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O

Editorial

título
deste
editorial
podia
ser “um incidente diplomático
chamado Sud Expresso” ou “um
incidente diplomático chamado Lusitânia”.
Dados os sinais que vêm de Espanha, a
falta de planos públicos e o facto óbvio da
nossa dependência da rede espanhola, é já
óbvio que a situação das ligações nocturnas
com Madrid e com França se trata já de
um problema diplomático e não apenas
ferroviário.
Em Março soube-se que a Renfe continua a
colocar pedra sobre pedra por cima do caixão
onde deitou os comboios nocturnos após o
início da pandemia, no que parece ter sido uma
conveniente crise sanitária para despacharem em
definitivo este tipo de comboios. Enquanto na
Europa já se passou do sonho e se multiplicam
comboios nocturnos – e uma vasta maioria, com
investimentos concretizados, ainda vai ser posta
a circular até 2023 – a península ibérica está nas
mãos de uma empresa ferroviária com dinheiro a
mais e responsabilidade social a menos.
Portugal não tem nada a ver com os 1.000
milhões de Euros anuais que a Renfe recebe
do Estado espanhol pelas obrigações de serviço
público – que, por sinal, nem sequer são cumpridas
com a desculpa da falta de procura durante esta
crise – mas quando isso significa que nos cortam
o único acesso ferroviário à Europa central, o
problema deixa de ser apenas ferroviário e passa
também a ser diplomático.
É incompreensível sabermos da recusa pública
da Renfe em retomar o comboio Lusitânia,
que habitualmente circulava com boas taxas
de ocupação e a reboque do Sud Expresso em
boa parte do percurso. É ainda
mais incompreensível sabermos do
desinteresse de facilitar o regresso
do Sud Expresso, comboio que há
décadas é sustentado exclusivamente
por Portugal e que, mesmo assim,
parece não colher agora facilidades
para ser retomado. Sabendo de tudo
isto ao mesmo tempo que se viu a
Renfe a despachar rapidamente os
seus Trenhotel Talgo para a Índia –
condenando em definitivo os eixos
4

galegos da sua oferta nocturna – pede-se uma
acção decisiva e concreta sobre o tema.
Se os ministérios dos transportes dos dois
países não se entendem – para que se perceba,
em Espanha o ministro Abalos tem uma acção
similar à do “saudoso” Pedro Marques por cá –
estará na altura do ministro Augusto Santos Silva
escalar o tema, que é já diplomático.
Portugal não pode ficar fora da rede ferroviária
europeia e não pode perder os parcos acessos de
que dispunha à rede europeia de longo curso e de
alta velocidade, que se inicia em Madrid, Barcelona
ou Hendaye/San Sebastian. Sem comboio
nocturno não existe viabilidade ferroviária para
ligações de longo curso à Europa, sem comboios
com as comodidades necessárias para viagens de
10-12 horas não existem discursos ecologistas
e de substituição de aviões que possam colar. A
esta luz, Portugal está hoje perfeitamente isolado
do exterior.
Para lá do incidente diplomático que está
criado, Portugal deve aproveitar todas as
ferramentas de mercado existentes para impor
a sua soberania. Se não é possível a parceria
com a Renfe, deve o governo português
permitir as condições necessárias para a CP se
tornar operador ferroviário em Espanha e ter
os meios de tracção e não só para a operação,
permitindo ao país manter pelo menos a frágil,
mas fundamental ligação ferroviária a França, o
absoluto mínimo indispensável para a civilidade
que os actuais tempos impõem. Se necessário
for, que lance um concurso para a operação deste
eixo em condições competitivas – só é certo que
a Renfe não responderá.
João Cunha

Spotting

A nova decoração das
carruagens Arco, Guifões.
16 de Março de 2021.
Carlos Pinto
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A carruagem 20-97 510 em processo de montagem, Guifões, 24 de Março de 2021.

Guifões vai Libertar as
primeiras carruagens Arco
Fotografias : Pedro Mêda ©

O

primeiro lote de carruagens Arco
deu entrada em Guifões, conforme
tivemos oportunidade de acompanhar e noticiar, no dia 2 de Julho de 2020.
Volvidos 8 meses começa a ser mais visível
todo um trabalho contínuo e silencioso em
torno destes veículos.  
O mês de Março ficou marcado por vários acontecimentos dignos de registo neste projeto.
Em primeiro lugar, os trabalhos de pintura da
carruagem 20-97 510, antiga carruagem B10t
2213 da Renfe, que se tornou no primeiro veículo a tomar as cores da CP.
Foi no dia 19 de Março que foi possível tomar o
primeiro contacto, no exterior, com as novas co6

res das carruagens da CP. Estas representam um
corte visual com um certo conservadorismo que
pairava nas poucas carruagens que a CP pintou
nas últimas décadas, onde o foco nas carruagens
em aço inoxidável não terá ajudado, certamente.
A pintura de base azul escura, cinza muito claro
e zona das portas em tom de vermelho apresenta uma indubitável classe, fazendo já antever composições de grande beleza estética pelas
paisagens nacionais. A próxima carruagem a sair
e que se encontra já em fase final de pintura é a
85-97 505, antiga BR3t-2.806 da Renfe.
Um segundo acontecimento digno de registo,
e que teve início na mesma semana, envolveu a
carruagem 20-97 507, ex-20-98 210 Renfe. Após
projeto e adaptação do leito inferior das carru-

Comboio Correio

Interior da 20-97 510 que permite ter uma noção da dimensão dos trabalhos e das alterações,
Guifões, 24 de Março de 2021.
agens foi colocado o novo inversor
de corrente e foram iniciados os primeiros testes com a transformação
de corrente dos 1.500 V (fornecida
pelas locomotivas) para os 3.000 V
utilizados pelos potentes conversores embarcados nas carruagens. A
carruagem foi preparada em Guifões
e deslocou-se até Contumil, onde se
deu início a uma primeira bateria de
ensaios. Estes irão envolver também as locomotivas 2600 e 1400,
neste caso acompanhadas dos furgões geradores.

A 85-98 806 em fase de preparação para levar o novo esquema
da CP, Guifões, 24 de Março de 2021.

Entretanto as várias linhas da oficina de Guifões começam a transformar-se numa
verdadeira linha de produção em torno deste
projeto e permitem compreender toda a envolvente de trabalhos e processos pelos quais passam as carruagens Arco até saírem para a linha.
Os trabalhos iniciam-se com a desmontagem
de vários componentes e equipamentos interiores e exteriores, seguindo-se a alteração dos
topos (supressão do farol de cima e dos faróis
laterais, criação de aberturas a altura diferente

para os novos faróis de cauda) e a alteração da
altura das botoneiras das portas.
Um outro grupo de trabalhos consiste no tratamento e substituição pontual da chapa na zona
dos tetos, janelas, topos e embaladeiras.      
É realizada uma revisão dos bogies em função
do seu potencial quilométrico, revisão de toda a
instalação elétrica, cablagens e equipamentos,
janelas e adequação do sistema de descarga das
casas de banho.
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Os dois números UIC coabitam temporariamente,
19 de Março de 2021.

Também como tivemos oportunidade de noticiar, estas carruagens vão entrar em serviço com
um novo sistema da informação ao passageiro,
integralmente desenvolvido pela CP.
Seguem-se os trabalhos de impermeabilização
dos tetos e preparação de todas as superfícies
para receber o novo esquema de pintura.
Ao nível dos interiores está a proceder-se a
uma reformulação integral cuja dimensão depende do tipo de carruagem.

Outro facto importante a destacar é a
instalação do freio electropneumático,
que assim permite desde já a estas carruagens a prática de velocidades superiores a 140 km/h na rede nacional - vão
ficar autorizadas a 200 km/h.
Apesar de a Renfe ter procedido a uma
pré-instalação, a realidade é que estas
carruagens nunca chegaram a ter o chamado freio EP, que permite o comando
eléctrico do freio de todos os veículos,
reduzindo assim a um mínimo residual o
tempo de accionamento do freio em toda
a composição. Em Espanha, aliás, apenas a carruagem-protótipo da série 9000 alguma
vez teve este tipo de freio, que nunca por ali foi
necessário para prática de velocidades de 160 e
mesmo 200 km/h.
Esta é assim mais uma característica totalmente nova para este parque e implementada em
tempo recorde pela CP.

A carruagem 20-97 507 na oficina em Contumil em ensaios prévios, 19 de Março de 2021.
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A futura 19-97 505 sensivelmente a meio do processo de recuperação. A imagem mostra as alterações
nos topos e nas laterais assim como o tratamento realizado ao nível do teto,Guifões 24 de Março de 2021.

Uma imagem que marcará o futuro próximo da oficina de Guifões dominado pelas carruagens Arco,
Guifões, 24 de Março de 2021.
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CP Instala Elevadores
nas 2240
Fotografias e Texto :Ricardo Vicente ©
			

N

CP - Manutenção e Engenharia.

o passado mês de Março foi
instalado o primeiro elevador
na UTE 2266.

Este trabalho foi iniciado ainda em 2018 pela
EMEF na sequência de um pedido da CP para
dotar 55 UTE2240 com elevadores para acesso a PMR (Pessoa com Mobilidade Reduzida),
num total de 110 elevadores, para ambas as
laterais das unidades.
Assim, no dia 17 de Janeiro de 2018, foi nomeado um grupo de trabalho para procurement, identificação e análise dos equipamentos com potencial para a aplicação pretendida.
Esse grupo de trabalho tinha também a incumbência de estudar e definir todos os aspetos relacionados com a integração dos elevadores nas unidades. O grupo de trabalho
desenvolveu a sua atividade de acordo com
as seguintes fases:
l A primeira fase consistiu na prospeção de
mercado com vista à identificação de soluções
disponíveis que pudessem responder à especificação técnica elaborada pela CP;
l A segunda fase consistiu no estudo técnico
dos vários tipos de elevador existentes, que incluiu a análise rigorosa das suas características e
dos trabalhos necessários à sua integração mecânica e elétrica nas unidades;
l
Numa terceira fase, após análise dos vários tipos de elevador existentes, foi elaborado
caderno de encargos e aberto concurso publico
para fornecimento dos elevadores. A este concurso concorreram 3 fornecedores, acabando por ser
selecionado o elevador produzido pela empresa
sueca U-Lift.
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l Numa quarta fase foram definidas as alterações necessárias para receber os novos elevadores, nomeadamente o reforço das plataformas, a
reorganização do espaço interior do salão, a alimentação elétrica do elevador e o interface entre os elevadores e as unidades de controlo das
portas;
l Neste momento estamos numa quinta fase,
que envolve a receção e instalação dos primeiros
dois elevadores que constituem o protótipo. Nesta
fase estamos a fazer todos os ensaios funcionais,
de integração mecânica, nomeadamente com a
caixa da unidade, e de integração elétrica dos

Comboio Correio
elevadores, nomeadamente
com o sistema de portas;
l
Segue-se a fase de
correção de alguns aspetos
identificados no decorrer dos
ensaios e a receção dos restantes elevadores, que serão
instalados com a maior brevidade possível, de acordo com
a disponibilidade da Manutenção Centro.
Apesar de uma parte dos
comboios da CP já permitir o
embarque e desembarque de
clientes em cadeiras de rodas, a CP está apostada em
alargar ao maior número de
comboios possível esta capacidade e com isso permitir o
embarque de cadeiras de rodas em todas as estações do país.
O serviço Regional passará a prestar esta valência em 189 paragens da rede, alargando
significativamente a abrangência geográfica do
transporte de pessoas com cadeiras de rodas.
Esta ação integra-se na estratégia definida pela
Empresa em termos de acessibilidade ao comboio para Clientes com Necessidades Especiais,
em concreto, para clientes que se façam transportar em cadeira de rodas.
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Ministro das

Infraestruturas e da
Habitação no Parlamento
O
ministro das Infraestruturas e da
Habitação, Pedro Nuno Santos, esteve no passado dia 24 de Março
presente na Audição Regimental, onde fez
um balanço dos últimos dois anos.
A intervenção de Pedro Nuno Santos começou
por apresentar aos presentes as medidas que foram tomadas no âmbito da ferrovia:
m Contrato de Serviço Público entre o Estado
e a CP, referindo que se o estado quer que a CP
faça um conjunto de operações, tem que pagar
por elas;
m Fusão da EMEF com a CP porque  era fundamental que a unidade de manutenção fosse
controlada directamente pela CP, que havia uma
duplicação de serviços que não fazia sentido nenhum”;
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m Acordos de empresa na CP e na EMEF, acordos que já não existiam há 15 anos;

m Contratação de 171 trabalhadores para a CP,
aumento líquido de 81 em 2020, já que as contratações que iam sendo feitas anteriormente   não
eram suficientes para travar a redução do número de trabalhadores da CP. Não só se travou essa
queda como se começou a inverter essa tendência. Segundo o ministro a CP tem tido autorização
para fazer esse recrutamento, implementando a
norma que quando um funcionário se reformar, o
mesmo pode ser substituído por outro sem autorização das Finanças.
m Reabertura das oficinas de Guifões que veio
colmatar a  incapacidade oficinal da CP que tinha
sido responsável por diversas supressões nos anos
anteriores devido a material imobilizado;

Comboio Correio
m Recuperação de 13 carruagens, 10 locomotivas e 5 automotoras, até agora; Esta acção permitiu dar início á recuperação de material circulante
que se encontrava encostado um pouco por todo
o país, realçando o facto de Portugal ter falta de
material circulante.
m Compra de 51 carruagens, por um valor de
1,5 milhões de euros à Renfe, que se encontram
a ser alvo de intervenção. Referência para o custo
de cerca de 170 000 euros usados na compra e recuperação de cada uma das carruagens, poupando assim mais de 1 milhão de euros, já que cada
carruagem nova custa em média 1,5 milhões de
euros.
Referência ainda para 3 projectos futuros que já
estão em andamento:
m
Centro de Competências Ferroviário, que
será um centro tecnológico e de formação na área
ferroviária. É desejo do Governo que a industria
nacional ganhe competências  e participe na inovação de um sector industrial de futuro
m Plano Ferroviário Nacional, terá de ser alvo de
um grande debate nacional que irá contar com a
participação de autarcas, operadores, associações
de utentes, sendo que no Parlamento será o culminar deste processo com a publicação do mesmo
como Lei da República. A partir desse documento

será possível espelhar aquela que é a rede ferroviária e a tipologia da mesma. Este processo irá facilitar a aplicação de fundos dos próximos ciclos de
financiamento. O PNF será divulgado pela primeira
vez a 19 de Abril.
m Compra de 129 automotoras eléctricas (62
urbanas, 55 regionais, 12 longo curso). O financiamento para a compra destas unidades será dividido entre o PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) e Quadro Financeiro Plurianual.
Depois desta apresentação Pedro Nuno Santos
apresentou diversos gráficos referentes à diminuição das supressões de comboios. Uma das causas
para esta recuperação surgiu da reabertura das
oficinas de Guifões, pese embora a situação que se
tem vivido devido da Pandemia Covid-19.
Foram relembradas as ideias que se queriam implementar na a CP. Que fosse uma empresa honesta e que cumprisse os seus horários e em que
o comboio aparecesse, com unidades limpas, objectivos imediatos que foram cumpridos quase na
sua totalidade.
Para finalizar, o tema da infraestrutura, com a
apresentação de um mapa onde estavam presentes as diferentes obras e o estado das mesmas.
O Ministro garantiu que o processo do Ferrovia
2020 irá estar terminado em 2023.
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Editorial

Reabertura do Museu
Nacional Ferroviário
Fotografias : Museu Nacional Ferroviário ©

D

epois de cerca de três meses encerrado devido ao confinamento decretado pelo
Governo, o Museu Nacional Ferroviário reabre ao público no próximo dia 6 de abril.

