	imagens	da	partida	mostra	Simone	de	Olivei-
ra	com	um	galo	de	Barcelos	à	janela	da	UTE,	per-
mitindo	observar	os	traços	distintivos	desta	série	
de	material.	O	jornal	“Diário	de	Lisboa”	dava	tam-
bém	nota	que	a	CP	se	fez	representar	na	partida	
pelo	Eng.	Hélio	Cardoso	que	entregou	em	nome	
da	empresa	um	ramo	de	flores	a	Simone	de	Oli-
veira.
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Um comboio chamado Simone

Simone de Oliveira à partida para Madrid na manhã de dia 24 
de Março de 1969. ©  O Comércio do Porto
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O	Diário	de	Lisboa	de	26	de	março	dedica	prati-
camente	uma	coluna	à	descrição	da	viagem,	con-
forme	a	seguir	se	transcreve:

“A viagem de comboio entre Lisboa e Madrid foi, 
para Simone de Oliveira, acima de tudo, uma via-
gem de carinho, em ambiente de festa e homena-
gem. Um telegrama de incitamento de ferroviá-
rios portugueses – primeiro arranjo no “bouquet” 
de pés que acompanha Simone. 

Depois, momentos de ternura e outros de 
verdadeira consagração. Como em Marvão por 
exemplo, onde a pedido do filho do falecido D. 
Francisco Mascarenhas o comboio parou proposi-
tadamente. 

O povo da terra foi à estação e envolveu Simone 
numa extraordinária manifestação de entusias-
mo e admiração. Depois, um significativo simbo-
lismo: a entrega à artista, por uma rapariga do 
povo, de uma espiga de milho verde. Em Valência 
de Alcântara, já em terras de Espanha, Simone 
voltou a sentir-se rodeada por enorme interesse 
e simpatia. Na estação, muito público aguardava 
a cançonetista, vitoriando-a e aplaudindo-a.

E em Madrid, na estação de Delícias, o inespera-
do – que por ser inesperado se revestiu de singu-
lar emoção… cerca de trinta alunos do Externato 
S. José de Santiago do Cacém, que se encontram 
em passeio por Espanha terem comparecido na 
estação mostrando a Simone que não está só e 
que, em parte se encontrava em “casa”… Capas 
no chão, aplausos, saudações e, de repente, em 
coro, a primeira “audição” da “Desfolhada” can-
tada pelos estudantes alentejanos. E que melhor 
chegada a Madrid poderia Simone ter desejado?”

Depois	de	uma	primeira	participação	na	edição	
do	Festival	de	1965	em	Nápoles,	 com	a	canção	
“Sol	 de	 Inverno”,	 as	 expectativas	 depositadas	
nesta	canção	e	em	Simone	de	Oliveira	eram	mui-
to	elevadas,	conforme	ecos	da	 imprensa	escrita	
que	 referia	 que	 a	 “Desfolhada”	 (composta	 por	
Nuno	Nazareth	Fernandes	e	com	letra	de	Ary	dos	
Santos)	era	a	grande	favorita,	seguida	pelas	can-
ções	da	Inglaterra,	da	Suíça	e	da	Alemanha.

O	alinhamento	do	Festival	contava	com	16	mú-
sicas	a	concurso	e	era	um	evento	visto	por	cer-
da	 de	 250	milhões	 de	 telespectadores	 em	 todo	
o	mundo.	 Simone	 foi	 a	 15ª	 a	 subir	 ao	 palco	 e	
foi	em	15º	 lugar	que	esta	canção	ficaria,	numa	
edição	em	que,	estranhamente,	4	canções	se	sa-
graram	como	vencedoras.	Foram	vários	os	países	
que	 levantaram	 fortes	 críticas	 aos	 resultados	 e	
ao	 sistema	de	votação.	 Para	a	história	ficaria	 a	
ausência	de	Portugal	e	de	outros	países	na	edição	
do	Festival	de	1970	como	forma	de	protesto.

O	Diário	de	Lisboa	não	“escreve	mais”	acerca	do	
que	se	passou	após	o	correr	no	pano,	nem	sobre	
a	frustração	face	ao	desaire	do	resultado	e	seus	
motivos,	nem	sobre	o	que	aconteceu	à	chegada	
a	Santa	Apolónia.	Esses	relatos	podem	ser	contu-
do	encontrados	num	periódico	com	sede	mais	a	
norte,	O	Comércio	do	Porto,	como	se	transcreve.

Seria	sempre	uma	chegada	diferente,	mas	nada	
previa	o	que	aconteceu	no	final	de	tarde	início	de	
noite	de	31	de	março	de	1969.	O	TER	terminou	a	
sua	marcha	em	Santarém	para	novo	transbordo,	
uma	vez	que	se	mantinham	em	curso	os	traba-
lhos	de	reposição	da	linha	do	Norte.	Da	estação	
de	 Vale	 de	 Santarém	 partiu	 uma	 automotora,	
desta	vez	uma	UTE	das	séries	2050	ou	2080	em	
direção	a	Lisboa	e	 transportando	 toda	a	comiti-

Anúncio ao comboio TER no jornal Diário de Lisboa de março 
de 1969



coMboio histórico

142

va	portuguesa	do	Festival,	entretanto	noticiada	
que	era	uma	das	maiores	de	sempre	na	história	
do	evento.	

