Portugal Ferroviário – Os Caminhos de Ferro na Internet

Linha do Minho
Electrificada

Edição Online

Edição n.º 129 | Maio de 2021

ISSN 2183-7619

®

Destaques

Destaques
Formações

entre a

Covilhã

e a

Guarda

Ferrovia 2020

© Antero Pires

Napolitanas

para o

© Pedro Mêda

Vouga

Allans

de

© Ricardo M. Ferreira

VE

foram para

Guifões

© José Pedro Botelho

Plano Ferroviário Nacional

Vapor

de

Regresso

ao

Vouga

© João Cunha

Electrificação

da

Linha

© João Cunha

2

do

Minho

Modernização

da

Linha

© Francisco Pereira

do

Minho

Início
Trainspotter n.º 129 – Maio de 2021
Direcção de Redacção

•
•

Portugal Ferroviário

Pedro André
Ricardo Quinas
Redacção

Os Caminhos de Ferro na Internet

Sumário
Editorial
Comboio Correio
Comboio Correio
Linha da Beira Baixa

Comboio Correio
Ferrovia 2020

Comboio Correio
Breves

Balastro

Electrificação da Linha do Minho, de Nine a Valença

Cais de Embarque

As Primeiras Impressões de um Minho Electrificado

4
6
80
86
99
113
134

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eduardo Guimarães
Fernando Liberato
João Cunha
José Luis Torres Blázquez
José Sousa
Pedro Mêda
Mauro Prates
Ricardo M. Ferreira
Valério Santos
Colaboração

•

Antero Pires

https://www.facebook.com/linhadabeirabaixa

A Trainspotter é uma publicação periódica
editada pelo Portugal Ferroviário e realizada
com trabalho voluntário, em colaboração
com a APAC - Associação Portuguesa dos
Amigos dos Caminhos de Ferro. A revista está
disponível online e em versão impressa nos
locais indicados. Quaisquer lucros obtidos
com a versão impressa destinam-se apenas a
financiar projetos de preservação ferroviária
que decorrem no seio da APAC.
Todos os textos, desenhos e fotografias
estão sob protecção do Código de Direitos de
Autor e não podem ser total ou parcialmente
reproduzidos sem prévia permissão da
redacção. Os artigos publicados são da
inteira responsabilidade dos seus autores e o

Capa:
•

O IR 854 entra em Caminha
com a 2611 a 25 de Abril
de 2021.  
© João Cunha

uso ou não do novo acordo ortográfico é da
responsabilidade do autor.
Contribuições para:
trainspotter@portugalferroviario.net
Endereço online:
www.portugalferroviario.net
Locais de venda da versão impressa:
www.caminhosdeferro.pt
ISSN: 2183-7619

3

A

Editorial
todo o vapor!

Abril terá sido um dos meses mais
excitantes da recheada actualidade
ferroviária dos últimos anos, um clima para que
também contribuiu o relaxamento das medidas
de contenção da pandemia, agora que o processo
de vacinação ganhou velocidade e que Portugal
passa por um período de relativo controlo da
situação sanitária.
Esta edição da Trainspotter tem tudo para ser
um daqueles números memoráveis. Sucederamse os ensaios ao longo do mês de Abril – no Minho,
na Beira Baixa, no Vouga, na linha do Norte. A CP,
Medway e Takargo foram preparando a entrega
das primeiras duas obras significativas do Ferrovia
2020. Uma delas está já parcialmente operacional
– a linha do Minho. Desde o dia 25 de Abril, os
serviços interiores da linha são assegurados
exclusivamente por tracção eléctrica, permitindo
um substancialmente aumento do conforto para
os passageiros e uma enorme poupança para a
CP, que só na devolução próxima de oito UTD
592 vai poupar quase 3 milhões por ano, fora
o que poupa em operar material eléctrico por
comparação com diesel.
A linha do Minho, no entanto, mostra as
limitações do sector em Portugal e, temo bem,
é um exemplo óbvio de praticamente tudo o que
está errado. Uma obra mínima em 90 quilómetros
prolonga-se há cinco anos e inaugura tracção
eléctrica sem qualquer aumento de velocidade ou
diminuição de rampas, condições fundamentais
para a competitividade do transporte de
passageiros e mercadorias. Pior ainda, este tempo
não foi suficiente para abrir com a subestação
de Vila Fria ao serviço, promovendo limitações
absurdas da utilização da tracção eléctrica acima
de Viana do Castelo, como abordamos neste
número. Terminadas foram as obras nas estações,
que se limitaram a preparar plataformas muito
curtas, por vezes tão curtas como 80 metros,
inviabilizando a operação de comboios de mais
que três carruagens. Mas quem é que alguma vez
definiu tão curta distância como um standard dos
novos tempos, também aplicado por exemplo na
Beira Baixa? Duvido que em 1856 as plataformas
fossem tão curtas e aludir a eventuais cadernos
de encargos do Estado para justificar tão básica
4