O Museu Nacional Ferroviário reabre as portas assegurando todas as condições de segurança aos visitantes e funcionários através da aplicação de um conjunto abrangente de medidas e
procedimentos de higienização de espaços e normas, para garantir a segurança da sua visita.
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O Museu beneficia do reconhecimento do selo Clean&Safe usado para distinguir os equipamentos na
área do Património Cultural que implementaram protocolos internos de acordo com as recomendações
da Direção-Geral da Saúde, com o objetivo de minimizar riscos de contágio pelo novo Coronavírus,
garantindo procedimentos seguros para o funcionamento das suas atividades.
O Museu Nacional Ferroviário está aberto de terça-feira a domingo, das 10h00 às 18h00, sendo
possível visitar os nossos espaços em regime de visita livre ou orientada. Se preferir visitar o museu
a partir da sua casa agende uma visita online junto dos nossos serviços.  
Esperamos por si com toda a segurança e confiança!
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
https://www.youtube.com/c/MuseuNacionalFerroviarioPT
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Apeadeiro de Carvalhal
da Portela
Fotografias: Filipe Falcão ©

O

apeadeiro de Carvalhal da
Portela, situado ao quilómetro 4,8 da linha do Vouga,
troço Sernada - Aveiro, apresenta-se
já completamente renovado.
Com um investimento de 79,807 euros,
ao qual se acresceu o valor do IVA à taxa
legal, foi possível proceder à modernização do apeadeiro de Carvalhal da Portela,
um excelente sinal de que os passageiros
dos serviços regionais não vão ficando esquecidos em prol dos serviços turísticos.
As obras, cujo prazo de execução era
de 60 dias, foram concretizadas pela empresa Sociedade de Construções Teodoro
Valente.
Os trabalhos incluíram o alteamento da plataforma e construção de uma rampa que permite
o acesso a pessoas de mobilidade reduzida. Foram ainda instalados gradeamentos no topo da
plataforma de modo a evitar quedas acidentais.
O abrigo foi todo pintado, tendo sido colocadas
novas sinaléticas de informação. Fez-se também
a substituição da iluminação existente por outra
mais eficiente.
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Modernização da Linha de
Cascais
Fotografias : Mauro Prates ©

D

urante o mês de Março decorreram
diversos trabalhos relacionados
com a modernização da linha de

Cascais.

A empreitada que se encontra em execução é
referente à beneficiação da superestrutura de via,
que vai incluir a substituição do armamento de
via. Esa intervenção engloba três troços distintos da Linha de Cascais entre o Pk 7,400 e o Pk
16,000, nomeadamente:
l
Troço Algés - entre os quilómetros 7,4 e
8,109 nas vias ascendente e descendente;
l
Troço Paço de Arcos - entre os quilómetros
12,800 e 14,040 nas vias ascendente e descendente;
l
Troço Santo Amaro -   entre os quilómetros  
15,214 e 15,790 nas vias ascendente e descendente.

Os trabalhos no terreno vão abranger cerca de
2500 metros de via dupla, e irá proceder-se à
substituição integral do armamento de via – com
a adopção de travessas de betão monobloco, carril 54 E1, fixações VOSSLOH, mantendo o actual
traçado de via em planta e perfil longitudinal.
A substituição integral do armamento de via
nestes troços, decorre do facto de se ter atingido o fim do ciclo de vida útil dos seus elementos
constituintes, designadamente, carril, travessas e
fixações, e enquadra-se na estratégia de migração da travessa de madeira por betão, tendo por
objetivo a uniformização da superestrutura de via
com a restante rede ferroviária nacional de bitola
1668 mm.
No âmbito da empreitada estão a ser realizados
os seguintes trabalhos:
  

Atacadeira de via, Algés, 27 de Março de 2021.
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l

Desguarnecimento de via;

l Substituição do armamento de via;
- Substituição de carril e transformação de barra curta em barra longa
soldada.
- Substituição integral das travessas de madeira e bibloco, por travessas de betão monobloco;
l Levantamento de AMV’s (Aparelho
de Mudança de Via) / AD’s Aparelho de
Dilatação);
l Ataque, regularização e estabilização de via;
l

Balastragem;

l Execução de JIC (Junta Isolante Colada) /JIN (Junta Isolante Normal);
l

Execução de vedações.

Relembramos que esta empreitada
tem um custo de 1.735.354,46 €, ao
qual acresce o valor do IVA à taxa legal,
com um prazo de conclusão das obras de
240 dias, tendo o contrato entre a IP e a
MOTA-ENGIL sido assinado no dia 15 de
Outubro de 2020.

Atacadeira de via, Algés, 27 de Março de 2021.

Regularizadora de balastro, Algés, 26 de Março de 2021.
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Requalificação da Antiga
Estação de Arraiolos
Imagens : Facebook do Município de Arraiolos ©

A

recuperação do património ferroviário que fazia parte dos ramais e linhas encerrados em meados da década de 90 do século passado vai avançando
um pouco por todo o Alentejo.
Durante o mês de Março foi a vez de ser tornado público pela autarquia de Arraiolos o projecto
que irá permitir a reabilitação da antiga estação
ferroviária.
Após algumas reuniões foram finalmente apresentadas no passado dia 4 de Março as principiais
ideias que vão transformar radicalmente toda a
zona envolvente à estação que actualmente faz
22

parte da ecopista do ramal de Mora.
Todo o edificado existente, que incluí o antigo
edifício de passageiros, o armazém e ainda uma
antiga casa de habitação que faz parte do domínio público ferroviário irá ser recuperado.
O projecto vai levar a que a antiga estação ferroviária seja convertida numa unidade de alojamento e restauração, com a criação de 15 quartos. Nesse mesmo projecto podemos observar
que no edifício de passageiros irá ser criado um
espaço destinado à restauração, sendo que o armazém dará lugar a uma área para a realização
de eventos.
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A antiga habitação dos funcionários ferroviários, existente em frente do armazém
será completamente renovada e reconstruída para que
aí possam ser implementados alguns alojamentos. Será
ainda necessário proceder à
construção de raiz de uma
outra infraestrutura situada
ao lado dos antigos celeiros
da Federação Nacional dos
Produtores de Trigo para reforçar a oferta de alojamentos disponíveis.
Do património edificado fazem ainda parte as antigas
instalações sanitárias, o reservatório de água, uma curraleta, um poço e umas ruínas onde estavam instalados
o locomóvel.
Este projecto é da responsabilidade do grupo proprietário do Convento do Espinheiro, em Évora.
Como é habitual nestas situações foi necessária a criação de uma parceria com a  
Infraestruturas de Portugal,
neste caso representada pela
sua participada IP Património, para cedência do espaço.
O projecto, com um aspecto arrojado e moderno, vai,
no entanto, manter a traça
identitária da estação, enquadrando a futura unidade
de alojamento na paisagem
existente.
Faltam ainda os procedimentos legais, onde se inclui
o processo de licenciamento,
para que as obras se possam
iniciar.
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Albergue do Apeadeiro em
Couto de Cucujães
Imagens : Facebook do Município de Oliveira de Azeméis ©

C

omo foi referido anteriormente na Trainspotter, o
edifício do apeadeiro de Couto de Cucujães vai ser
requalificado para que aí possa ser instalado futuramente o Albergue Municipal dos Peregrinos.
Foi aprovado em reunião da Assembleia Municipal de Oliveira
de Azeméis o contrato de concessão da área ferroviária efectuado entre a autarquia e a Infraestruturas de Portugal. No contrato de cedência estão incluídos o imóvel que conta com dois
pisos e uma área de 240 metros quadrados, assim a área envolvente que faz parte do domínio público ferroviário.
O projecto da autarquia prevê o investimento de 194 mil euros, verba utilizada na sua maioria para a recuperação do antigo
edifício de passageiros que inclui o armazém, onde irá ser instalado futuramente o “Albergue do Apeadeiro”. A zona circundante
ao imóvel será também alvo de trabalhos, recuperando-se assim património que se encontra actualmente em elevado estado
de degradação. Os serviços ferroviários existentes não serão
afectados, mantendo-se o apeadeiro ao serviço dos utilizadores
dos comboios da linha do Vouga

24

Comboio Correio

Renovação da Linha do
Leste
Fotografias: Infraestruturas de Portugal ©

F

oi anunciado pela Infraestruturas de Portugal durante o mês de Março a finalização
de diversos trabalhos que decorreram na
linha do Leste, e que permitiram a renovação e
modernização de mais um troço desta ligação ferroviária.
Segundo a gestora da rede ferroviária nacional foram
concluídas mais duas empreitadas de renovação de via
na linha do Leste, intervenções que decorreram entre
os quilómetros 194,450 e 199,815 situados no concelho
do Crato. Esta foi a última fase do projecto integrado
de reabilitação da Linha que liga Abrantes à fronteira,
em Elvas.  
A linha do Leste é de vital importância para o tráfego internacional ferroviário, e irá no futuro assumir-se
como um corredor alternativo de ligação ao Centro Norte a partir do futuro Corredor Internacional Sul
Com um investimento global de 2,2 milhões de euros,
as empreitadas contemplaram os seguintes trabalhos:
m Substituição integral de travessas de madeira por
travessas de betão bibloco;
m Substituição de fixações e carril e transformação
de barra curta em barra longa soldada;
m Desguarnecimento de via com aplicação de balastro granítico e manta geotêxtil;
m

Rebaixamento de passeios;

m

Construção de contenções guarda balastro;

m

Aumento da rasante de via em cerca de 10 cm.

Após o término dos diferentes trabalhos efectuados
durante as diferentes fases do projecto de intervenção
na linha do Leste, que teve um custo investimento global superior a 29 milhões de euros, foram reforçadas as
condições de segurança na Linha do Leste, melhoradas
as condições de operacionalidade, assim como a eficiência e competitividade da exploração ferroviária.
25
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Modernização da Linha de
Sines

Passagem de composições na estação de São Bartolomeu da Serra. Nesta estação (ET 2) serão feitas
intervenções de modo a ampliar a extensão da linha desviada para permitir cruzamentos de comboios com
750 metros. © José Sousa
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O

Consórcio composto pela Sacyr Somague e Sacyr Neopul foi o vencedor do concurso público internacional destinado à modernização da ligação
ferroviária entre Sines e a linha do Sul.
Estas empresas venceram a adjudicação da empreitada geral de modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul, numa extensão total de 37,4 quilómetros, pelo valor de 28,5
milhões de euros.
Aproveitando este facto vamos dar a conhecer
em linhas gerais as intervenções previstas na
modernização deste troço ferroviário.
A zona objecto de intervenção no presente projecto, corresponde ao troço entre o quilómetro
131,1 localizado à saída da estação de Ermidas
– Sado e o quilómetro 168,475 situado na zona
que antecede a estação da Raquete e que foi intervencionada recentemente.
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Actualmente o troço da linha de Sines que irá
ser alvo de intervenção conta com um armamento de via instalado constituído por carril 54E1 e
travessas de betão bi-bloco que estão assentes
sobre camada de balastro granítico, excepto em
duas passagens inferiores metálicas, nos quilómetros 160,43 e 160,936 em que carris se encontram assentes sobre travessas de madeira.
A ligação ferroviária a Sines está inserida numa
zona com características altimétricas desfavoráveis, sendo que entre o local de início da intervenção (cota de 82.7m) e o final (cota de 62m)
está localizada a Serra de Grândola, onde as cotas chegam a atingir valores superiores a 235m,
como acontece ao quilómetro 155.
Para ultrapassar os diversos obstáculos naturais existem ao longo da linha dezenas de curvas,
sendo que cerca de 50 se encontram no troço que
irá ser intervencionado. Em algumas das curvas
existem situações em que os raios são ligeiramente inferiores a 300m.

Local do antigo apeadeiro de Cumiadas, situado numa das dezenas de curvas que marcam
o traçado da linha de Sines © José Sousa
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Rampas das linha de Sines, um dos maiores obstáculos a uma operação mais racional.
Na fotografia temos a zona do quilómetro 166. © José Sousa
Na extensão total que irá ser intervencionada,
os alinhamentos rectos representam 23,8 quilómetros (63.8%), enquanto que as curvas representam 13,5 quilómetros (36.2%).
Existem também um elevado número de trainéis, cujas inclinações são em grande parte superiores a 15‰, chegando inclusive a ultrapassar
os 20‰ em alguns casos.
No tema das velocidades, e tendo em conta os
constrangimentos orográficos referidos anteriormente, as velocidades máximas a praticar são,
em quase toda a extensão da linha de Sines,
inferiores ou iguais a 100 Km/h, excepção feita
ao troço inicial da linha com uma extensão de 7
quilómetros à saída da estação de Ermidas-Sado
onde se podem atingir os 120 Km/h.
Para cruzamento de composições, entre as estações de Ermidas- Sado e da Raquete, temos
apenas a estação intermédia de São Bartolomeu
da Serra situada ao quilómetro 151,747. Esta estação fica sensivelmente equidistante de Ermidas
(21 quilómetros) e da Raquete (19 quilómetros),
e conta com a linha directa (II), uma linha desviada (I) com cerca de 530 metros de compri28

mento entre Indicadores Limite de Resguardo ILR e uma linha de topo (III) com cerca de 170
metros de extensão.
São evidentes as limitações, numa altura em
que a maioria dos projectos de renovação de linhas ferroviárias em Portugal tem como destaque
a possibilidade de instalar estações que permitam
o cruzamento de composições com 750 metros
de extensão.
A modernização deste troço da linha de Sines,
caracteriza-se por um conjunto de intervenções
que têm por objectivo essencial a melhoria das
condições de exploração, bem como o aumento
da fiabilidade e condições de segurança, o que
passa por:
Aumentar as condições de segurança;
m
Melhorar as condições para a exploração
da linha através do aumento do comprimento das
linhas de cruzamento (São Bartolomeu da Serra)
e construir uma nova estação de cruzamento (ET
1);
m Garantir a fiabilidade e continuidade da exploração ferroviária;
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m Iniciar um novo ciclo da vida útil da infraestrutura.
Relativamente à especialidade de Via, a intervenção passa, entre outras, por:
m Levantamento do actual armamento de via
(Carril 54E1, travessas de betão bi-bloco, fixações nabla e balastro);
m Assentamento do novo armamento de via
(Carril 60E1, travessas de betão monobloco polivalentes, fixações vossloh e balastro);
m Reformulação do layout da estação de São
Bartolomeu da Serra (ET2); onde se destaca o
prolongamento da Linha I;
m Construção de uma nova estação de cruzamento (ET 1), ao quilómetro 141,009.
Serão ainda efectuadas outras intervenções
como:
m Substituição da PIR existente ao quilómetro
160,43 por uma nova de betão armado, designada por PI 160.1 e que irá permitir que se instale
nesse local um armamento de via com balastro e
travessas de betão monobloco polivalente;

m Substituição do armamento de via na PIR ao
quilómetro 160,936 em que o tabuleiro metálico
se irá manter;
m
Construção/Alargamento/Tratamento de
plataforma (incluído as necessárias contenções
provisórias) nas linhas existentes e novas das Estações Técnicas ET1 e ET2;
m Instalação de drenagem longitudinal nas Estações Técnicas ET1 e ET2;
m
Construção de duas novas passagens hidráulicas (Na ET1 e na ET2);
m Construção de 2 novas passagens superiores. Uma em Abela para supressão da passagem
de nível do quilómetro 143.856 e outra junto da
Subestação de Santiago para supressão da passagem de nível ao quilómetro 153,022;
m Adaptação das IFTE (ET1, ET2 e zona neutra);
m Implementação do RCT+TP em toda a extensão;
m Execução de novas infraestruturas de suporte à Sinalização e Telecomunicações – Caminho
de Cabos;