Um	 mar	 de	 gente	 inundou	 as	 plataformas	
da	estação	de	Lisboa	Santa	Apolónia	deixando	
apenas	visível,	e	mal,	a	zona	das	linhas.	Carta-
zes	e	tarjas	com	o	nome	de	Simone	de	Olivei-
ra	faziam-se	ver	no	ar.	Todo	este	ambiente	foi	
captado	pelas	câmaras	da	Rádio	Televisão	Por-
tuguesa,	como	mostram	algumas	 imagens	do	
filme	que	a	RTP	Arquivos	tem	disponível	online.

	A	automotora	com	muita	gente	nas	janelas	
e	nas	portas	aproximou-se	lentamente	do	topo	
da	estação.	Envolvida	pela	polícia	e	pela	comitiva	do	
Festival	Simone	de	Oliveira	consegue	sair	da	UTE	e	é	
encaminhada	para	uma	zona	privada	no	interior	da	
estação.	Nas	plataformas	e	na	envolvente	exterior	
da	estação	ouvia-se	cantar	a	“Desfolhada	Portugue-
sa”	seguindo-se	em	uníssono	“Simone,	Simone”.

O	título	da	notícia	situada	na	secção	“Espetáculos”	
de	O	Comercio	do	Porto	de	1	de	Abril	de	1969	é	o	
seguinte:

“SIMONE:	-	Apoteose	popular	no	regresso	de	Ma-
drid”

“O povo de Lisboa fez chorar Simone de Oliveira, on-
tem, na estação de Santa Apolónia, no seu regresso de 
Madrid. Milhares de pessoas aguardavam a chegada da 
artista e encheram por completo, o largo fronteiro à es-
tação e o interior desta. Foi uma manifestação popular 
expontânea e sincera… Foi uma manifestação ordeira 
mas escaldante, que comoveu todos os que nela parti-
ciparam e, como não podia deixar de acontecer, muito 
principalmente de quem dela era alvo.

O comboio que transportou a cançonetista entrou em 
Santa Apolónia com mais de uma hora de atraso, às 20 
e 40. Ninguém arredou pé. Simone vinha à janela e não 
conseguiu esconder a sua emoção ao ver aquele mar de 
gente a aguardá-la, a vitoriá-la, a aplaudi-la e a gritar 
em coro o seu nome. Foi tirada em braços da carrua-
gem e metida num gabinete da estação.”

O	que	aconteceu	a	seguir	será	provavelmente	de	um	
maior	 conhecimento	 de	 todos.	 Simone	 subiu	 ao	 piso	
superior	da	estação	e	apareceu	à	janela	para	saudar	a	
multidão	que	estava	no	exterior,	transmitir	umas	bre-
ves	palavras	de	agradecimento	e	cantar	a	“Desfolhada	
Portuguesa”.

A multidão ocupa toda a plataforma da estação.
  ©  Arquivo da RTP

Confusão para retirar Simone de Oliveira da UTE. Na imagem 
vemos o chapéu escuro da artista. ©  Arquivo da RTP

Cartazes e Tarjas de incentivo a Simone de Oliveira.  
©  Arquivo da RTP

Frente da UTE 2050/80 à chegada.
  ©  Arquivo da RTP



Menos	conhecido	de	todos	é	um	relato	curioso	
que	O	Comércio	do	Porto	faz.	Ao	chegar	ao	tal	ga-
binete	da	estação	(toda	a	cena	está	eternizada	no	
filme	da	RTP),	visivelmente	emocionada	Simone	
de	Oliveira	senta-se	numa	cadeira	e	depois	de	um	
breve	comentário	aos	jornalistas	confidencia	que	
está	 cheia	de	 fome	e	que	queria	um	chocolate.	
Depois	da	aparição	à	janela	da	estação	e	dos	âni-
mos	acalmados	apareceu-lhe	“um	amável	factor	
da	CP	que	havia	conseguido	atravessar	por	entre	
a	multidão	até	às	máquinas	e	regressar.	Para	isso	
demorara	quase	meia	hora…”

Foi	 uma	 chegada	 apoteótica,	 só	 comparável	
com	a	chegada	do	General	Humberto	Delgado,	a	
16	de	maio	de	1958,	depois	do	comício	que	rea-
lizou	no	Porto.	Uma	chegada	com	idênticas	con-
dições	 iria	acontecer	num	futuro	próximo.	Seria	
protagonizada	por	Mário	Soares,	no	Sud	Expres-
so,	dias	depois	do	25	de	Abril	de	1974,	com	um	
aparecimento	na	mesma	janela	da	estação.

Partidas	e	chegadas,	públicas	e	mediáticas,	para	
a	história	de	Portugal	e	do	caminho-de-ferro.	No	
ano	 em	 que	 este	meio	 de	 transporte	 celebrará	
165	 anos	 ao	 serviço	 de	 Portugal	 a	 CP	 tomou	 a	
iniciativa	de	 repor	ao	 serviço	duas	automotoras	
UTE	 da	 série	 2050/80.	 São	 veículos	 marcantes	
da	história	da	eletrificação	dos	caminhos-de-ferro	
em	Portugal,	da	história	da	mobilidade	urbana	da	
linha	 de	 Sintra	 e	 protagonistas	 “acidentais”	 de	
uma	das	chegadas	mais	marcantes	na	história	da	
estação	de	Santa	Apolónia.		
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Passageiros do comboio na porta espantados com a receção.
  ©  Arquivo da RTP

Símbolo da CP na automotora.  ©  Arquivo da RTP

Uma imagem da multidão junto da zona do átrio.
©  Arquivo da RTP



Panorâmica das oficinas 
de Guifões.
Novembro de 2020.

Pedro Mêda.
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