implementação parece pouco credível, sabendose que há anos a IP procura substituir-se a
actores como o IMT na estruturação das opções
do sector. Não é sequer a primeira vez que há
opções bizarras sobre plataformas e o padrão é
preocupante.
Para culminar tudo isto, este prazo dilatado
não permitiu ainda a estreia da sinalização
electrónica, promovendo grandes perdas de tempo
nas estações mas também a impossibilidade de,
na prática, mexer no esquema de operação da
linha. As várias estações técnicas continuam
assim fechadas e com elas a hipótese de
alterar substancialmente os canais horários
oferecidos. Não deixa de ser ainda interessante
de notar que, apesar da desculpa para a baixa
performance entregue a comboios de passageiros
seja a prioridade desta obra para o tráfego de
mercadorias, o tráfego de mercadorias permanece
sem alterações e, dadas as opções tomadas por
exemplo no sector internacional, previsivelmente
assim continuará.
Na Beira Baixa assistimos também a muito
movimento e assistimos por estes dias à sua
inauguração, que voltará a merecer atenção no
próximo número. A CP, num webinar promovido
pela IP, colocou o dedo na ferida – apesar do
aspecto exuberante da infraestrutura, o traçado é
o original e meros 46 quilómetros entre Covilhã e
Guarda demoram entre 41 e 50 minutos a serem
percorridos, um tempo que certamente dispensaria
a lustrosa catenária por ali estendida e que talvez
fosse mais bem promovida por composições a
vapor, que sempre teriam o condão de trazer
turismo de massas. A somar às plataformas e às
quase 20 passagens de nível que se mantiveram,
a melhor resposta da Infraestruturas de Portugal
foi um novo episódio de gozo institucional – talvez
no PNI 2030 ainda venham a ser incorporadas
obras de alteração do traçado, vimos nas páginas
do Público. É por esta insustentável leveza que
a IP necessita de um rumo totalmente diferente
e que nos faça esquecer estes anos trágicos de
falta de planeamento, de favores ao político de
turno e, no fim da linha, a uma constante troça
quando se lhe exige mais.
Mas nada disto apaga um mês que quase
épico. Além das muitas novidades operacionais
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que estas duas linhas protagonizam, a linha do
Vouga voltou a assistir a circulações a vapor, que
se repetem em Maio. Com uma composição cada
vez mais reforçada – já vai em cinco veículos
– os dias 24 e 25 de Abril viram circulações
esgotadas rapidamente, anunciadas com pouca
antecedência, e um mar de gente incomparável
que acorreu às vias, particularmente entre Aveiro
e Águeda, para ver passar a inigualável E214. O
evento mostrou até com extravagância o sucesso
comercial directo que este tipo de oferta pode
ter no nosso país, mas mostrou também que,
mesmo que se por absurdo o comboio tivesse
circulado vazio, a CP teria ali tido um evento de
promoção que nem anúncios em “prime time” na
televisão teriam suplantado. O comboio, apesar
de maltratado, nunca deixou de estar no coração
dos nossos territórios e das nossas gentes, e
esse património imaterial não pode ser ignorado
por empresas ferroviárias, especialmente se elas
procurarem o lucro – e todas, mais ou menos, o
devem procurar.

Perante tão esmagador sucesso e projecção
mediática – as televisões e redes sociais encheramse de fotografias, vídeos e testemunhos – não
deixa de ser estranho o aparente alheamento da
Câmara de Aveiro e de outras da zona, acima de
Águeda, que têm na linha do Vouga condições
absolutamente únicas para procurarem atrair
outros públicos e outras carteiras.
Por entre grandes novidades e reflexões que
somos obrigados a fazer também a reboque
delas, este número da Trainspotter traz-vos toda
a ebulição que corre nos carris nacionais por esta
altura. Este é um comboio que não pode parar.
João Cunha

IR Coimbra B a Valença com a 2607 e carruagens Corail na estação de origem do serviço, 26 de Abril de 2021.
© Fernando Liberato
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Os Comboios Eléctricos
Chegaram a Valença

Composição liderada pela locomotiva eléctrica 2607 e automotora eléctrica 2255 na estação de Valença,
26 de Abril de 2021. © Pedro Mêda

Comboio Correio

Substituição, o material diesel deu lugar ao material eléctrico. Valença, 24 de Abril de 2021.
© Francisco Pereira

O

s novos horários que oficializaram
a chegada da tracção eléctrica a
Valença entraram em vigor no feriado do 25 de Abril, marcando uma revolução na pegada ambiental do transporte
ferroviário no Alto Minho, revolução infelizmente de menor calibre na performance
dos comboios que por ali agora circulam.
Na realidade, a estreia em serviço comercial
da tracção eléctrica começou ainda no dia 24 de
Abril, com o posicionamento de unidades eléctricas para garantir que nenhum serviço fosse ainda
prestado a diesel no dia 25, tornando-se assim o
dia 24 de Abril como o último da tracção a diesel
em serviço nacional regular de passageiros. Sobrarão apenas os comboios Celta, que vão continuar entregues às automotoras 592.2, enquanto
uma solução interoperável eléctrica não for encontrada.

nha feito por estas automotoras. O IR seguinte,
o 857, levou já em tracção a locomotiva 2601 e
as primeiras três carruagens Corail, sendo assim
a primeira circulação a garantir a nova fórmula
operacional, generalizada a partir do dia 25. No
mesmo dia, o IR 822 Porto – Coimbra circulou
com a locomotiva 2611 e 3 carruagens, de modo
a assegurar a primeira circulação do novo IR 831
Coimbra – Valença, na manhã de dia 25.
Ainda no capítulo das estreias, o primeiro IC a
chegar a Valença foi o novo IC 731 Lisboa – Valença que saiu de Lisboa ao final da tarde com
a locomotiva 5618, que se juntou assim ao lote
de locomotivas a estrear a nova fase da linha do
Minho.

No dia 24 coube ao IR 855 levar a UTE 2244
para Valença, para ali ser posicionada para o
dia seguinte, no que pode muito bem ter sido
o primeiro e último serviço Interregional da li7
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A estação de Valença ganhou uma nova vida com a electrificação. Os primeiros dias foram recheados de
novidades nos serviços regionais e interregionais, com a utilização de 2240s, e composições compostas
por locomotivas 2600s e carruagens Corail. 25 de Abril de 2021. © Francisco Pereira
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2611 com o IR 854 a chegar a Nine, 25 de Abril de 2021. © Tiago Cunha

Os novos Horários da CP
para o Minho

N

o dia 25 de Abril começou uma
nova era na linha do Minho – após
anos e anos de adiamentos, a que
é uma das mais importantes linhas do país
viu finalmente os comboios eléctricos percorrerem toda a sua extensão regularmente.