Passagem de nível ao quilómetro 153,022 junto da subestação que irá ser substituída por
uma passagem superior rodoviária. © José Sousa
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Passagens de Nível:
Melhoria das condições de atravessamento em
passagens de nível rodoviárias e de peões, sendo
que dos 19 atravessamentos de nível existentes,
na presente intervenção se prevê a automatização de 13 e a supressão de 3. Nas passagens de
nível rodoviárias serão substituídos os actuais estrados por estrados pré-fabricados em borracha.
l Pk 130,200 rodoviária, actualmente tipo D
sem guarda irá ser automatizada;

l Pk 153,022 rodoviária, actualmente tipo A
automática com meias barreiras irá ser substituída por uma passagem superior;
l Pk 160,330 pedonal, irá ser suprimida após
melhorias na passagem inferior (PI) 160.1;
l Pk 161,100 pedonal, irá ser automatizada
l Pk 161,740 rodoviária, actualmente tipo C
automática com meias barreiras irá manter-se
inalterada;

l Pk 136,104 rodoviária, actualmente tipo D
sem guarda irá ser automatizada;

l Pk 162,674 rodoviária, actualmente tipo C
automática com meias barreiras irá manter-se
inalterada;

l Pk 139,311 rodoviária, actualmente tipo D
sem guarda irá ser automatizada;

l Pk 163,780 pedonal, irá ser automatizada;

l Pk 142,202 rodoviária, actualmente tipo D
sem guarda irá ser automatizada;
l Pk 143,856 rodoviária, actualmente tipo B
automática com meias barreiras irá ser substituída por uma passagem superior;
l Pk 147,265 rodoviária, actualmente tipo D
sem guarda irá ser automatizada;
l Pk 149,620 rodoviária, actualmente tipo D
sem guarda irá ser automatizada;
l Pk 151,781 pedonal, irá ser automatizada;

l Pk 164,296 rodoviária, actualmente tipo D
sem guarda irá ser automatizada;
l Pk 164,765 rodoviária, actualmente tipo B
automática com meias barreiras irá manter-se
inalterada;
l Pk 165,206 pedonal, irá ser automatizada;
l Pk 166,331 rodoviária, actualmente tipo D
sem guarda irá ser automatizada;
l Pk 168,380 rodoviária, actualmente tipo D
sem guarda irá ser automatizada;

A passagem de nível ao quilómetro 149,620 é uma das que vai ser automatizada.
© José Sousa
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Passagens Inferiores
l Passagem inferior ao quilómetro 160,430
será substituída por uma nova passagem inferior, a construir no mesmo local, mas com tabuleiro em betão, permitindo assim a instalação
de via balastrada e a inexistência de qualquer
descontinuidade da mesma neste local.
l Passagem inferior ao quilómetro 160,936
o seu tabuleiro será mantido, sendo que na presente intervenção foi prevista a substituição do
actual armamento de via por novo (carril 60E1
e travessas de madeira / carvalho francês).
Estações Técnicas
l
Estação Técnica 1, situada ao quilómetro 141,009 será implantada em alinhamento
recto, no lado direito na linha existente. Terá
um comprimento entre Indicadores de Limite
de resguardo (ILR) de 857 metros, sendo que
o entre-eixos entre a linha desviada (linha II) e
a linha geral (linha I) será de 5.00m.
l Estação Técnica 1, situada ao quilómetro
150,818 passará pela intervenção na estação
actual de São Bartolomeu da Serra que, embora mantendo o número de linhas (linha II,
linha I e linha III), verá aumentada a extensão
das linhas de cruzamento. O prolongamento
da atual linha I permitirá uma extensão entre
ILR de 889m (linha II) e de 832m (linha I). O
entre-eixos entre a linha desviada (linha I) e a
linha geral (linha II) será de 4.30m.

A passagem inferior ao quilómetro 160,430 (foto
superior) será substituída por uma nova com tabuleiro
em betão. A situada ao quilómetro 160,936 (foto
inferior) será alvo de obras de requalificação.
© Google Maps
Diagramas topológicos das duas estações técnicas.
A ET 1 (imagem superior) será implementada ao
quilómetro 141,009 com a construção da linha II para
permitir cruzamentos. A ET 2 (imagem inferior) é a
actual estação de São Bartolomeu da Serra, que como
podemos observar irá ter a linha I ampliada permitindo
o cruzamento de composições com 750 metros.
© Adaptado do Projecto de Execução de Modernização
da ligação ferroviária entre Sines e a linha do Sul.
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Carruagem Schindler 2ª classe, 19-22 037 já em Contumil, após realizar a marcha de ensaios e pronta
para o serviço comercial.

Há mais duas carruagens
disponíveis em Contumil

Carruagem Sorefame 10-69 507 em Contumil, após realizar a marcha de ensaios em linha, já pronta para
o serviço comercial.
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N

o dia 19 de Março a CP recolocou ao serviço mais duas carruagens para o parque dos serviços
regionais do depósito de Contumil. Nesta
ocasião, a empresa ensaiou as duas mais
recentes recuperações das oficinas de Guifões – uma carruagem Sorefame de 1ª classe, 10-69 507, e uma carruagem Schindler
de 2ª classe, 19-22 037.
Ambas foram recolhidas em Guifões pela locomotiva 2607 que, como já vai sendo hábito,
realizou o ensaio dinâmico das carruagens com
uma marcha especial até ao Marco de Canaveses
e regresso para Contumil, onde passaram a integrar o parque disponível para o serviço regular.
Contrariamente à última carruagem Schindler
colocada em serviço, a carruagem agora recuperada recupera as cores “actuais” das carruagens, com o esquema vermelho e branco que
as celebrizou a partir da década de 1970, em-
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bora se destaque o pormenor da continuidade
do esquema na zona das portas centrais que,
tal como nas outras carruagens, têm a abertura
suprimida.
No capítulo das carruagens suíças, as últimas
recuperações estão já em curso, para finalizar
o programa de restauro. As carruagens de 2ª
classe, as 19-22 011, 031 e 033, estão em fases
distintas de tratamento da chapa, assim como o
exemplar único, a carruagem de 2ª classe + furgão 82-22 009. No final da Março a única carruagem que permanece no parque de vias exterior
de Guifões é a 19-22 040.  
Quanto às carruagens Sorefame, serão ainda
recuperadas as carruagens de 1ª classe 10-69
503 e 10-69 513, o que significará que apenas
uma carruagem sobrevivente desta série permanecerá desactivada – a 10-69 511, parqueada
no Barreiro.

Fotografias : José Pedro Botelho ©
		19 de Março de 2021

A marcha de ensaios a cargo da 2607 a chegar ao Marco de Canaveses com as duas carruagens.
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Exterior e interior Interior da carruagem
Schindler 19-22 037 (Btyf 1237) na estação de
Marco de Canaveses.
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Exterior e interior da carruagem Sorefame 10-69 507 na estação de Marco de Canaveses.
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Nomad Tech & INOV

€ 1,1 milhões em sistema STM
para a interoperabilidade ferroviária.

investem

O

consórcio Nomad Tech e INOV
– Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Inovação
vê aprovado o financiamento do projeto de
investigação e desenvolvimento tecnológico STM (Specific Transmission Module), ao
abrigo do Programa PORTUGAL 2020, no
qual será investido um total de 1,1 milhões
de euros até ao final de 2022.
Esta solução tecnológica Made in Portugal
permite a migração do atual sistema ATP
“Automatic Train Protection” - CONVEL para o novo standard Europeu de gestão de
tráfego ferroviário ERTMS “European Railway Traffic Management System”.
O sistema ERTMS, quando instalado em conjunto com o módulo STM no material circulante, irá
permitir que este possa circular em vias equipadas com o sistema ATP atual (CONVEL).
Este projeto visa o estudo e desenvolvimento
de uma solução que garanta a interoperabilidade
entre os diversos sistemas e gerações existentes, permitindo a integração progressiva com o
ERTMS. O apoio financeiro aprovado pelo Programa Portugal 2020 permitirá dar continuidade e
assegurar a conclusão dos trabalhos já em curso
pela Nomad Tech e INOV.
Os responsáveis pelo projeto destacam que “o
sistema Specifc Transmission Module (STM), em
desenvolvimento, constituirá um passo fundamental para solucionar o problema do obsoletismo dos atuais mecanismos de gestão de tráfego,
e contribuirá para a interoperabilidade ferroviária.”   Destacam ainda que “a solução ficará disponível no mercado no final de 2022, sendo os
diversos operadores ferroviários nacionais e europeus os que com ela mais beneficiarão.”
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Promover a segurança e a liberdade de circulação ferroviária
Na Europa existe atualmente uma grande diversidade de sistemas de controlo, comando e sinalização ferroviários, originando constrangimentos
significativos ao nível da interoperabilidade em
diversos corredores internacionais. Esta variedade de sistemas torna a circulação ferroviária entre diferentes países Europeus complexa, demorada e, consequentemente, com elevados custos
associados.
Assim, tendo em conta a realidade do sistema
nacional e internacional, bem como o permanente crescimento estado de obsolescência dos equipamentos de controlo automático de velocidade, torna-se necessário apresentar uma solução
inovadora no que diz respeito à migração para o
sistema ERTMS, que promova a uniformização e
interoperabilidade do setor ferroviário na Europa,
contribuindo para a livre circulação de pessoas e
mercadorias dentro da comunidade Europeia.
A aprovação deste financiamento insere-se no
sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&DT) suportado pelos
orçamentos do Programa COMPETE - Programa
Operacional Temático Competitividade e Internacionalização e Programas Operacionais Regionais,
na sua componente FEDER, no âmbito do Programa PORTUGAL 2020.
Comunicado de imprensa, 25 de março de 2021
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Comboios equipados com o novo sistema ETCS a circular em linhas dotadas de Eurobaliza.

Comboios equipados com o novo sistema ETCS a circular em linhas ainda dotadas de
Balizas CONVEL - (SISTEMA ATUAL)

Sobre o Consórcio
A Nomad Tech é uma empresa tecnológica
Portuguesa que atua no mercado internacional
dos transportes ferroviários. Com instalações no
Porto, Lisboa e Berlim, conta no seu portfolio de
clientes com importantes operadores ferroviários de dimensão mundial, tais como a alemã
Deutsche Bahn - DB, a espanhola RENFE, os noruegueses NSB/Mantena, os finlandeses VR, os
suíços SBB e o operador australiano (neste último
caso implementou sistema de monitorização remota aplicado em mais de 400 veículos ferroviários), entre outros.

O INOV é uma das maiores infraestruturas
tecnológicas nacionais no domínio das Tecnologias da Informação, Comunicações e Eletrónica
(TICE), sendo um instituto dinamizador das relações entre as Instituições de Ensino Superior, a
sociedade e a economia, com vista ao aumento
da sua competitividade.
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Sud Express lança mais

dois sets de carruagens
Sorefame

O

início de Abril verá chegar às lojas
mais dois sets de carruagens Sorefame fabricados pela SudExpress
Models. O fabricante bracarense traz-nos
agora dois novos conjuntos de três carruagens cada, reproduzindo o primeiro deles
um Rápido dos anos 80, com uma carruagem 10-69 (1ª), uma 20-69 (2ª) e uma 3069 (mista), com um misto de logótipos CP
velhos e novos e indicadores de classe originais.
O segundo conjunto é apelidado de “Inter-regional dos anos 90” e contrariamente ao outro
conjunto, traz-nos carruagens Sorefame com
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bogies Flexicoil com logótipos CP e indicadores
de classe modernos. São duas carruagens 2240 (2ª) e uma 88-40 (restaurante) as que compõem este conjunto.
Todas as carruagens agora lançadas apresentam bourrelets e não os antigos foles de passagem entre carruagens.
É assim mais uma importante adição aos lançamentos Sorefame que a marca vem protagonizando nos últimos anos, e que começou ainda
com o lançamento das fantásticas locomotivas
2550, também ainda à venda e que se tornam
imprescindíveis para traccionar estas composições.
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Trabalhos em Pontes
da Linha do Sul
J

á foram iniciados os trabalhos referentes à empreitada de Protecção Anticorrosiva de Pontes Metálicas Fase
2, da linha do Sul.
A empreitada abrange um total de 7 pontes que
serão alvo de trabalhos de proteçcão anticorrosiva:
l
Passagem Hidráulica do Montinho ao km
38,383 (presente nas fotografias em anexo);

l Passagem Hidráulica do Bem Gordo ao km
38,887;
l
Pontão da Ribeira de S. Martinho ao km
64,722;
l Pontão da Vala de S. Martinho ao km 64,937;
l Passagem Inferior de Alcácer ao km 78,640;
l Pontão de Padrões ao km 112,325;

Da empreitada fazem parte intervenções que
vão incluir a decapagem e implementação do esquema de protecção anticorrosiva, trabalhos de
remoção e reposição das travessas, para pintura
da base metálica das mesmas e trabalhos de limpeza e lubrificação final dos aparelhos de apoio.
O investimento ronda os 750 mil euros, e o prazo para execução das obras é de 210 dias. As
empreitadas que envolvem este tipo de infraestruturas revestem-se da maior importância para
a preservação e manutenção das estruturas metálicas atenuando os efeitos da exposição aos vários agentes, tais como a humidade, a salinidade
e a poluição, os quais originam ambientes com
elevado grau de agressividade, e que, no limite,
poderiam implicar a substituição de algumas estruturas.

l Ponte de Garvão ao km 218,948.