A nota prévia que se impõe é que a quantidade
de comboios não se alterou – a linha continuará
ainda por vários meses totalmente dependente da
sinalização manual com cantonamento telefónico
e, por isso, com um alto nível de saturação e um
tempo importante perdido nas estações para cruzamentos.
Olhando à estrutura existente com comboios a
diesel, a CP limitou-se assim a uma actualização
de horários que comportem a melhor performance do material eléctrico, reduzindo os tempos de
viagem na medida do possível. Nos Interregio-

nais, por exemplo, o melhor tempo passou para
1h50, contra cerca de 2h05 na situação anterior,
um ganho exclusivamente obtido pelo emprego
das composições apelando a locomotivas 2600 e
carruagens climatizadas. O melhor tempo ficará a
cargo do IR 855 com saída de Campanhã pelas
16:10, ao passo que o pior é precisamente o seu
seguimento na rotação – o IR 856, que demorará
pouco impressionantes 2h07.
Uma melhoria de tempo mais impressionante dá-se nos comboios regionais, onde o apelo a
automotoras eléctricas em trajectos de paragens
muito constantes faz reduzir o tempo de viagem
entre Viana e Valença dos anteriores 60 minutos
para um tempo entre 47 e 53 minutos, consoante
cruzamentos pelo caminho. Ainda assim, não há
como o negar, os próprios horários sublinham a
ideia de uma renovação que soube a pouco e não
permitiu ainda atingir patamares de competitividade dignos deste século.
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2623 a saída da estação da Trofa com o IR 857 (Porto Campanhã-Valença), 25 de Abril de 2021.
© Rui Pedro Ferreira
De um ponto de vista de oferta comercial, a
maior novidade é mesmo a supressão dos regionais 3105 e 3116 (Nine – Viana do Castelo), que
cederam o seu canal horário aos novos Interregionais Coimbra-B – Valença. Para já é apenas uma
circulação por sentido, no que parece ser um teste
da CP a um conceito operacional que vai vingando
noutras geografias – fundir eixos regionais / inter-regionais contíguos em circulações únicas. O novo
IR 831 sai de Coimbra-B pelas 07h25 para chegar
a Valença pelas 11h16, servindo na linha do Minho
Ermesinde, Trofa, Famalicão, Nine, Barcelos, Tamel, Barroselas, Areia-Darque, Viana do Castelo,
Afife, Âncora-Praia, Moledo, Caminha e Cerveira.
Em sentido inverso, o IR 830 sai de Valença pelas
18:02 e chega a Coimbra-B pelas 22:05, depois
de um inenarrável canal horário na linha do Norte
que o leva a sair de Campanhã minutos depois de
um urbano pára-em-todas para Aveiro e incluindo
uma exótica paragem no ramal Estarreja-Amoníaco para ser ultrapassado. Se mais dúvidas houvessem sobre a capacidade e performance da linha do
Norte em 2021, este será talvez o canal horário
mais explicativo de todos.
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Nos comboios regionais, as obrigatórias UTE
2240 expandem a sua influência até Valença e
nos comboios Inter-regionais as locomotivas 2600
iniciam um novo reinado, por agora acompanhadas do actual parque de carruagens climatizadas,
aguardando homologação das carruagens Arco.
O serviço IR mantém a não distinção de classes,
mesmo que as carruagens Arco mantenham interiores distintos.
Sobra ainda a menção ao Intercidades de Viana
do Castelo, que agora começa e acaba em Valença. Com um tempo de 5h12 de Valença a Lisboa
no sentido descendente e de 5h19 no sentido ascendente, o Intercidades minhoto está longe de
cumprir uma performance memorável, para um
trajecto de apenas 465 quilómetros.
Até à colocação em serviço do controlo centralizado de tráfego não deverão haver melhorias adicionais nos serviços mas, ainda assim, fica assegurada a histórica transição de tracção autónoma
para tracção eléctrica, com benefícios ambientais
mas também de tempo para as populações da linha do Minho.

Comboio Correio

2602 com o 855 no viaduto de
Durrães, 25 de Abirl de 2021.
© Tiago Cunha

Trofa, 2611 com o novo IR
831 (Coimbra B-Valença),
25 de Abril de 2021.
© Rui Pedro Ferreira

Lousado, a 2602 com o IR
855 entre Porto Campanhã e
Valença, 25 de Abril de 2021.
© Rui Pedro Ferreira
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A Nova Rotação das
Locomotivas 2600

Fotografias : Tiago Cunha ©

D

esde 2011 que as locomotivas
2600 não cumpriam uma rotação
com serviços comerciais regulares. No dia que celebrou a revolução do ano
em que chegaram a Portugal, a série reconquistou esse direito.
Ao serviço do depósito de Contumil – alocação
que havia cessado em 1999 – as sete locomotivas
da série já disponível asseguram agora uma rotação de cinco linhas diárias, a que se junta ainda a
disponibilidade para acorrer a incidentes do tráfego Intercidades, que apelará a uma sexta unidade.
Na nova vida, as sete locomotivas vão cumprir
cerca de 7.000 quilómetros por unidade e por mês
– bem distante, claro, do apogeu de outros tempos ao serviço dos rápidos Lisboa – Porto. Agora
encarregues de comboios de menor prestígio, as
veteranas resgatadas do corredor da morte terão

a oportunidade de provar serem valores seguros
numa empresa que carecia de soluções à altura
para o desafio da electrificação da linha do Minho.
A primeira rotação inicia-se em Campanhã com o
IR 851, e esta locomotiva é a que tem a actividade
mais intensa da folha de serviços. Sucessivamente, cumpre os IR 852, 855 e 856, antes de recolher
ao seu depósito.
A segunda locomotiva é encarregue das marchas
matinais dos comboios do Douro até São Bento, e
é aí que inicia os serviços no Minho, cumprindo o
IR 853 até Valença e daí seguindo no IR 830 para
Coimbra-B. Há bastantes anos que uma locomotiva da série não escolhia Coimbra-B como repouso
nocturno. É na terceira linha diária de ocupação
que a locomotiva de Coimbra-B se atira até Valença no IR 831, de onde recolhe ao Porto com o IR
854, ficando estacionada em Campanhã.