Passagem hidráulica do Montinho, 31 de Março de 2021. © João Lourenço
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A renovada locomotiva 1907 da MEDWAY estreou-se com o comboio de amoníaco entre o Entroncamento e Badajoz.
Na imagem a composição de saída de Badajoz em direcção ao Entroncamento (C.º 47850).
19 de Março de 2021. © José Luis Torres Blásquez

Locomotiva 1907 iniciou
Serviço Comercial

D

epois de cerca de duas semanas
imobilizada após os ensaios de linha, ocorridos no dia 1 de Março,
que validaram a revisão geral da 1907, a
MEDWAY introduziu a locomotiva em serviço comercial a 19 de Março, realizando o
comboio de transporte de amoníaco entre
Entroncamento e Badajoz, a primeira
oportunidade de ver a nova decoração
ao serviço do transporte de mercadorias.

maquinista e operador de apoio e ar condicionado. Melhorias que vão certamente melhorar muito a experiência a bordo destas locomotivas, cujo
parque de oito unidades que a MEDWAY tem deverá continuar a ser renovado nos próximos anos,
para assegurar os tráfegos residuais em troços
não electrificados da rede ferroviária nacional.

Para delícia dos entusiastas ferroviários do
norte do país, a MEDWAY deslocou na semana seguinte a 1907 para alguns serviços entre a Siderurgia da Maia e o Porto de Leixões.
Recordemos que a 1907 é a primeira locomotiva Alsthom revista pela MEDWAY M&R e
que, além da reposição do seu ciclo de vida,
integra várias melhorias como uma mesa de
comandos renovada, novas cadeiras para
40

Marcha de ensaios durante o dia 1 de Março de 2021.
© André Lourenço
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Locomotiva 1907 manobrando para se situar na cabeça da composição do amoníaco que irá rebocar em
direcção ao Entroncamento. Em fundo uma 333 da Renfe Mercancias, que espera para fazer o mesmo, e
colocar-se em posição para rebocar a composição vazia para Huelva.
Badajoz, 19 de Março de 2021. © José Luis Torres Blásquez

Com Elvas a fundo, a 1907 dirige-se para Badajoz com a composição vazia de amoníaco.
19 de Março de 2021. © André Lourenço
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Ainda o comboio 47855 (Entroncamento - Badajoz) antes do ponto fronteiriço.
19 de Março de 2021. © André Lourenço

De regresso a Portugal, a 1907 na frente do comboio 47850 a caminho do Entroncamento entre a fronteira
do Caia e Elvas. 19 de Março de 2021. © André Lourenço
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Porto de Leixões, 24 de Março de 2021
© Tiago Duarte

Porto de Leixões, 24 de Março de 2021
© Tiago Duarte

Passagem da 1907 em Leça do Balio,
24 de Março de 2021 © Gonçalo Ribera

Comboio “siderúrgico” 50014/5 entre o Ramal Leandro - Siderurgia e Leixões à passagem por São Gemil,
24 de Março de 2021. © Gil Monteiro
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Comboio da Siderurgia para Leixões em Leça do Balio.
24 de Março de 2021. © Eduardo Guimarães

Regresso de Leixões para a Siderurgia em S Mamede de Infesta. 24 de Março de 2021.
© Eduardo Guimarães
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Manobras noturnas em Medina del Campo para juntar as composições do Sud e do Lusitânia para a
viagem até Lisboa, 13 de Fevereiro de 2017. © Pedro Mêda

A

Fim dos Comboios
Internacionais

pesar de estarmos já a meio do ano
europeu da ferrovia, os ventos que
sopram nos comboios internacionais de Portugal e Espanha são dos mais negativos.
Durante o mês de Março foi notícia
a recusa determinada da Renfe em
reactivar o serviço Lusitânia, que
explorava conjuntamente com a CP
no eixo Lisboa - Madrid. Ao mesmo
tempo, vê-se ainda mais difícil a reactivação do Sud Expresso - comboio que na sua história centenária
apenas foi interrompido durante a
Guerra Civil Espanhola - dado o desinteresse total do operador espanhol nas ligações noturnas, mesmo
apesar do serviço ser há anos responsabilidade integral da CP.

O horizonte continua assim recheado de escuras nuvens e a notícia de que a Renfe entretanto
vendeu o seu restante parque de comboios Trenhotel à Índia parece confirmar a saída definitiva
do operador espanhol de um segmento de mercado que está em plena expansão na Europa.

O Sud e o Lusitânia arrancam de Coimbra-B em direção a Lisboa
na madrugada do dia 13 de Fevereiro de 2017. © Pedro Mêda
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FERMODEL WorkShop
RocRail

D

ecorreu no passado dia 13 de Março de 2021 mais um encontro virtual entre os membros da Fermodel,
de forma a manter a génese do Grupo no que
diz respeito à partilha de conhecimento e à
manutenção da boa relação e boa disposição
entre todos.
Desta feita o tema abordado esteve relacionado
com a apresentação das funcionalidades e mais-valias do RocRail (solução de gestão, controlo e
automatização de layouts) e avaliar o potencial e
o impacto para aplicar esta solução na maquete
da nossa Sede ou mesmo em eventos Fermodel.
De notar que existe um núcleo duro de elementos da Fermodel que dominam já com grande
destreza esta ferramenta com a qual conseguiram introduzir um elevado nível de automatismo
e novas funcionalidades nos seus layouts.
Com este workshop e com exemplos práticos
desses mesmos layouts já automatizados com o
RocRail, foi possível “envenenar” mais elemen46

tos do Grupo a aderir a esta tecnologia, abrindo
seguramente novos horizontes para o controlo
e gestão do tráfego ferroviário nos respectivos
layouts, que muitos julgaram impossível!
Um evento a repetir dada a grande adesão e
elevado número de questões que surgiram após
esta sessão!
Acompanham este texto   algumas imagens
referentes a este evento que vai ter certamente continuidade no seio deste dinâmico grupo de
amigos que constituem a Fermodel!
Participaram neste workshop os seguintes elementos da Fermodel: Ayala Botto; Domingos
Condeça; Henrique Santos; Filipe Almeida; Pedro Horta e Costa; José Quintas; Carlos Aguilar;
Fernando Cantinho; José Manuel Salgado; Luís
Valente; Gastão Salema; António Sousa; Mário
Mendes; Mário Silva e Nuno Paquim Ferreira.
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Regresso do Sentinel 1167

A

quando da criação da EMEF esta
empresa
ficou
com alguns veículos ferroviários, nomeadamente
tratores Sentinel que ficaram afetos a diferentes
oficinas.
No caso da oficina de Contumil, o Sentinel 1167 foi o
veículo escolhido. Tendo recebido o logótipo inicial da
EMEF e perdido os CP nos
cabeçotes este trator foi
omnipresente nas manobras
no perímetro oficinal.

O Sentinel 1167 com o logo da EMEF , nas oficinas de Contumil,
21 de Março de 2011. © Pedro Mêda

Com o passar dos anos foi ficando mais deteriorado, sobretudo ao nível do aspeto. A fusão da
EMEF com a CP veio dar algum descanso a este
veículo, sobretudo por causa do material circulante que passa a estar disponível para fazer algumas manobras, como as 2600 e as 1400.

O 1167 teve assim a oportunidade para ser objeto de uma revisão mecânica e uma nova pintura.
A fotografia mostra o 1167 dentro da oficina
em processo de montagem para em breve regressar ao serviço

Cerca de 10 anos após a fotografia do topo da página, o 1167 já pintado e em fase de montagem nas
oficinas de Contumil, 08 de Março de 2021. © Pedro Mêda
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Marcha da 3526 entre o Entroncamento e Campolide na passagem pelo Cartaxo, 16 de Março de 2021.
© Filipe Fernandes

Recuperação da 3526
Finalizada

A

automotora 3526 terminou a sua
travessia no deserto, tendo sido entregue pelas oficinas do Entroncamento a 16 de Março, data em que cumpriu
uma marcha sem serviço entre o Entroncamento e o seu depósito de Campolide, onde
se junta às restantes 10 unidades 3500 em
serviço na CP.
Desactivada em 2012 na sequência da dramática queda da procura nos urbanos de Lisboa,
a sua reactivação foi sucessivamente adiada e
acabou por ser determinada já sob o plano de
recuperação da CP, em curso no último ano e
meio.
A unidade apresenta várias melhorias face às
restantes dez automotoras que passaram pela
revisão de meia vida há cerca de dez anos, como
um novo esquema de cores interior e modificações nas zonas de entrada e saída de passageiros nas motoras.
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Antes de ser entregue ao depósito de Campolide, a unidade efectuou marchas de ensaios entre o Entroncamento e a Castanheira do Ribatejo
durante o dia 11 desse mês para confirmar a
disponibilidade da mesma, aferindo a existência
de algum problema.
Para que a série volte a estar completa falta
agora reactivar a 3524, cuja revisão e renovação
decorre a bom ritmo no Entroncamento.  
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Fotografias :
Francisco Alves da Silva ©
		

Marcha

de ensaios em

direcção à

Castanheira

do

Ribatejo, no apeadeiro de
Virtudes,
11 de Março de 2021

Regresso ao Entroncamento,
11 de Março de 2021, entre
a Azambuja e o apeadeiro de
Virtudes.

Chegada da 3526 à estação
Campolide no dia
16 de Março de 2021.
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Descarrilamento na Linha
do Vouga

N

o dia 7 de março ocorreu
mais um descarrilamento
no troço da linha do Vouga entre Oliveira de Azeméis e Sernada do Vouga.

Devido a uma avaria numa das automotoras em operação no troço Espinho-Vouga - Oliveira de Azeméis, a
normal marcha para troca de automotoras foi realizada com recurso a
duas composições, as unidades 9634
e 9637. A poucos quilómetros da chegada a Oliveira de Azeméis a automotora 9634 descarrilou dois bogies e a
9637 três bogies.

© Correio de Azeméis

O incidente teve repercussões nos
serviços com a supressão de vários comboios
e a sua substituição por serviço rodoviário.
Este é mais um episódio a somar ao longo
rol de descarrilamentos que têm vindo a acontecer na linha do Vouga e, especialmente,
neste troço de cerca de 30 quilómetros que se
encontra encerrado há vários anos, mas que
continua a ser essencial para assegurar a rotação da frota de automotoras em serviço no
Vouga. Importa lembrar que estas marchas
são realizadas à velocidade de 10 km/h o que
torna o tempo desta viagem idêntico ao do
Alfa Pendular entre Porto e Lisboa.

© Anibal Bastos

A linha do Vouga que continua a ser objeto
de vários planos no papel, mas parece estar a
chegar a um limite de resiliência, mais do que
compreensível, face ao abandono a que tem
estado sujeita e face à antiguidade do material de via ali existente. Este incidente, do
ponto de vista direto teve apenas danos materiais, mas os danos indiretos são enormes,
sobretudo ao nível do serviço e da confiança
que as populações podem depositar nesta linha.  
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© Anibal Bastos
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Investimento na Linha do
Douro
Fotografias: Infraestruturas de Portugal ©

A

Infraestruturas de Portugal vai investir um total de 5,8 milhões de
euros na linha do Douro.

Depois de consignada a empreitada de beneficiação da superestrutura de via, entre os quilómetros 127,059 a 139,500, no troço Pinhão Tua, da Linha do Douro, nos concelhos de Alijó
e Carrazeda de Ansiães, as obras arrancaram no
passado dia 15 de Março.
Os trabalhos têm um prazo de execução de 300
dias, e para além da empreitada adjudicada pelo
valor de 3,6 milhões de euros, há ainda a acrescentar o montante relativo aos materiais a aplicar num valor de 2,2 milhões de euros, atingindo
assim o investimento global de 5,8 milhões de
euros.
A empreitada está a cargo do consórcio formado pelas empresas Ramalho Rosa Cobetar,
Sociedade de Construções, S.A e   Contratas Y
Ventas, S.A. (Convensa). As intervenções destinam-se requalificação da infraestrutura de via
neste troço e inserem-se no Plano de Reabilitação da Linha do Douro que a Infraestruturas de
Portugal tem em curso.
Na empreitada estão contemplados trabalhos
de substituição integral das travessas de madeira por travessas de betão bibloco, e também a
substituição de carril e transformação de barra
curta em barra longa soldada.
Após a intervenção serão atingidos os seguintes objectivos:
m Incremento dos níveis de segurança, qualidade, fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura;
m Melhoraria dos níveis de conforto e comodidade dos passageiros;
m Redução dos custos de manutenção.
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Supressão de Passagens de
Nível na Linha do Douro

A

Infraestruturas de Portugal vai
avançar para a supressão das
últimas 3 passagens de nível na
linha do Douro entre Caíde e Marco de Canavezes

Desde o início do século XXI que foram sendo realizadas várias obras com o objetivo de
preparar a eletrificação e suprimir as inúmeras passagens de nível que existiam no troço
da linha do Douro entre as estações de Caíde
e do Marco de Canaveses. A construção de
passagens inferiores ou superiores rodoviárias ocorreu sobretudo entre na década entre
2005 e 2015.
O processo de conclusão da eletrificação até
ao Marco de Canaveses constituiu um marco
na modernização deste troço embora esteja
ainda a faltar a implementação da sinalização
eletrónica.
Apesar da construção de vários desnivelamentos subsistem ainda 3 passagens de nível, duas na envolvente da estação de Vila
Meã (Pk 50,274 e 51,145) e uma outra situada entre a estação da Livração e a ponte do
Tâmega (Pk 56,527).

Passagem de nível a suprimir ao quilómetro 56,527,
31 de Dezembro de 2018. © Pedro Mêda

De modo a eliminar estes atravessamentos a Infraestruturas
de Portugal lançou um concurso
público de empreitada que visa
a construção de cinco obras de
arte e respetivos restabelecimentos rodoviários e pedonais,
permitindo o atravessamento
desnivelado da via-férrea em
segurança e com melhores acessos.
O preço base deste procedimento é de 3,75 milhões de euros e estabelece um prazo de
execução de 600 dias.
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Passagem de nível existente a seguir à estação de Vila Meã, ao
quilómetro 51,145 que também irá ser suprimida.
31 de Dezembro de 2018. © Pedro Mêda
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Locomotiva 1554 no Barreiro, 02 de Março de 2021. © Francisco Alves da Silva

O

Locomotiva 1554
teve um Mês Agitado

grupo oficinal do Barreiro disponibilizou novamente a 1554 para
a alocação ao comboio socorro do
Entroncamento, tendo a locomotiva realizado uma marcha isolada entre o Barreiro e o
Entroncamento no dia 2 de Março.
A locomotiva esteve alguns meses imobilizada
para resolver problemas relacionados com infiltrações de água em algumas zonas da locomotiva, um efeito secundário, certamente, do longo
período de imobilização a que esteve sujeita.

saram também por episódios repetidos até atingirem um patamar de fiabilidade razoável.
A avaria foi ultrapassada no final do mês, possibilitando à 1554 um histórico regresso à sua linha
de sempre, a da Beira Baixa, cumprindo uma viagem de testes entre o Entroncamento e Castelo
Branco no dia 29 de Março. Foi o regresso da série a esta linha após mais de 10 anos de ausência.

Apesar da aparente boa saúde, uma pequena
avaria acabou por ocorrer novamente já no Entroncamento. A CP parece estar assim com dificuldades idênticas às que a Takargo teve para
fiabilizar as suas duas 1550 já em serviço (1552
e 1565), que após a imobilização e revisão pas55
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Locomotiva 1554 no Barreiro, 02 de Março de 2021. © Francisco Alves da Silva

Marcha de ensaios da 1554 à saída do Entroncamento, 29 de Março de 2021. © João Morgado
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A passagem da 1554 pela
estação de Abrantes a caminho
da Covilhã, 29 de Março de 2021.
© Bruno Cunha

A Locomotiva 1554 descansa na
estação de Castelo Branco, após
a chegada ocorrida perto do
meio dia, enquanto a tripulação
fez a pausa para tomada de
refeição. Este ensaio serviu para
verificação do funcionamento
do relé de terra, o qual foi bem
sucedido.
Pouco depois das 13.30, a 1554
regressou ao Entroncamento.
Após um interregno de 10 anos,
Castelo Branco voltou a ter por
breves momentos a presença
da mais icónica série de
locomotivas que fez história na
Beira Baixa.
29 de Março de 2021.
© Bruno Luis
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2021,o Ano Europeu do
Transporte Ferroviário

A

4 de março de 2020 a Comissão Europeia propôs que 2021 fosse o Ano
Europeu do Transporte Ferroviário,
em consonância com os objetivos preconizados no Pacto Ecológico Europeu. Durante
este ano todas as atenções vão estar viradas
para o transporte ferroviário e os seus benefícios para a sustentabilidade económica
e ambiental.
A União Europeia definiu uma nova estratégia
de crescimento baseada
numa economia moderna
onde o uso dos recursos
seja feito sem prejudicar
o ambiente. Um crescimento capaz de eliminar
as emissões de gases com
efeito de estufa por forma
a alcançar a neutralidade
climática até 2050. Uma
estratégia que faz parte
do Pacto Ecológico Euro-

58

peu e onde se apela para uma rápida transição
para a sustentabilidade e mobilidade inteligente, isto porque os transportes representam uma
grande percentagem das emissões de gases com
efeito de estufa na União Europeia e com tendência a aumentar. As metas definidas são bastante ambiciosas, estando previsto que 75% do
transporte de cargas por via terrestre passe a
ser feito através da ferrovia em conjunto com o
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marítimo e fluvial. Nos últimos 30 anos, a ferrovia foi o único modo de transporte que conseguiu
diminuir de forma significativa as emissões de
CO2 comparativamente ao transporte por estrada e ar, apesar do aumento das cargas transportadas. Além disso, do consumo total de energia
nos transportes dentro da União, a ferrovia representa apenas 2% e cada vez mais essa energia tem origem em fontes renováveis.
No entanto, vários são os obstáculos que têm
de ser ultrapassados para se poder alcançar um
verdadeiro Espaço Único Ferroviário Europeu,
nomeadamente no que toca à minimização do
ruído, redução de custos e inovação. É sobretudo
nestas áreas que o transporte ferroviário precisa
de um impulso adicional que o torne mais atraente para os passageiros e empresas. É preciso
que o comboio ligue de forma rápida e eficiente
não só as vilas e cidades, mas também todos os
países dentro da União. É inaceitável que nos
dias de hoje um passageiro não possa entrar no
comboio em Lisboa e seguir até Madrid, Paris ou
mais além. Se dois Estados-Membros não conseguem repor um serviço
internacional de passageiros, apenas a União poderá fazer a força necessária para que se encontre
uma solução partilhada.
É necessário realçar a dimensão
transfronteiriça

do transporte ferroviário
que aproxima os cidadãos
e que lhes dá a oportunidade de explorar a diversidade cultural dos vários
Estados-Membros e dessa forma contribuir para
a coesão e integração no
mercado interno da União.
Também o transporte de
mercadorias, por via férrea, entre os diversos estados membros tem de
ser possível sem obstáculos, burocracias e atrasos
injustificáveis.
A ferrovia está a ser amplamente eletrificada e com isso emite cada vez menos CO2 do
que viagens equivalentes por estrada ou ar. No
que ao turismo diz respeito, em Portugal, a CP
tem vindo a fazer uma aposta como poucos se
lembrarão de alguma vez ter sido feita, com um
forte investimento na recuperação de material
circulante que se encontrava desativado e com
resultados ao nível da procura muito acima do
esperado. Ainda mais surpreendente se tivermos
em conta que o ano passado foi completamente
atípico por causa da pandemia. Um investimento
que se tem revelado na direção certa, pois os
clientes existem e cada vez mais demonstram o
seu interesse em viajar sobre carris. O comboio
continua a ser o meio de transporte terrestre
mais seguro. A aposta que durante muitos anos
foi feita para promoção do uso de automóvel e
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do avião, com o aumento do número de quilómetros de autoestradas e ampliação de aeroportos, deverá agora passar pelo incentivo ao uso
de transporte ferroviário de passageiros e mercadorias. As pessoas e as empresas estão cada
vez mais sensíveis à proteção do ambiente sentindo-se como uma peça importante na equação
das alterações climáticas e, por isso, disponíveis
para alterar comportamentos. Durante o ano de
2021 a dinamização de debates, eventos, exposições e iniciativas por toda a União, junto dos
cidadãos, empresas e autoridades, servirá para
promover o transporte ferroviário como modo de
transporte atrativo e sustentável para deslocações na Europa.
O ano de 2021 é um ano importante para a política ferroviária da União. A mobilidade sustentável, inteligente e segura só será possível com
algumas alterações ao nível das políticas ferro-

viárias existentes que permitam abrir os mercados de serviços de passageiros, reduzir os custos
administrativos e a burocracia para as empresas
ferroviárias que operam dentro da União encorajando as autoridades dos Estados-Membros e o
sector a trabalharem em conjunto partilhando as
boas práticas.
O kick-off deu-se no dia 29 de março e contou
com a presença do Ministro das Infraestruturas e
da Habitação de Portugal, Pedro Nuno Santos, a
Comissária Europeia para os Transportes, Adina
Vãlean e diretores de várias empresas e gestoras de infraestruturas da União Europeia. Durante mais de 3 horas foram debatidos vários temas
importantes como o futuro dos caminhos de ferro numa economia descarbonizada e digitalizada; a infraestrutura ferroviária, interoperabilidade, conectividade e coesão territorial; serviços
modernos, mobilidade inteligente e integração
entre modos de transporte; meios de transporte
inclusivos com uma rica história e oportunidades
de carreira atraentes.
Todos os eventos e agenda prevista em;
https://euyearofrail.pt/pt/
Que o ano 2021 seja realmente de mudança de
paradigma para a ferrovia.
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Locomotiva 1408 com carruagens Schindler a realizar o comboio Interregional nº875, na estação de
Mosteirô. 15 de Março de 2021. © José Pedro Botelho

Locomotivas 1400 Mudaram
de Depósitos

D

urante este mês verificaram-se algumas movimentações de 1400  
isoladas entre o Norte e o Sul do
país por motivos de gestão da frota.
No dia 8 de março a 1415 viajou do Porto até
Santa Apolónia para substituir a 1427 que efectuou a viagem em rumo contrário com destino
ao depósito de Contumil.

pósito de Lisboa Santa Apolónia onde estava
responsável por parte das manobras, regressou
temporariamente, passado alguns anos, ao Norte do país e nomeadamente aos serviços comerciais da linha do Douro.

Esta seria uma curta permanência por parte da
1427, uma vez que teve de regressar novamente
à zona de Lisboa no dia 14 de Março, efectuando
a troca com a locomotiva 1408 que seguiu para
o Porto em viagem contrária.
Sem tempo para descansar, a 1408 entrou logo
de seguida nas rotações do MiraDouro efetuando
no comboio n.º 876 no mesmo dia. Deste modo
a locomotiva 1408, afecta habitualmente ao de62

Locomotiva 1427 no dia 14 de Março no regresso a
Lisboa na estação de Coimbra-B. © César Correia
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Nas fotografias de cima
temos a passagem da 1427
na marcha 95201 entre Santa
Apolónia e Contumil na
passagem pelo apeadeiro do
Ameal no dia 07 de Março de
2021. Na foto do lado direito
temos o regresso da 1427 a
Lisboa na marcha 92202 à
passagem por Arzila no dia 14
de Março de 2021.
© Nuno Cortesão

Locomotiva 1408 com carruagens Sorefame a realizar o comboio Interregional nº 866, em Mosteirô.
19 de Março de 2021. © José Pedro Botelho
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Reforço da Frota de 2600
Fotografias : Tiago Cunha ©
		

A

locomotiva 2602 teve alta nos inventários da CP a 19 de Março, depois de ter passado todas as fases
de restauro e validação.
Depois de ter servido inclusivamente para o
teste dos novos focos LED que serão instalados
na primeira série, a locomotiva fez a sua primeira viagem no dia 20 de Março, no curto trajecto entre Contumil e Porto São Bento para posicionamento da composição para o Interregional
865 da linha do Douro.

onde já constará também a 2605, que ultima os
detalhes do seu regresso.
As últimas locomotivas a ser recuperadas passaram a incorporar também tomadas USB nas
cabines de condução, para ligação fácil de dispositivos móveis.
O parque de locomotivas francesas tem já disponível um número de unidades suficientes para
o início da tracção eléctrica na linha do Minho,
cuja data de lançamento se prevê para o corrente mês de Abril.

Já em fase final de restauro encontra-se também a 2626, a primeira do lote de locomotivas
de 2021 a regressar ao activo, que pouco tardará
em juntar-se ao conjunto das 2600 recuperadas,

Locomotiva 2602, recentemente colocada ao serviço, a preparar o seguimento do IR 869 para
S. Bento, com a 1436 à cauda. Contumil, 24 de Março de 2021.
64

Comboio Correio

Novos faróis LED
para as 2600

2

021 traz novidades para as 2600 – tal
como visível na 1907 da Medway, a CP
ensaiou a 4 de Março um novo foco LED
na locomotiva 2602. Estes novos focos de grande luminosidade e alcance serão instalados na
frota, permitindo maior eficiência energética e
– sobretudo – maior alcance. A sua instalação
será prioritária na primeira série, “famosa” pelo
curtíssimo alcance dos seus focos centrais, que
iluminam poucos metros à frente da locomotiva.
A primeira locomotiva equipada com os novos faróis é a locomotiva 2605, que recebeu um novo acabamento na zona onde estava o foco original, de
maiores dimensões, mas menor luminosidade, aproximando neste particular o visual da primeira série
ao da segunda série.
Duas fotos da locomotiva 2605 nas oficinas de
Contumil, em acabamentos finais. De notar o
facto de o farol principal ser led.
24 de Março de 2021.

O novo foco pode ser aceso em posição média e
máxima, accionamento feito pelos interruptores originais e comandado através de uma nova carta electrónica introduzida para comando do foco.
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A

Expansão da Rede do
Metro do Porto

rede do Metro do
Porto tem sido notícia pelas novas empreitadas anunciadas e pelo
projeto de uma nova ponte
sobre o Douro.

O 16 de março de 2021 foi
mais um dia histórico na vida
da empresa Metro do Porto.
Depois de lançados os concursos para a construção da extensão da linha Amarela até Vila
d’Este e para a construção da
nova linha Rosa, em novembro
do ano passado procedeu-se à
adjudicação destes concursos,
ambos ao consórcio Ferrovial/
ACA, com o valor de 189 milhões de euros para o processo
da linha Rosa e com o valor de 98,9 milhões de
euros, para a linha Amarela.
Ambos os contratos foram objeto de visto prévio por parte do Tribunal de Contas que emitiu

pareceres positivos permitindo avançar para a
consignação das empreitadas. As obras voltarão assim à baixa do Porto, uma vez que a linha
Rosa ligará as estações de metro de S. Bento e
da Casa da Música. Será uma linha integralmente em túnel e com duas estações no percurso,

Projecto da nova ponte para o Metro do Porto sobre o rio Douro.
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Hospital de Santo António e Galiza. Esta obra
tem um prazo de execução de 42 meses (três
anos e meio).

ximadamente 980 metros (ponte e acessos). O
valor previsto para a sua execução da obra é de
70 milhões de euros.

No que diz respeito à linha Amarela, esta obra
permitirá finalmente concluir toda a extensão
pensada desde o início da história da Metro para
esta linha do lado de Vila Nova de Gaia. Esta
obra terá um pouco de tudo: viadutos, túneis,
traçado à superfície, um parque para o material
circulante e três estações; Manuel Leão, Hospital
Santos Silva e Vila d’Este. Esta obra tem um prazo de execução um pouco mais curto; 34 meses.

Esta ponte, é uma parte fundamental da segunda linha em Vila Nova de Gaia que ligará
Santo Ovídeo à Casa da Música, com estações
na zona do jardim Soares dos Reis, na estação
das Devesas e na zona do Candal.

O evento de dia 16 contou com a presença do
Primeiro-Ministro, António Costa, do Ministro do
Ambiente e da Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes, do Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro para além da Administração do Metro do Porto, dos presidentes das
autarquias do Porto e de Gaia e representantes
do consórcio Ferrovial/ACA. Teve como objetivo
assinalar a consignação das obras e o lançamento de um concurso de ideias para o projeto de
uma nova ponte sobre o Douro. Esta ponte distará cerca de 100 metros da ponte da Arrábida
(para montante) e terá uma extensão de apro-

O concurso do projeto pretende atrair os melhores projetistas de pontes desafiando-os a conceber uma solução que seja eficiente para as necessidades do Metro do Porto e que permita uma
integração harmoniosa com a sua envolvente,
designadamente a Ponte de Arrábida. Será certamente um processo a seguir com interesse. O
tabuleiro da ponte terá cerca de 15,40 metros de
largura e deverá ter capacidade para receber via
dupla, permitir a circulação das composições em
múltipla e a uma velocidade de 50 km/h.
Como forma de assinalar a consignação das
duas novas empreitadas o EuroTram número 69
recebeu uma decoração alusiva ao tema.

EuroTram n.º 69 com uma decoração alusiva às novas linhas, 23 de Março de 2021. © Carlos Pinto
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1962 com a marcha de seguimento de material de via da Fergrupo com o comboio 92201, procedente da
Plataforma de Cacia e com destino a Caminha.Rio Tinto, 29 de Março de 2021. © Gil Monteiro

Material de Empreiteiros
Foi para a Linha do Minho

E

nquanto não se inaugura a electrificação da linha do Minho entre Viana do Castelo e Valença, prometida
para o corrente mês de Abril, continuaram
a ser efectuados alguns trabalhos a nível da
via.

inédito, foi o facto de a mesma ter sido feita integralmente pela locomotiva a diesel 1962, uma
das três que ainda resistem da frota das 1960s.
As outras que ainda continuam em funcionamento são a 1963 e 1964.