2611 com o IR 855 perto do ramal Lousoareias, 26 de Abril de 2021.
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2607 com o IR 853, antes da ponte sobre o rio Ave, 25 de Abril de 2021.
Na quarta linha encontramos a locomotiva
de Campanhã, que depois de cumprir uma ida
e volta até Contumil com marchas em vazio,
faz apenas o IR 857 ao final da tarde, até Valença.
Por fim, a quinta locomotiva inicia em Valença com o IR 850, cumprindo depois no Porto
duas ida e voltas até São Bento com os comboios do Douro, recolhendo à noite para Contumil.
O serviço é particularmente folgado dadas
as limitações de manobras em Campanhã,
com obrigação de servir o terminal do Minho
e Douro, onde a inversão de locomotivas não
é possível e obriga a utilizar meios adicionais,
uma pérola mais de anos de grande “criatividade” na execução de layouts ferroviários em
Portugal.
Com o serviço que lhes está atribuído as locomotivas vão rolar a 160 km/h novamente
pela linha do Norte, não ultrapassando os 140
km/h – e em troços muito limitados na sua
extensão – na linha do Minho.

IR 850 com a 2601, à saída sul da estação da
Trofa, 25 de Abril de 2021.

2605 na estação da Trofa a efectuar o 852,
25 de Abril de 2021.
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A Electrificação com
Limitações ao Material
Eléctrico

2607 com o IR 854 à entrada de Lousado, 26 de Abril de 2021. © Tiago Cunha

A

electrificação integral da linha do
Minho foi inaugurada mas com ela
vieram pesadas restrições à operação de material eléctrico, uma vez que mesmo a obra de electrificação em toda a sua
extensão está incompleta.
Assim, até reforço das condições de abastecimento eléctrico, vigoram pesadas restrições entre
Viana do Castelo e Valença, vertidas na nova versão da IET 51 que regula as condições de circulação de material motor na rede nacional.
A circulação de automotoras UTE, UME ou UQE
não oferece qualquer restrição, mas todos os restantes tipos de material circulante estão desde
logo limitados a cruzamentos apenas nas estações
14

de Caminha e Vila Nova de Cerveira. Porventura
ainda pior são as limitações de circulações simultâneas:
- Para um CPA 4000, 2 locomotivas 2600 com
até 3 carruagens cada ou uma 2600 e uma 5600
até 3 carruagens cada, apenas podem circular em
simultâneo neste troço com uma UTE ou UME;
- Para 1 locomotiva 2600 ou 5600 com até 6
carruagens, só pode circular em simultâneo com
uma UTE ou UME;
- Para 1 locomotiva 2600 e até 3 carruagens e 1
locomotiva 4700 ou 5600 com até 1.150 toneladas
de carga, também só podem circular em simultâneo com uma UTE ou UME.

Comboio Correio
Todas as restantes configurações estão proibidas,
nomeadamente a circulação
com mais do que 6 carruagens, o que é desde logo
uma forte penalização aos
IC 730 e 731 que, pelo canal horário em que circulam,
historicamente faziam apelo
a composições de maior extensão.
Ao fim de tantos anos para
uma obra tão simples, a
electrificação entregue é afinal uma electrificação cheia
de limitações ao uso de material eléctrico.

Cruzamento de composições na estação de Barroselas,
25 de Abril de 2021. © Raul Marques

2623 com o IR 857 a chegar a Barrimau, 25 de Abril de 2021. © Tiago Cunha
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Intercidades 722 após passagem por Aveiro, 05 de Abril de 2021. © Pedro Sabino

3652 dias Depois uma 2600
Voltou a Lisboa com um
Intercidades

U

ma indisposição da locomotiva
5610 junto à hora de saída do IC
722 Porto – Lisboa possibilitou o
regresso oficial das locomotivas 2600 ao
serviço de passageiros, tendo cabido à locomotiva 2611 a honra de personificar esse
regresso no passado dia 5 de Abril.

De reserva nesse dia ao serviço de longo curso
em Contumil, a locomotiva saiu do Porto com
cerca de 10 minutos de atraso e chegou a Lisboa com 17 minutos de atraso, perdendo algum
tempo na marcha até à Mealhada, a partir de
onde cumpriu sem dificuldades a marcha original, apesar da limitação a 160 km/h.
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A última vez que uma locomotiva 2600 havia
traccionado um comboio Intercidades havia sido
no dia 23 de Outubro de 2011 quando, também
por avaria de uma 5600, a 2624 titulou o IC 528
Porto – Lisboa, o último serviço da série antes do
seu total eclipse e abandono.

A locomotiva 2611 voltou ao seu depósito no
dia seguinte, a 6 de Abril, titulando o IC 521
com destino ao Porto, marcha cumprida rigorosamente à tabela.

Comboio Correio

Coimbra, 05 de Abril de 2021. © Diogo Filipe

Pombal, 05 de Abril de 2021. © Raul Marques

Como tem sido prática habitual nos últimos
tempos, as marchas mais invulgares têm
sido alvo das objectivas dos leitores. As duas
viagens que a 2611 efectuou nos dias 5 e
6 de Abril foram amplamente registadas,
memorizando desse modo uma data histórica,
o regresso das locomotivas 2600s aos serviços
de passageiros no longo curso.