No passado dia 29 de Março, a MEDWAY
efectuou o transporte de máquinas de via,
pertença da FERGRUPO, entre a Plataforma de Cacia e a estação de Caminha. Na
composição seguiram uma reguladora de
balastro e uma atacadeira de via, tendo a
1962 regressado isolada até Gaia.
A Fergrupo faz parte do consórcio, em
conjunto com a Neopul, responsável pela
empreitada de Eletrificação do troço da Linha do Minho entre Viana do Castelo e Valença.
O grande destaque da viagem, não sendo
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Regresso da 1962 a Gaia perto da ponte sobre o rio Ave,
29 de Março de 2021. © Rui Pedro Ferreira
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A composição na passagem pela estação da Trofa, 29 de Março de 2021. © Tiago Cunha

E mais a norte após passagem pela ponte sobre o rio Ave a aproximar-se do Lousado,
29 de Março de 2021. © Rui Pedro Ferreira
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Alterações ao Projecto
de Modernização da
Linha do Oeste

N

uma altura em que mal tiveram início no terreno as obras referentes
à modernização da linha do Oeste
entre Mira Sintra - Meleças e Torres Vedras,
já circulam notícias sobre possíveis alterações aos projectos.

Segundo que foi referido por vários órgãos de
comunicação social no passado dia 24 de Março,
a Infraestruturas de Portugal vai estudar uma localização alternativa para a instalação da futura
subestação eléctrica de Runa.
Esta decisão surgiu após uma reunião que juntou responsáveis da IP e autarcas de Torres Vedras, e teve por base uma série de queixas feitas
pela população onde demonstraram o seu desagrado pela localização da futura subestação.
Segundo nota de imprensa a IP deu “o seu
acordo em aprofundar a análise de uma solução
alternativa, na mesma zona, mas do lado opos-

to ao da via férrea, já anteriormente estudada,
mas que, na opinião dos presentes, se apresenta
como menos impactante”, aceitando assim uma
deslocalização da subestação.
Referiu, no entanto, que a construção da mesma, que é fulcral para permitir a electrificação da
linha, teria de ser efectuada em terrenos próximos à localização inicial. Segundo a IP “por questões de ordem técnica decorrentes da alimentação eléctrica da Rede Ferroviária Nacional, tem
de se situar entre os quilómetros 58 e 59 da Linha
do Oeste, isto é, nas proximidades de Runa e Penedo”.
O estudo que permitiu escolher a localização da
subestação teve em conta que entre a área desta
estrutura e a rua da Quinta do Penedo, “foi definida uma larga área de afastamento, para minimizar a proximidade desta instalação com a habitação ali existente”.

Runa está no centro de todas as decisões. Desde a alteração do local de construção da futura subestação,
passando pela construção da passagem superior rodoviária, até uma hipotética deslocalização do
apeadeiro. © Pedro André, Abril de 2012.
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Desse modo ficou salvaguardada uma distância
de 83 metros entre a subestação e a habitação
mais próxima, o que significa, segundo palavras
da IP, “uma distância perto do dobro exigido por
lei”.
Durante a reunião foram debatidos outros temas, como a construção de uma passagem desnivelada perto de Runa, cujo concurso poderá ainda ser lançado este ano, segundo planos da IP.
A empresa gestora da rede ferroviária nacional
mostrou-se ainda aberta a efectuar os impactos e

as vantagens da deslocalização do apeadeiro para
uma zona mais próxima da povoação de Runa.
Caso isto aconteça, o Município de Torres Vedras assumiu o compromisso de executar as ligações pedonais e do parque de estacionamento até
à nova localização do apeadeiro.
Actualmente o apeadeiro situa-se a cerca de
800 metros do centro do aglomerado populacional.
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As obras em curso do Ferrovia 2020

F

inalmente já se começam a ver alguns trabalhos
junto da linha do Oeste relacionados com a modernização que irá decorrer entre Mira Sintra -

Meleças e as Caldas da Rainha.

Por opção a modernização desses quilómetros irá efectuar-se em duas empreitadas distintas. Uma entre Mira
Sintra - Meleças e Torres Novas, e a outra entre Torres
Novas e as Caldas da Rainha.
Por agora só há vencedor da primeira empreitada, que
foi o consórcio Gabriel A. S. Couto, S.A. / M. Couto Alves,
S.A. / Aldesa Construcciones, S.A. que está orçada em
61,7 milhões de euros e vai decorrer durante dois anos
em 43 quilómetros da linha.

Linha do Oeste
Mira Sintra-Meleças
Torres Vedras

Fotografias: José Sousa ©

É junto a Meleças que começam
as obras de modernização e
electrificação.
25-03-2021.

Logo após a passagem superior
junto a Melaças já existem alguns
trabalhos relacionados com a
desmatação dos terrenos.
25-03-2021.
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Junto do apeadeiro do Telhal (vista para sul e para norte) são visíveis trabalhos que por agora se traduzem na desmatação dos
terrenos. Segundo o projecto conhecido, o apeadeiro do Telhal irá ser desactivado. 25 - 03 - 2021
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Antes da estação do Sabugo
irá ser construída uma
passagem superior.
21-02-2020.

As máquinas constroem os
primeiros acessos ao local de
implementação da passagem
superior do Sabugo.
25-03-2021.

É visível na estação do Sabugo
a passagem de nível que irá ser
suprimida.
25-03-2021.
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A estação do Sabugo irá ser
alvo de trabalhos para mudança
de layout, embora não existam
ainda sinais de obras.
21-02-2021.

Este é um dos locais onde irá
passar a futura via dupla, sendo
que a outra via irá ocupar o
lugar da estrada da esquerda,
onde já estão colocadas as
estacas que limitam a zona a
intervencionar.
25-03-2021.

Apeadeiro da Pedra Furada,
local onde irá terminar a via
dupla que irá começar em
Meleças.
25-03-2021.
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O

s trabalhos de modernização do troço Gaia - Es-

Linha do Norte

pinho prosseguem e começam finalmente a ser
visíveis evoluções em algumas zonas, nomea-

damente entre Valadares e Francelos, onde ficará locali-

Fotografias: Pedro Mêda ©

zada uma estação técnica.

Os aparelhos de via para este local estão a ser montados mais a sul, junto da passagem de nível das Moutadas.
Nesta zona estão também já a ser colocados os novos
postes de catenária como mostram as imagens. Na zona
da estação técnica avançam os trabalhos de construção
das paredes de contenção e das drenagens que irão permitir o estabelecimento da plataforma para a via quádrupla. Ao longo de todo o troço são visíveis também os
trabalhos da renovação integral de via. Apesar de todos
estes trabalhos faltam
ainda os de construção
das passagens desniveladas que deverão ter início
nos próximos meses.

Alguns trabalhos de suporte e
contenção de terras no local da
futura estação técnica.
25-03-2021.

Construção de uma passagem
hidráulica na zona da futura
estação técnica.
25-03-2021.
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Neste local já se nota onde vão
ser colocadas as novas linhas
da futura estação técnica.
25-03-2021.

São necessários vários
trabalhos relacionados com a
consolidação dos terrenos junto
da linha do Norte.
25-03-2021.

A antiga passagem de nível de
Miramar assiste à passagem
do Alfa Pendular perante
um amontoado de travessas
antigas.
28-03-2021.
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Na antiga passagem de nível
de Miramar foram colocadas
travessas de madeira
provisórias onde era o
atravessamento rodoviário da
via. Mantém-se por agora um
atravessamento pedonal.
28-03-2021.

Na passagem de nível das
Moutadas são já visíveis alguns
trabalhos da renovação de via.
28-03-2021.

Duas imagens dos trabalhos
que decorrem na zona da
passagem de nível das
Moutadas.
28-03-2021.
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O estaleiro instalado junto da passagem de nível das Moutadas, 28 - 03 - 2021.

Já decorrem alguns trabalhos da RIV (renovação integral de via) junto da passagem de nível das Moutadas. Podemos
observar a montagem de parte do sistema de AMV (aparelho de mudança de via), que viria posteriormente a ser
montado neste local, 26 de Março de 2021.

© Jorge Lopes
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E

nquanto se aguarda ansiosamente pela conclu-

Linha da Beira Baixa

são dos trabalhos, aqui ficam mais uns apontamentos do que se fez pela linha da Beira Baixa

entre a Covilhã e Guarda.

Fotografias: António Gonçalves ©

As únicas modificações mais visíveis dos últimos tempos são referentes aos diversos aspectos da sinalização.
As meias barreiras das
passagens de nível só foram colocadas no mês de
Abril
Numa linha pautada por várias
curvas, não poderia faltar o
lubrificador de carril
28-03-2021.

Imagens de um exemplar de
contador de eixos instalado entre a
Covilhã e a Guarda.
28-03-2021.
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Com tantas limitações de
velocidade, multiplicam-se os
locais onde foram instaladas
balizas de convel.
28-03-2021.

Um das passagens de nível que
foi equipada com sinalização
luminosa e sonora, sendo
que na altura da fotografia
faltava ainda instalar as meias
barreiras.
28-03-2021.

Um dos troços limitados a 90
km/h com as balizas de convel.
28-03-2021.
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5619 com Nova Decoração
M

BREVES

antendo uma “tradição” que conta com mais de uma
década, a CP voltou a apresentar uma nova decoração
numa locomotiva eléctrica da série 5600, desta vez na 5619.
As laterais da locomotiva, que se encontravam com o cinzento
habitual, foram alvo da colocação de vinis decorativos relativos
aos 250 anos da elevação de Castelo Branco a cidade.
Fotografia de Paulo Pires da locomotiva 5619 na frente do
Intercidades 542 [Covilhã - Lisboa Santa Apolónia] junto da
barragem do Fratel no passado dia 23 de Março.

Investimento na Estação de Barroselas
A

estação de Barroselas, situada ao quilómetro 68.1 da linha do Minho, vai
ser alvo de intervenção de modo a dotar a mesma de melhores condições
de circulação.
O Anúncio de Procedimento 4151/2021, de 30 de Março apresenta as condições
gerais do concurso público recém - aberto, destinado à empreitada de renovação
da plataforma de via da linha I da estação de Barroselas.
O concurso apresenta um valor base de procedimento de 450 000 euros, tendo
um prazo de execução de 90 dias.
Existe ainda a condição deste projecto ter financiamento europeu com
candidatura aprovada e sujeito a financiamento máximo nacional de 968
120,48 euros não devendo a comparticipação pública nacional ultrapassar um
cofinanciamento de 31,02 % do contrato.
Fotografia de Valério dos Santos no passado dia 09 de Abril à passagem pela
estação de Barroselas.
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MEDWAY Regressou ao Pocinho
A

operadora MEDWAY efectuou no passado
dia 15 de Março de 2021 um “regresso” até
à estação do Pocinho no extremo da linha do
Douro.
Esta marcha ocorreu perante a necessidade de
ser necessário ir buscar um vagão plataforma
que lá tinha ficado anteriormente.
Numa altura em que as 1400s são figura de
proa nos serviços de passageiros da CP
até ao Pocinho, desta vez coube também a
uma locomotiva da série 1400 da MEDWAY
percorrer esses quilómetros da linha do
Douro.
Fotografia de José Pedro Botelho da marcha
especial 92202 procedente do Pocinho e com
destino a Gaia, com a locomotiva 1412 e um
vagão Rgs, na passagem pela Vendas das
Caldas na linha do Douro no dia 15 de Março
de 2021.

Avaria na Linha do Leste

N

em todos os serviços ferroviários correm como planeado,
e as avarias surgem quando menos se espera, tal como
aconteceu no passado dia 24 de Março de 2021.
Enquanto efectuava o comboio n.º 47834 entre Badajoz e
o Entroncamento, com uma composição com vagões de
amoníaco, a locomotiva 1962 sofreu uma avaria junto da
estação de Portalegre.
A MEDWAY viu-se na necessidade de enviar a locomotiva 5034
em socorro, que acabou por rebocar a composição desde a
estação de Portalegre até ao Entroncamento, onde chegou
com um atraso de cerca de 5h30.
Fotografia de João Morgado entre Tancos e Barquinha.
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Nova Passagem Superior em Tunes

A

Infraestruturas de Portugal vai investir na construção de
uma passagem superior pedonal junto da estação de Tunes
para aumentar os níveis de segurança nos atravessamentos
ferroviários.
No dia 9 de Março passado foi publicada a abertura do concurso
público relativo à construção de uma passagem superior
pedonal ao quilómetro 301,600 da Linha do Sul. Esta obra irá
permitir suprimir as passagens de nível para peões existentes
ao quilómetro 301.619 da linha do Sul e ao quilómetro 302,145
da linha do Algarve.
Esta situação surge porque é sensivelmente neste local da
estação de Tunes que as duas ligações se unem.
O projecto tem um valor de procedimento de 700 000 euros e um
prazo de execução de 210 dias.
Fotografia de Pedro André em Março de 2021 das duas
passagens de nível que vão ser suprimidas.

Subestação de Tração Eléctrica de Bagaúste
A

través da portaria n.º 124/2021 do dia 18 de Março passado a
Infraestruturas de Portugal foi autorizada a proceder à repartição de
encargos relativos à celebração do «Protocolo para o estabelecimento
de alimentação elétrica em AT à futura subestação de tração elétrica de
Bagaúste, no âmbito da eletrificação do troço Marco de Canaveses-Peso
da Régua, na linha do Douro.
A construção desta futura subestação é fundamental para a electrificação da
linha do Douro entre as estações de Marco de Canaveses e a Régua.
O projecto tem um valor base de 3 120 611,00 euros, verba que terá de ser
utilizada plurianualmente abrangendo os anos de 2021 com 1 560 305,50 euros
e 2022 com 1 560 305,50 euros.
Existe ainda a condição deste projecto ter financiamento europeu com
candidatura aprovada e sujeito a financiamento máximo nacional de 968
120,48 euros não devendo a comparticipação pública nacional ultrapassar um
cofinanciamento de 31,02 % do contrato.
A construção da nova subestação irá acontecer nas imediações do antigo
apeadeiro de Bagaúste. Fotografia de Pedro André em Setembro de 2016.

85

Comboio Correio

CP Altera a Oferta de Comboios
A operadora pública de transporte ferroviário de passageiros
retomou a oferta total do serviço Intercidades e parte da
oferta do serviço Alfa Pendular.
Estas medidas surgiram na sequência do levantamento
gradual das medidas de confinamento que têm vindo a
ocorrer durante os meses de Março e de Abril.
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As alterações estão em vigor desde do passado dia 05 de
Abril, e a oferta de comboios dos serviços Internacional,
Regional e Urbanos mantém-se inalterada.
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Neopul Recebe Novo Equipamento Ferroviário
N

o passado dia 26 de Março chegou ao porto de Leixões um
novo equipamento ferroviário para a empresa Neopul.

Tratou-se da descarga da reguladora de balastro MATISA R21
que devido às dimensões excepcionais, e por não ter autorização
para circular nas linhas em Portugal, foi transportada por via
rodoviária para os estaleiros da empresa em Pegões por uma
empresa especializada neste tipo de transportes.
Esta reguladora de balastro conta com uma cabine ampla que
permite uma excelente visão sobre a área de trabalho. Pode
ainda trabalhar em ambos os sentidos da marcha devido à
simetria das lâminas.
Fotografia: Facebook da APDL - Porto de Leixões.

Continental Rail Avança para 3.º Operador
Ferroviário de Mercadorias em Portugal

S

egundo o jornal O Público do dia 11 de Março de 2021, a Continental Rail
já obteve do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, o certificado de
segurança que lhe permite circular na rede ferroviária portuguesa para o
transporte de mercadorias.
O processo de licenciamento desta empresa, e a obtenção de toda a
documentação legal teve início durante o ano de 2020. Apesar do certificado,
a Continental Rail continua a debater-se com o problema relacionado com
o CONVEL. O sistema de segurança ferroviário utilizado em Portugal tem
colocado enormes problemas à utilização de material motor no nosso pais
pela falta de equipamentos para instalação em locomotivas.
Por essa razão, a Continental Rail continua a operar com recurso a apenas uma
locomotiva, a 335.002 que é a única da operadora equipada com equipamentos
de segurança portugueses. A empresa actualmente opera um comboio
semanal em Portugal, entre Vigo e Leixões, mas manifestou o interesse em
expandir as suas operações pelas outras ligações transfronteiriças e pelos
eixos nacionais entre Sines, Bobadela e Leixões.
Fotografia de Rui Pedro Ferreira da composição da Continental Rail no
passado dia 25 de Março de 2021 à passagem por Lousado.
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MEDWAY Transportou Atacadeira da AZVI

P

ara efectuar alguns trabalhos de manutenção da via, a atacadeira da AZVI foi
movimentada para a estação do Lousado. Como estas máquinas não podem
andar sozinhas em linha aberta, a MEDWAY efectuou o transporte das mesmas.
Desse modo no dia 16 de Março de 2021 a locomotiva 5627 esteve encarregue da
viagem entre Gaia e Lousado, na marcha 92201 onde deixou a atacadeira. Com
o final dos trabalhos, a mesma regressou a Contumil a reboque da locomotiva
335.306 na marcha 92202 durante o dia 20 de Março.

Na fotografia acima da autoria do Tiago Cunha, temos a chegada da composição
no dia 16 de Março de 2021. A imagem debaixo, da autoria do Rui Pedro Ferreira,
retrata a viagem para Contumil no dia 20 de Março de 2021.
Ambas as fotografias foram tiradas na Lousado.
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Troço Covilhã – Guarda Finalmente Apto

O

s últimos dias do mês de Março trouxeram por fim a
autorização de exploração do troço Covilhã – Guarda,
numa primeira fase apenas para as marchas de formação de
tripulações, que se desenrolarão durante Abril.
Depois de um longo período de afinação dos sistemas de
sinalização, o sucesso do último ensaio possibilitou desencadear
a fase seguinte, prévia portanto à inauguração e abertura ao
serviço regular.

Daremos nota nas próximas edições da Trainspotter do início
das circulações neste troço e da nova oferta comercial para
ali prevista, que deve ver os comboios Intercidades da Beira
Baixa serem esticados até à Guarda. É também previsível que
algumas circulações internacionais de mercadorias passem a
circular pela linha da Beira Baixa mesmo antes do encerramento
temporário da linha da Beira Alta.
Fotografia de António Gonçalves em Junho de 2020.

Beneficiação da Estação da Azambuja

V

ão ser efectuadas obras de beneficiação na estação da Azambuja que vão
abranger as coberturas das plataformas.

Segundo o Anúncio de Procedimento 4222/2021, do passado 31 de Março, a
Infraestruturas de Portugal lançou um concurso destinado à beneficiação das
coberturas das plataformas. A execução da empreitada vai permitir resolver
os problemas de infiltração provocados pela rotura das caleiras de recolha de
águas pluviais das coberturas das plataformas de passageiros. Serão ainda
efectuados trabalhos de pintura da respetiva estrutura metálica.
O concurso tem um valor base de 342 000 euros, e prazo de execução de 180
dias.
Fotografia de José Sousa, Maio de 2006, da estação da Azambuja.
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Interregional proveniente
de Coimbra-B a descer
Fanhais na Linha do
Oeste em março de 2019,
a cargo da UTD 592.034
Fernando Sousa
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Plataforma Logística
de Badajoz
Texto e Fotografias : José Luis Torres Blázquez ©
			 22 de Março de 2021

A

s obras do terminal ferroviário
para a plataforma logística de
Badajoz avançam a bom ritmo.
Começaram no passado mês de Dezembro
e está previsto que entrem ao serviço antes
do final do ano de 2021.
Este futuro terminal situa-se junto da
linha ferroviária Badajoz – Elvas, na saída da
estação espanhola e imediatamente a seguir à
autoestrada Badajoz – Lisboa. Contará com 4
vias para as operações de carga e descarga e
mais outras 2 para manobras e terá ligações em
ambos os sentidos com a linha referida acima
entre Badajoz e Elvas. O projecto de execução
tem um valor superior a 11,5 milhões de euros.  
Simultaneamente às obras do terminal
ferroviário, vão decorrendo também os trabalhos
de urbanização para as vias de acesso a esta
nova plataforma logística de maneira, de
maneira de modo a facilitar-se a implantação de

novas empresas na zona. Já está confirmada a
chegada de um novo centro de distribuição da
gigante do comércio online, a Amazon, assim
como a construção de uma fábrica de baterias
de lítio que se vai estabelecer tendo em conta
as possibilidades de extração deste mineral em
vários pontos da região da Extremadura.
Também existe interesse por parte da empresa
ferroviária Talgo em estabelecer uma nova sede
para a sua empresa nesta área industrial, mas a
sua presença ainda não foi confirmada.
Desta maneira, a cidade de Badajoz vai contar
com uma plataforma intermodal que facilite
a exportação de produtos para os portos mais
perto, como Huelva ou os existentes em Portugal
para os quais servirá como complemento perfeito
a construção da nova linha Évora – Elvas que se
encontra actualmente em construção.  

Imagem da construção da
plataforma onde irá ser instalada
uma das vias de acesso à
plataforma, vista para Portugal. A
estação de Badajoz fica no sentido
oposto.
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Perto do traçado da autoestrada
entre Madrid e Lisboa que podemos
observar no lado esquerdo da
imagem, iniciaram-se as obras de
urbanização e das vias de acesso
à plataforma logística de Badajoz,
paralelamente à linha ferroviária
Badajoz - Elvas, por onde circulava
o comboio de amoníaco nº 47834
(Badajoz - Entroncamento).

Nesta imagem, obtida do local da
foto anterior, o comboio circula
pela zona onde se vão construir as
vias da plataforma logística, cujos
trabalhos de nivelação do terreno
se iniciaram há pouco tempo. Em
fundo podemos observar Elvas
e o local da estação portuguesa
marcado pelos silos de cereais.

A locomotiva 335-033 “Matilde”
entra em Badajoz procedente do
Entroncamento com a composição
vazia do amoníaco. À direita
podemos apreciar as obras para
aplanamento do terreno que irá
servir para colocar a conexão com a
nova plataforma logística que se vai
situar após a passagem superior da
autoestrada.
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Ponto de situação das obras no
lugar da futura conexão ferroviária
à estação de Badajoz. Em fundo a
autoestrada entre Madrid e Lisboa.

Zona onde serão colocadas as
linhas para acesso ao terminal de
carga da plataforma logística.

Nesta outra perspectiva podemos
ver os nivelamentos dos terrenos
em paralelo à linha ferroviária que
liga Badajoz a Elvas que passa
junto do monte de terra visível à
esquerda.
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N

esta edição da Trainspotter temos
o prazer de apresentar aos leitores o Grupo FERMODEL, dedicado
ao modelismo ferroviário, e do qual fazem
parte elementos que são actualmente uma
referência nesta área.

possível divulgar e conferir mais visibilidade a
este hobby, e simultaneamente, disponibilizar aos
membros da Fermodel uma plataforma de partilha de conhecimento e experiências entre si, além
de um convívio são entre todos os que constituem este grupo.

Deste modo passamos em seguida a publicar
uma entrevista, onde é possível compreender um
pouco das origens da associação, das suas actividades e dos planos para o futuro.

Apresentando-se a FERMODEL com uma
estrutura tão bem organizada, onde se inclui uma Direção e uma Mesa de Assembleia,
que vantagens existem em relação a outros
grupos e associações existentes em Portugal?

Quando é que surgiu a FERMODEL? Porquê
a criação desta associação?
O Grupo FERMODEL surge no início de 2017 da
amizade de um pequeno grupo de aficionados do
modelismo ferroviário que com grande espírito de
motivação e vontade de levar mais longe um sonho os levou a pensar na melhor estratégia para
o realizar.
Assim, em grupo e com uma estrutura mais organizada, profissional e mais credível, tem sido
94

     Já com 3 anos de experiência, este jovem
mas decidido Grupo, sentiu necessidade de criar
um novo modelo de gestão de forma a estar melhor preparado para lidar com os desafios que
tem pela frente não só internos como externos
Com esta estrutura, fica facilitada e agilizada a
gestão do grupo e a organização do mesmo agora entregue a uma direcção, deixando assim os
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restantes membros mais dedicados às tarefas da
própria actividade, propriamente ditas.
Esta direcção, fica assim com a responsabilidade de exercer todas as actividades de gestão, organização e planeamento das iniciativas do grupo
e simultaneamente assegurar os   contactos e a
coordenação com todas as entidades externas e
parceiros que habitualmente trabalham e/ou participam nos nossos eventos.
A que objectivos se propõe a FERMODEL a
médio e longo prazo? Que balanço fazem do
presente e do passado?
O balanço que fazemos é extremamente positivo e compensador e comprova que o dinamismo
que todos os membros do grupo incutiram nas
iniciativas realizadas, levou a que este hobby seja
agora encarado de uma forma diferente.
Tal facto levou a que a Junta de Freguesia de
Carcavelos Parede disponibilizasse o Pavilhão dos
Lombos no evento anual organizado pela FERMODEL em Carcavelos, tendo o papel desta entidade
sido muito importante para o sucesso do mesmo.
Esta entidade acabou por ceder à FERMODEL a

utilização de um espaço com cerca de 100 m2
para a Sede do Grupo, permitindo assim que um
dos nossos sonhos desde o início, fosse concretizado.
Este era o voto de confiança no Grupo FERMODEL
que faltava e que permitiu alavancar a Fermodel
para novos voos.
O público, em sinal de satisfação com esta parceria e com os resultados alcançados fruto do
empenho de todos os membros do Grupo, ocorre habitualmente em número muito elevado aos
nossos eventos (acima de 4.000 no evento de Junho/2019), facto que nos enche de alegria, mas
que coloca no grupo a enorme responsabilidade
de fazer melhor e de surpreender esse mesmo
público nos futuros eventos.
Contudo temos ainda a médio prazo, o interesse
e o objectivo de participar e promover eventos
fora da habitual zona de conforto da FERMODEL,
que é a Região de Lisboa.
Em 2017 fomos convidados a participar na Locomodels   organizado pelo grupo de Alverca em
Alverca e já em 2018 e 2019 organizamos os
eventos no Pavilhão dos Lombos em Carcavelos
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tendo ainda participado no evento organizado de uma maquete modular da própria Fermodel,
pelo CIMHO, em Lisboa, no final de Abril de 2019.   para a qual os nossos membros contribuíram com
a aquisição de material e que, logo que seja perNão foi possível participar noutros eventos após
mitido, serão retomados os trabalhos.
as datas referidas devido à pandemia que se instalou, no entanto estávamos a preparar um evenDurante a construção da mesma, está prevista
to fora de Lisboa, para além do evento anual em a realização de acções de formação e  workshops,
Carcavelos na altura do dia mundial da criança, de forma a que os membros com menos conhecimas infelizmente tivemos de suspender esta ini- mentos em algumas vertentes do modelismo ferciativa.
roviário, possam ampliar os seus conhecimentos
e sentir-se como parte integrante e motivados peTemos o objectivo de prepararmos a sede de
las vantagens que beneficiam pelo facto de estaforma a podermos usufruir de um espaço onde
rem inseridos num grupo de grande dinamismo,
possamos colocar alguns módulos e fazer alguboa disposição e muita vontade de ajudar todos
mas pequenas apresentações públicas a convite
os que têm necessidade.
(pequenos grupos de estudantes, aficionados,
amigos, grupos congéneres, etc), e inclusivamenPodem dar-nos a conhecer melhor alguns
te fazer algumas formações.
dos elementos da parte da direcção e as
Tivemos um convite por parte da empresa mãe
Märklin para participar na exposição bienal da
IMA em Göppingen que deveria ocorrer em 2021,
mas que não foi possível concretizar pelas razões
que todos conhecemos.
É importante e justo referir que o representante
da Märklin em Portugal tem estado presente nos
eventos organizados pela FERMODEL, facto que
registamos com muito agrado.
De momento estamos a trabalhar na elaboração
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suas ligações ao mundo do modelismo ferroviário?
Nenhum dos membros que constituem os órgãos da FERMODEL têm qualquer ligação com o
mundo ferroviário. No entanto existem membros
no Grupo que estiveram ligados durante a sua
vida profissional a esse grande mundo, facto que
muito tem contribuído para aumentar o conhecimento e divulgar o interesse por esta matéria.
De um modo geral todos os membros da        FER-
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MODEL têm experiência e gosto pelo modelismo
ferroviário, e aqueles que dominam com maior
detalhe áreas de conhecimento mais específicas,
partilham esses conhecimentos com todo o grupo, permitindo que todos cresçam, evoluam e se
façam sentir parte integrante do grupo.
Afinal, todos os membros contribuem e valorizam o grupo de alguma forma, sendo caso para
confirmar a afirmação de Aristóteles que “o todo é
maior que a simples soma das suas partes” !
Sendo que o sistema AC (Märklin) é o mais
utilizado por parte de quem está ligado à
FERMODEL, quais as razões que os levaram
a optar por esta versão do modelismo ferroviário?
Os grupos já existentes antes do aparecimento da FERMODEL são grupos maioritariamente
dedicados ao sistema DC ou DCC (2 carris), não
sendo do nosso conhecimento a existência de algum grupo em Portugal do sistema 3 carris “AC”
/ Märklin.
A FERMODEL veio assim ocupar de uma forma
natural e espontânea, um lugar vazio no panora-

ma do modelismo ferroviário em Portugal, na medida em que não havia registo de existir um grupo
de entusiastas predominantemente dedicado ao
sistema de 3 carris (AC / Märklin).
Não obstante o sistema AC/Märklin ser a norma
adoptada pelos membros aquando da realização
de eventos oficiais, este não é limitativo na medida em que existe um número representativo de
membros que também utilizam o sistema de 2
carris (DCC), sendo que em alguns casos ambos
os sistemas estão presentes num mesmo módulo.
A opção pela vertente AC 3 carris, está relacionada pela própria génese da formação do grupo.
Alguns de nós já possuíam material e maquetas
maioritariamente da marca Märklin, sendo muito frequente cruzarem-se nas lojas fornecedoras
desta marca, conversando sobre os seus projectos e partilhando conhecimentos e ideias.
Felizmente a imaginação e a arte não tem
limites, e ao longo do tempo temos assistido
a verdadeiras obras de arte ligadas ao modelismo ferroviário. A questão que se coloca
é saber de onde surge essa paixão?
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Certamente muitos de nós a paixão surge na
infância aquando da oferta de um brinquedo, neste caso um comboio, por parte de qualquer de
um nosso familiar. Com o crescimento e o entusiasmo, muitos de nós procurámos evoluir nesse
mesmo brinquedo desenvolvendo e aguçando a
nossa imaginação e criatividade.