Paialvo, 05 de Abril de 2021. © Pedro Silva

A reduzir a velocidade para cumprir a paragem no Entroncamento, 05 de Abril de 2021. © João Morgado
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2611 passando por Sacavém a 160 km/h com o IC 722, 05 de Abril de 2021. © João Cunha

Cruzando a estação de Braço de Prata, 05 de Abril de 2021. © Francisco Alves da Silva
18
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O regresso da 2611 até à cidade invicta
ocorreu com o IC 521 do dia 06 de Abril.
Nem o nevoeiro matutino que existiu durante
parte dessa manhã em certos locais da linha
do Norte impediu a presença de alguns
spotters ao longo do percurso.

Santa Apolónia, 05 de Abril de 2021.
© Francisco Alves da Silva

Pombal, 06 de Abril de 2021. © Raul Marques

Bencanta, 06 de Abril de 2021. © Nuno Cortesão
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A 2611 regressando a Contumil no Intercidades 521 a 160 km/h próximo de Quintans, 06 de Abril de 2021.
© Ricardo M. Ferreira

Já com um sol fantástico a fazer brilhar a 2611 com o IC 521 perto de Coimbrões, 06 de Abril de 2021.
© Gil Monteiro
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Intervenção na Linha do
Douro
Fotografias: Infraestruturas de Portugal ©

F

oram finalizados os trabalhos referentes ao reforço estrutural de um muro de
suporte situado ao quilómetro 119,08 da
linha do Douro que fica situado junto antes do
apeadeiro do Ferrão do lado esquerdo no sentido
ascendente.
As obras que decorreram permitem assim assegurar
um incremento dos níveis de segurança, acrescentando
a fiabilidade e a disponibilidade da infraestrutura ferroviária existente, num local da linha do Douro marcado
por fortes contrastas e escarpado situado na margem
do rio.
A intervenção representou um investimento de cerca
de 275 mil euros. A empreitada ficou a cargo da empresa Ancorpor-Geotecnia e Fundações após ter sido assinado o contrato em Outubro de 2020. Com um prazo
previsto de conclusão da empreitada de 150 dias, foram
efectuados diversos trabalhos de onde se destacam os
seguintes:
• Limpeza e reabilitação do muro de alvenaria existente;
• Execução de muro de forro em betão armado pregado, revestido no seu paramento com alvenaria de pedra
da região, garantindo o adequado enquadramento paisagístico;
• Beneficiação de todo
o sistema de drenagem.
O projecto referente à
execução desta empreitada foi elaborado pelos
serviços internos da Infraestrutura de Portugal, e a execução dos
diversos trabalhos não
comprometeu a circulação regular dos comboios.
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Modernização da Ligação
Sines - Linha do Sul

D

ecorrem os necessários processos
burocráticos para que em breve se
possam iniciar os trabalhos que
vão permitir requalificar parte da linha de
Sines e algumas estações da linha do Sul,
permitindo desse modo o aumento de capacidade de cruzamentos de comboios.
A Portaria 140/2021 do passado dia 8 de Abril
autorizou a IP a proceder à repartição de encargos relativos ao contrato para a “Empreitada de
Modernização da ligação ferroviária entre Sines
e a Linha do Sul. 2.ª Fase. Troço Ermidas Sado-Grândola Norte”.
Esta empreitada destina-se à adaptação das
estações de Canal Caveira e Ermidas-Sado para
receberem comboios de 750 metros.
O investimento não pode ultrapassar o montante global de 6.000.000,00 € e está ainda condicionado ao facto de ter financiamento europeu

com candidatura aprovada e sujeito a financiamento máximo nacional de 1.414.080,00 euros
não devendo a comparticipação pública nacional
ultrapassar um cofinanciamento de 23,57 % do
contrato.
Como acontece habitualmente os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato
acima referido terão de ser repartidos ao longo
de 2022 com 3.214.285,72 euros e de 2013 com
2.785.714,28 €
Mais recentemente, no dia 19 de Abril foi publicado o contrato assinado entre a IP e o consórcio
composto pelas empresas VAE GMBH e Mota-Engil referente à aquisição de aparelhos de via para
a empreitada de modernização da ligação ferroviária entre Sines e a Linha do Sul.
Este contrato tem um valor  de 699.973,50 euros e um prazo de execução de 181 dias.

Estação de Canal Caveira em Setembro de 2019, uma das que irá ser alvo de intervenção.
© Pedro André
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urante o passado mês de Abril, a Infraestruturas de Portugal através dos seus
canais oficiais anunciou que a empreitada de reabilitação da via-férrea da linha do Norte
no troço entre Santa Apolónia e Braço de Prata,
iria iniciar-se durante o dia 19 desse mesmo mês.
O investimento previsto para estes quilómetros de linha tem como principais objectivos providenciar melhores condições ao nível da segurança, qualidade e disponibilidade da infraestrutura. Desse modo será ainda
assegurada uma importante melhoria relativamente ao
nível de conforto e comodidade dos passageiros. A empreitada vai ainda permitir reduzir os índices de emissão de ruído o que trará desde logo benefícios claros
para a população que reside na zona envolvente.
Serão investidos no total aproximadamente 4.000.000
de euros. A grande fatia deste custo será o valor da empreitada com 3.000.000 de euros, sendo que a quantia
remanescente é referente ao custo associado dos materiais a aplicar.
A intervenção tem um prazo previsto de execução de
294 dias, e dos diversos trabalhos a efectuar pela destacam-se os seguintes
• Substituição integral das travessas;
• Substituição de carril e transformação de barra curta em barra longa soldada;
• Beneficiação do sistema de drenagem;
• Desguarnecimento mecânico com depuração de balastro, rebalastragem e ataque mecânico pesado.
No sentido de minorar os impactos na circulação ferroviária, a obra irá decorrer integralmente em período
noturno.
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Requalificação de
Estações no Algarve

oram efectuadas diversas intervenções em estações e apeadeiros da
linha do Algarve nos últimos meses.

Os trabalhos ocorreram em Vila Real de Santo
António, Luz de Tavira, Albufeira – Ferreiras, Silves, Faro e Olhão e permitiram efectuar acções de
reabilitação, beneficiação e melhoria destas infraestruturas.
A empreitada permitiu remover grafittis existentes, proceder à pintura dos edifícios de passageiros
e dos abrigos existente. Foram ainda reparadas as
superfícies dos muros, paredes e gradeamentos,
tendo ainda sido substituídas as coberturas e sido
beneficiadas as diversas peças de mobiliário urbano. Sendo uma zona turística houve ainda o cuidado de renovar a sinalética bilingue com a informação a estar também disponível em inglês.
Em termos de segurança os trabalhos que decorreram permitiram desenvolver os necessários
melhoramentos ao nível dos acessos e das plataformas. Foram pintadas as faixas de segurança e
colocada vedação e sinalética, o que permitiu delimitai as zonas de acesso restrito.
As estações de Faro de Olhão contaram ainda
com uma intervenção relacionada com a conservação e restauro dos painéis de azulejo existentes.

Quer em Faro, onde os azulejos são do tipo monocromo, quer em Olhão com azulejos em policromo, os painéis azulejares já se encontravam em
relativo mau estado de conservação. Esta situação
deveu-se aos actos de vandalismo que ocorrem
um pouco por todo o país, mas também por falta
de trabalhos anteriores de conservação.
Os trabalhos efectuados nesta área incluíram
a remoção de azulejos em destacamento, assim
como a limpeza da face nobre e tardos. Foram
feitas colagens, consolidações, tratamento do suporte, preenchimentos, reintegrações cromáticas,
dessalinização e assentamento.
Este último investimento feito pela IP insere-se
num conjunto de acções que tem sido desenvolvido ao longo do tempo em diferentes estações da
rede ferroviária nacional. Deste modo a IP aposta
numa estratégia que visa preservar, salvaguardar,
recuperar e valorizar este importante legado público. Em simultâneo foram criadas e asseguradas
as necessárias condições de conforto, mobilidade
e segurança dos passageiros da linha do Algarve,
isto tudo inserido num plano mais abrangente relacionado com a manutenção prevista para as estações da linha do Algarve.

Apeadeiro da Luz de Tavira no dia 17 de Abril de 2021 após intervenção. © Pedro André
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Reabilitação de Via na
Linha de Cascais
Fotografias: Infraestruturas de Portugal ©
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urante o mês de Abril decorreram os trabalhos na linha de
Cascais relacionados com a empreitada de renovação de via que ocorre
nos seguintes troços:
• Algés - km 7,400 ao 8,109;
• Paço de Arcos – km 12,800 ao 14,040;
• Santo Amaro – km 15,214 ao 15,790.
O investimento com um custo de cerca de
3.100.000,00 euros vai permitir substituir integralmente toda a via nos troços em questão.
Incluem-se nestes trabalhos a substituição de
travessas, carril e fixações.
A empreitada agora em execução surge da
necessidade da renovação de todos os elementos constituintes da superestrutura da
via. Desde modo fica desde já assegurada a
sua integração com o futuro projecto de modernização da linha de Cascais que vai abranger
o sistema de catenária e sinalização.
Tendo em consideração a importância vital que
a linha de Cascais tem para a mobilidade dos
passageiros as obras decorrem integralmente
em período nocturno como podemos observar
através das imagens disponibilizadas no site da
IP.
A gestão, coordenação e fiscalização dos tra-

balhos da empreitada é assegurada por meios
internos da Infraestruturas de Portugal.
Este investimento enquadra-se no âmbito das
acções de conservação das diferentes infraestruturas desta importante linha ferroviária suburbana de Lisboa, e dará um contributo relevante
para a qualidade, fiabilidade e disponibilidade da
infraestrutura ferroviária e consequentemente
para o conforto e comodidade dos passageiros,
com impactos directos ao nível da redução do
ruído.
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Implementação de novos
Sistemas de Segurança
na Rede Ferroviária

C

om a modernização de algumas linhas, como é o caso do Minho, Beira
Baixa (Covilhã – Guarda) ou Oeste
e da construção da nova ligação entre Évora
e o Caia, há também a necessidade de evoluir e investir nos sistemas de segurança.
É do conhecimento geral que o sistema Convel
utilizado em Portugal já apresenta actualmente diversas limitações, principalmente a nível de material circulante, uma vez que no mercado não existem componentes para equipar mais locomotivas
ou automotoras novas. O último exemplo surgiu
com o novo tráfego da Continental Rail que pode
utilizar uma locomotiva - a que está equipada com
esse sistema. Mesmo a aquisição de novas locomotivas por parte da MEDWAY para circular em
Portugal tem vindo a colocar em questão a desactualização do Convel.
A situação tem tendência para mudar, e a Portaria 137/2021 do passado dia 08 de Abril autorizou
a IP a proceder à repartição de encargos relativos
ao contrato para “GSM-R – Implementação de Infraestruturas para BTS nos troços Entroncamento
– Castelo Branco e Nine – Valença”.