Ao conjugar diferentes pessoas sob a alçada da FERMODEL, haverá com certeza diferentes tipos de maquetes / módulos. Tem
havido a facilidade de conjugar trabalhos
para apresentar resultados globais, ou o modelismo continua a ser na maioria um passatempo mais individual?

De salientar que o modelismo ferroviário é muito
importante no desenvolvimento de uma qualquer
criança, pois a mesma poderá despertar apetências para a electrónica, engenharia, desenho, arquitectura, sistemas, informática, pintura, etc.

Muitos de nós temos maquetes em nossa casa
que não podem ser expostas devido às suas dimensões ou porque não é possível com facilidade
o seu transporte.

Justamente devido à importância do brinquedo
no desenvolvimento da criança, aliada à curiosidade/investigação enquanto “brincamos”, veio
permitir estabelecer as bases para a formação e
escolha profissional de muitos de nós. Depois é
juntar o útil ao agradável.  
Como retorno, os conhecimentos que a maioria
dos membros da FERMODEL possui em diversas
áreas da engenharia, electrónica, sistemas, pinturas, construção, etc., trabalhando em conjunto
e partilhando estes mesmos conhecimentos, permite efectuar tudo o que tem sido apresentado
nas exposições e que é resultante da imaginação
de cada um de nós.
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A feitura dos módulos FERMODEL obedece muito naturalmente a determinadas regras. Essas
regras deverão ser cumpridas escrupulosamente,
no que respeita a alinhamento dos topos dos módulos, pois só assim, é possível assegurar a junção dos mesmos e a circulação de composições
entre os vários módulos.
Mas nem tudo tem que ser igual, existindo módulos mais largos, mais elevados, com diferentes
geometrias e formas, inclusive alguns que necessitam de outros módulos para formar um conjunto cénico, sob pena de que faltando um, os outros
não possam participar, mas que confere um grande dinamismo e grandiosidade nos eventos.
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Mas nem tudo tem que ser igual, e as regras
fizeram-se para ser desafiadas (no bom sentido)
permitindo assim dar espaço para desenvolver a
criatividade.
O associativismo em Portugal nas mais diversas áreas tem sofrido inúmeros problemas, desde logo a dificuldade em atrair as
pessoas para intervir em projectos. É um
problema que também aflige a FERMODEL,
ou tem conseguido ultrapassar essa dificuldade?
Só temos 3 anos de existência e  5 de participações em eventos.  Como referi já fomos presenteados em 2019 com a presença de um Director
alemão da Marklin, Marco Leoffler no evento  realizado em Carcavelos.
Tivemos sempre uma participação e receptividade do público muito boa e na nossa perspectiva
a disponibilização por parte da Junta de freguesia
de instalações para a sede da Fermodel é prova
disso mesmo.
Grande parte das associações apresenta
dificuldades em ter um local apropriado que
possa ser utilizado como sede e como lugar
de partilha de ideias e de trabalhos. A FER-

MODEL tem alguma sede ou espaço próprio
que possa ser utilizado e acedido pelos diversos associados?
Como já foi referido, as instalações situam-se na
Quinta de São Miguel das Encostas, na Rua Santo
Maria Madalena, 150, 2774 740 Carcavelos.
A pandemia do Covid-19 veio alterar radicalmente o modo de vida desde Março de
2020. Exposições como as que ocorreram
em Carcavelos nos anos de 2018 e 2019 foram canceladas para 2020, e os encontros
associativos praticamente acabaram. Como
é que a FERMODEL se adaptou a esta situação, onde o confinamento tem sido a palavra
de ordem?
Decididamente a pandemia veio alterar todos os
nossos hábitos diários, sendo necessário a união
de todos para a combater.
Como consequência deixou de ser possível nos
juntarmos fisicamente, em espaços confinados.
Por isso, a FERMODEL aproveitou este período
para se organizar, daí a criação de uma direcção
e de uma mesa da Assembleia Geral de forma a
podermos estar melhor preparados para lidar com
os desafios do futuro.
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Contudo temos feito algumas reuniões através
das plataformas digitais por forma a manter o
grupo unido e a partilhar informação no âmbito
de projectos de modelismo ferroviário.
Qual seria o projecto de futuro que a FERMODEL gostaria que se tornasse realidade?
Sendo que não há limites para os sonhos.
Em primeiro lugar a FERMODEL, como todos
nós, tem ainda muito a aprender, e  obviamente,
vontade e atitude não nos falta.
A nossa presença, ainda que muito pequena, já
não passou despercebida na edição da MARKLIN
Insider 05, Outubro/Novembro 2019, em que deu
a conhecer aos assinantes Marklin o evento Fermodel 2019 do Pavilhão dos Lombos.
Em termos de projectos temos a ambição de conseguir preparar e usufruir do
espaço cedido para a nossa Sede e muito
naturalmente poder participar no evento  
IMA em Göppingen a convite da Märklin e
que será certamente o momento de afirmação e reconhecimento da Fermodel no
panorama do modelismo ferroviário além
fronteiras.
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Como podem os leitores entrar em contacto com a FERMODEL?
Os leitores poderão entrar em contacto
com a Fermodel pelas seguintes formas:
E-mail:  fermodel.portugal@fermodel.pt
Facebook:   https://www.facebook.com/groups/
fermodelmodelismoferroviarioportugal
WebPage: www.Fermodel.pt   (em desenvolvimento)

BO
alastro
pinião

O Troço “Abandonado”
da Linha do Vouga
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Fotografias : Movimento Cívico Pela Linha do Vouga

A

linha do Vouga entre Oliveira de
Azeméis e Sernada do Vouga tem
vindo a definhar há praticamente
8 anos com as consequências que todos
conhecem.
Esta parte da história da linha do Vouga
começou no dia 21 de Outubro de 2013 com
o descarrilamento de uma automotora entre
Sernada do Vouga e Oliveira de Azeméis, do qual
não se registaram feridos.
No dia 25 desse mesmo mês foram impostas
por parte da REFER enormes limitações de
velocidades na parte da linha do Vouga entre
Espinho e Sernada do Vouga. Com o argumento
de falta de manutenção, a então gestora da rede
ferroviária, colocava um limite máximo de 10
km/h para o troço entre Oliveira de Azeméis e
Sernada do Vouga. Uma velocidade demasiado
vergonhosa para percorrer os 29 quilómetros que
separam essas duas estações.
Como seria de prever, a situação insustentável
levou à supressão do serviço ferroviário. Desse
modo a partir do dia 1 de Novembro de 2013,
mobilidade no troço entre Azeméis e Sernada
passou a ser assegurada por autocarros de
substituição.
O facto é que embora encerrados ao serviço
comercial, os quilómetros que separam Oliveira
de Azeméis e Sernada do Vouga tinham de ser
utilizados habitualmente pela CP para passagem
das automotoras, já que as únicas oficinas do
Vouga se situam em Sernada.
Desse modo foram implementadas as
chamadas "marchas de serviço" que permitiam a
passagem das automotoras, habitualmente uma
em cada sentido entre Sernada e Oliveira, que
permitiam à CP ir fazendo a rotação do material.
O cruzamento das composições, que circulavam
à velocidade estonteante de 10 km/h, fazia-se (e
continua a fazer-se actualmente) na estação de
Pinheiro da Bemposta.
O futuro adivinhava-se negro para este troço
da linha do Vouga, tendo em conta a tendência
existente em Portugal para o encerramento de
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linhas de via estreita, como
o Tua, Corgo ou Tâmega.
A situação manteve-se
praticamente inalterada, tendo inclusive surgido
informações sobre a vontade de construir umas
novas oficinas em Paços de Brandão, o que levaria
à suspensão total de circulações entre Sernada do
Vouga e Oliveira de Azeméis, até porque a CP já
tinha resolvido a questão do abastecimento com
a utilização de camiões cisternas que abasteciam
as automotoras directamente, sem haver a
necessidade de irem ao depósito de Sernada.
A partir de 2018, já com 5 anos passados sobre
o fim do serviço comercial, e com a utilização do
troço a ser feita apenas pelas necessárias marchas
de rotação, começaram a surgir problemas
constantemente. Relembramos que durante estes
anos não houve qualquer investimento digno de
nome nesses 29 quilómetros, e a situação foise sempre degradando por praticamente se ter
ignorado a manutenção mínima e preventiva.
As marchas de rotação demoravam em
média  3h15m para percorrer os famigerados 29
quilómetros, e para além do maquinista e revisor
transportavam ainda uma guarda de passagem
de nível para encerrar algumas das passagens
existentes no troço entre Oliveira e Sernada.
No dia 27 de Abril de 2018, a automotora
que fazia o percurso entre Oliveira e Sernada
imobilizou-se junto à ponte da Fábrica de
Lacticínios, numa situação que o Correio de
Azeméis afirmava que era recorrente, segundo
testemunhos populares. Por falta de capacidade
de tracção, ou pelas péssimas condições da via,
ficava para a história de um rol de acontecimentos
que foi aumentando nos anos seguintes.
Ultimamente a situação tem vindo a piorar com
sucessivos descarrilamentos.
No dia 20 de Abril de 2020 deu-se um
descarrilamento no troço encerrado no sentido
Sernada - Oliveira. O incidente aconteceu com
a automotora 9632 que descarrilou perto do
quilómetro 60 da linha do Vouga junto ao túnel
dos Açores quando fazia a marcha n.º 27001 entre
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Sernada do Vouga e Oliveira de Azeméis. Quanto
à linha acabou por ficar danificada na zona do
descarrilamento em algumas dezenas de metros de
via, tendo posteriormente sido efectuados alguns
trabalhos de beneficiação, substituindo algumas
travessas que se encontravam degradadas.

da linha, ou neste caso a falta das mesmas. O
MCLV refere ao longo da filmagem a existência
de travessas de madeira podres, onde as mesmas
ainda subsistem, linha praticamente enterrada
sem qualquer vestígio de balastro, e vários locais
onde o carril se encontra partido.

No dia 11 de Novembro de 2020 foi a vez
da UDD 9633 descarrilar enquanto efectuava a
marcha em direcção a Sernada do Vouga. Após
ter sido feito o carrilamento da unidade e a sua
movimentação, a Infraestruturas de Portugal
decidiu proceder ao encerramento temporário de
todas as circulações até ao dia 20 de Dezembro
desse mesmo ano.

Refere ainda o antigo edifício de passageiros
de UL passou a ser um complexo turístico, e que
apesar do MCLV não ser contra o aproveitamento
desse espaço, é preocupante o estado em que se
encontrar o abrigo dos passageiros e toda a zona
envolvente, apesar de não existir actualmente
serviço comercial. Chamou ainda a atenção para
o facto de a linha perto de Macinhata da Seixa  se
ter tornado um esgoto a céu aberto, o que ainda
cria mais problemas à estrutura da via.

Mais recentemente, no passado dia 07 de Março
de 2021, novo descarrilamento sensivelmente
no mesmo troço dos outros que aconteceram
anteriormente. Desta vez o incidente envolveu
duas automotoras, as 9635 e 9637, que por
motivo de necessidade de rotação por parte da
CP seguiam viagem entre Sernada e Oliveira de
Azeméis.
Com as promessas de milhões para a
requalificação da totalidade da linha do Vouga, que
não passam ainda disso mesmo, este troço continua
a ser fulcral para os serviços ferroviários, já que
é indispensável para efeitos de manutenção do
material circulante, exigindo-se uma intervenção
mais musculada impedindo
que se multipliquem os
descarrilamentos.

Nesse mesmo dia foram captadas as imagens
que retratam a fotorreportagem, e que permitem
ao leitor conhecer em pormenor o estado de
abandono a que a linha entre Oliveira de Azeméis
e Sernada se encontra.
O vídeo está disponível nas páginas oficias do
Youtube e do Facebook do Movimento Cívico Pela
Linha do Vouga através dos links disponibilizados
no final da página.

Para chamar a atenção
do público em geral, e
das entidades oficiais em
particular, o Movimento Cívico
Pela Linha do Vouga tem
efectuado diversas iniciativas.
No dia 22 de Março de 2021
foi   feita pelos elementos do
MCLV uma reportagem em
vídeo, "Será isto uma linha?",
publicado no Youtube no
dia 24 desse mês, e no dia
seguinte na página oficial de
Facebook. O vídeo, filmado
em parte no local do último
descarrilamento, permite-nos
ter uma ideia das condições

https://www.youtube.com/channel/UCQ_2It5fv0z67pXOKeNv7xw/videos
https://www.facebook.com/Pelalinhadovouga
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A superestrutura de via apresenta-se num estado lastimoso,
muito por falta de drenagem, que faz com que as águas se
acumulem habitualmente neste local.

A zona de Macinhata da Seixa, retratada neste conjunto de 4
fotos presentes nesta página, tem locais onde é uma fossa a
céu aberto, com a presença de águas residuais.

Um antigo sinal, completamente degradado, de passagem de
nível, é a imagem perfeita do estado miserável a que chegou
esta parte da linha do Vouga.

Nesta passagem de nível, a terra já ocupou o canal ferroviário
quase na totalidade. Podemos ainda observar a péssima
geometria da via.
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O abrigo do apeadeiro de UL apresenta-se como se pode ver na
foto. Grafitado, sujo e abandonado.

A linha vai-se “afundando” por entre a lamas originadas pelas
chuvas, danificando ainda mais as já deficitárias condições da
via.

As juntas dos carris apresentam-se neste estado. O único sinal
“recente” de investimento é um parafuso da extinta REFER.

Uma outra junta de carris, não tão em péssimo estado como
tantas outras, mas com evidentes sinais de degradação.

105

Balastro

Aqui temos presente o que deveria ser o sistema de escoamento
de águas, e o que acontece na realidade. Com os taludes a ruir e
a água a infiltrar-se facilmente sob a superestrutura da via.

Uma imagem do estado lastimoso que grande parte dos carris
apresenta. As travessas e as respectivas fixações aos carris
estão também num estado deplorável.

Mais uma imagem de uma barra de carril completamente
danificada. Grande parte dos carrils existentes conta com
dezenas de decádas de existência.

Podia ser uma imagem de uma via férrea de um país do 3.º
mundo, mas é um local onde passam quase diariamente
comboios, num país que preside actualmente à União Europeia.
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Torna-se difícl arranjar palavras para descrever o estado
horroroso de parte da linha do Vouga entre Oliveira de Azeméis
e Sernada do Vouga.

Parte das travessas de madeira existente ao longo dos 29
quilómetros encontram-se neste estado, sendo necessário
escavar para encontrar um exemplar das mesmas.

Terra e detritos tapam por completo a armação da via.
As travessas de madeira passam quase despercebidas,
demonstrando o completo desleixo por parte das entidades.

Para finalizar este conjunto de fotografias, mais uma imagem do
estado da via, onde os descarrilamentos passaram a ser uma
imagem de marca dos últimos anos.
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Carruagens Arco durante
as fases de pintura com
a nova decoração da CP,
Abril de 2021.
Pedro Mêda
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