O montante global para investimento neste contrato é de 3.600.000,00 mas sob a condicionante
de ter aprovada uma candidatura a fundos europeus, impondo um financiamento nacional máximo de 2.497.950,92 euros sendo que a comparticipação pública nacional não poderá ultrapassar
uma taxa média de 69,39 % do contrato. O valor
referente à execução deste contrato terá de ser
repartido em dois anos. No ano corrente o montante será de 1.350.000,00 de euros, em 2022 de
1.790.000,00 de euros e finalmente em 2023 de
460.000,00 euros.
No mesmo dia foi também publicada a Portaria
139/2021, referente também a investimentos em
sistema de segurança. Desta feita o documento
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autorizou a IP a proceder à repartição de encargos relativos ao contrato para a empreitada «Conceção, fornecimento e montagem do sistema de
controlo automático de velocidade ETCS nível 1 a
emular a funcionalidade do sistema nacional ATPN/
CONVEL nos troços Mira Sintra-Meleças/Caldas da
Rainha da Linha do Oeste, no Terminal de Mercadorias da Bobadela da Linha do Norte e na Estação
de Lisboa Santa Apolónia da Linha do Norte.”
Acerca deste concurso, o montante global destinado ao propósito é de 4.880.000,00 euros e está
também sujeito às regras habituais de financiamento. É exigida uma candidatura aprovada a financiamento europeu, e o tecto máximo de financiamento nacional é de 3,174.558, 28 euros, não
podendo a comparticipação pública nacional ultrapassar uma taxa média de 65,05 % do contrato.
O investimento será também efectuado de modo
plurianual, com 2.430.000,00 euros a serem aplicados em 2022 e os remanescentes 2.450.000,00
de euros em 2023.
Para melhor compreensão dos contratos referidos anteriormente colocamos umas breves notas
sobre os equipamentos em questão:
GSM – R (Global System for Mobile Communications Railway), considerado pelos responsáveis
da IP como o sistema de comunicações ferroviário
mais avançado e que é utilizado nas principais redes ferroviárias europeias e mundiais. A instalação
destes equipamentos vai permitir uma importante
melhoria da capacidade, fiabilidade, disponibilidade e qualidade das comunicações de voz e dados
entre os comboios e os Centros de Comando Operacionais, e consequentemente a segurança e produtividade da exploração ferroviária.
BTS (Base Transceiver Station), é um sistema
que faz parte de uma rede GSM responsável pela
recepção e transmissão de sinais de rádio.
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ECTS (European Train Control System), é o sistema europeu de controle de comboios promovido
pela Comissão Europeia para utilização em toda a
Europa e especificado para a conformidade com
as directivas de interoperabilidade convencional
e de alta velocidade. Este sistema visa remediar
a falta de padronização na área dos sistemas de
sinalização e controlo ferroviário, que constitui actualmente um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do tráfego ferroviário nacional.

O ECTS é resumidamente um sistema automático de protecção de comboios, baseado na sinalização da cabine e na transmissão pontual e/ou
contínua de dados do comboio. O sistema garante
que as composições operem em segurança a cada
momento, fornecendo autoridade de movimento
seguro directamente ao maquinista através do visor da cabine e monitorizando continuamente as
acções do maquinista.

Presença do sistema Convel
numa cabine e localização da
unidade de registo / interface
Convel.
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Editorial

Renfe Aliena

Mercadorias de via

A

estreita

Renfe retirou-se da operação directa do tráfego de mercadorias
na rede de via estreita do Norte de
Espanha – a antiga FEVE – com efeitos já a
partir de Maio. É a última medida da empresa depois de anos de agonia que começaram
precisamente com a incorporação da FEVE
no seio da Renfe, a 1 de Janeiro de 2013.

Agora, a Renfe entra com 49% de participação
numa nova empresa em conjunto com a Continental Rail, que detém 51% da recém-criada
Constru-Rail, fundada em 2003. É esta empresa
que tem agora a responsabilidade de honrar os
contratos de transporte ainda existentes, e onde
o transporte de bobinas de aço da Arcelor Mittal
entre as Astúrias e o País Basco se destaca com
grande distância sobre outros.

A eliminação do tráfego de transporte de carvão, que constituía a principal operação da rede
de via métrica desde tempos antigos, foi apenas
um golpe de misericórdia adicional numa operação que tem sido afectada nos últimos anos pelo
subdimensionamento do plantel de maquinistas,
que levou a consecutivas e regulares supressões
de alguns tráfegos onde os clientes se mantinham
fiéis.

Todo o pessoal de condução passou para o
transporte suburbano da Renfe em via métrica,
outro segmento de tráfego que tem sido duramente atingido por supressões por falta de pessoal. A nova empresa encarregar-se-á assim de
tripular os comboios, traccionados pelas locomotivas 1650 e 1900 alugadas à Renfe, ex-FEVE.
gradeamentos no topo da plataforma de modo a
evitar que

Um dos últimos tráfegos que a FEVE operava, a areia de Arija para o País Basco, na mitica linha de
La Robla, 2014. © João Cunha
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Renovação da Linha da
Beira Alta

D

urante o mês de Abril passado foram publicados no portal BASE os
resultados de dois concursos relacionados com a modernização da linha da
Beira Alta.

Um destina-se à aquisição de aparelhos de via
para instalar na estação de Noémi, que fica situada no subtroço Cerdeira – Vilar Formoso. O investimento é superior a 300 000 euros, ficando a
empreitada a cargo da FRUTIFER, que conta com
180 dias para execução do contrato assinado no
dia 11 de Março de 2021.
O outro é referente À aquisição de agulhas,
cróssimas, alavancas para comando de agulhas
e outros dispositivos para mudança de vias, para
aplicar no subtroço entre Mangualde e Celorico da
Beira. Desta feita a empresa vencedora do concurso, cujo preço contratual foi de 1.503.240,00
euros, é a VAE GMBH que terá 548 dias para executar o contrato assinado no dia 19 de Abril de
2021.

Ainda durante o mês de Abril a IP foi autorizada
pela Portaria 165/2021 do dia 23 a proceder à repartição de encargos relativos ao contrato para a
empreitada da “Linha da Beira Alta - troço Guarda/Vilar Formoso (2.ª fase) - empreitada de modernização do subtroço Cerdeira (excl.)-Vilar Formoso (excl.), trabalhos de via, catenária, obras
de contenção, caminho de cabos e RCT+TP”.
Este concurso tem um montante global de
42.897.168, 84 euros e está dependente de ter
o habitual financiamento por parte de fundos comunitários europeus, sendo que o financiamento
nacional terá de ser no máximo de 13.460.197,10
euros.
Os encargos orçamentais relacionados com este
contrato terão de ser repartidos de um modo plurianual, durante 2021 (7.092.811,09 euros), 2022
( 22.435.219,29 euros) e 2023 ( 13.1369.138,46
euros).

Estação de Noémi, uma das que vai ser alvo de intervenção durante o processo de modernização que
continua a decorrer ao longo da linha da Beira Alta. Setembro de 2018. © Pedro André
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Ramal da Alfândega
em Consulta Pública

Câmara Municipal do Porto colocou
em consulta pública as possibilidades de reaproveitamento do antigo
canal ferroviário do Ramal da Alfândega.

Dois grandes vectores opõem-se na discussão
do futuro deste canal, passando a primeira por
aproveitamento do canal para transporte público e
valorização paisagística através da
instalação de um eléctrico, ligado
à rede existente, e a segunda pela
preparação de uma ciclovia para
pessoas e bicicletas, que no fundo assume um investimento inicial
menor mas uma limitação desta
infra-estrutura à fruição paisagística.

duas propostas. A proposta de utilização para a
mobilidade em transporte colectivo preconiza a integração do eléctrico no novo terminal intermodal
de Campanhã, que se encontra em construção. É
ainda possível participar no processo de consulta e
deixar a opinião através do mesmo site.
-» https://ramalalfandega.cm-porto.pt/

As duas propostas são apresentadas no site especialmente criado para a ocasião, onde é possível descarregar em versão PDF as

Ramal da Alfândega em Setembro de 2018. © Pedro André
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Finalizadas as Obras na
estação das Mercês
Fotografias: Infraestruturas de Portugal ©

A

estação das Mercês situada ao
quilómetro 21,9 da linha de Sintra apresenta-se actualmente
com um aspecto renovado após terem
sido finalizadas diversas intervenções que
decorreram ao longo dos últimos meses.
O contrato assinado no dia 14 de Abril de
2020, entre a Infraestruturas de Portugal
e a empresa Nova Citacor, com um valor de
378.798,00 € - ao qual se acresce o valor do
IVA à taxa legal – previa que a empreitada se
realizasse num prazo máximo de 120 dias.
Os trabalhos efectuados permitiram que a estrutura metálica da cobertura das plataformas
levasse uma pintura anticorrosiva, aumentando desse modo o prazo de vida útil da mesma.
Foram substituídos os elementos existentes do
sistema de drenagem de águas pluviais provenientes da cobertura. A empreitada permitiu
ainda efectuar trabalhos de impermeabilização, pintura, colocação de faixa de segurança pitonada nas plataformas e a substituição
de diverso mobiliário urbano e iluminação.
Esta empreitada faz parte de um conjunto de
intervenções planeadas pela gestora da rede
ferroviária nacional com vista a requalificar diversas estações da área urbana e suburbana
de Lisboa, onde se incluem Sete Rios, Entrecampos, Campolide e Algueirão-Mem Martins.
Segundo o comunicado da IP, actualmente há a necessidade de adequar as estações,
principalmente as existentes em zonas urbanas, com um conjunto de serviços e de
equipamentos ao dispor dos passageiros,
criando as necessárias condições de acessibilidade, funcionalidade, conforto e segurança.
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Programa FERROVIA
2020 na Linha do Norte

O

FERROVIA 2020 que abrange uma
vasta lista de intervenções na
rede ferroviária a nível nacional,
apresentava um projecto que visava a modernização da linha do Norte entre Santana/Cartaxo e o Entroncamento. Deste plano
destacavam-se 5 pontos fundamentais:
m Eletrificação da linha mãe de ramais, do lado
da via descendente à Linha do Norte, entre a Subestação do Entroncamento e a estação de Riachos e acessos ao Terminal Vale do Tejo;
m Modernização do feixe de receção / expedição da triagem do Entroncamento

m Intervenções de modernização em Mato Miranda, deslocalização da Zona Neutra atualmente
junto à Subestação do Entroncamento e
construção da nova Linha Mãe Ramais
(VA) entre Riachos e Entroncamento;

to terá ainda de ser gerido de forma plurianual
ao longo de 2020 (3.400.000,03 euros) e 2023
(13.599.999,97 euros).
Para além da construção da nova linha mãe de
ramais junto linha ascendente, será necessário
deslocalizar a subestação existente entre as estações do Riachos e do Entroncamento. Actualmente
já decorrem as obras relacionadas com a sinalização e telecomunicações, já existindo alguns sinais
novos colocados ao longo do troço em questão.
Também já foram finalizados alguns trabalhos
relacionados com as empreitadas de contenção,
principalmente junto da encosta das Portas do Sol
em Santarém, como podemos comprovar na página seguinte.

m Reabilitação das estruturas de contenção da encosta das Portas do Sol em
Santarém; Intervenção em taludes, estruturas de contenção e sistemas de drenagem associados;
m
Implementação da sinalização e
telecomunicações ferroviárias no troço
Vale de Santarém-Entroncamento.
Para concretização de um dos pontos,
no passado dia 9 de Abril foi publicada em
Diário da República a Portaria 142/2021.
Este documento permitiu à IP   proceder à repartição de encargos relativos ao contrato para a “modernização
da estação de Mato Miranda e construção da nova linha mãe de ramais entre
Riachos e Entroncamento”. O montante
global a investir não poderá ultrapassar
os 17.000.000,00 euros, estando ainda
sob condição de ter financiamento europeu, limitando o financiamento nacional
a 4.333.201,14 euros. O investimen32

LInha do Norte entre Riachos e Entroncamento durante o
processo de electrificação da linha mãe de ramais do lado
descendente. No lado oposto irá nascer a nova linha mãe de
ramais. Fevereiro de 2018. © José Sousa
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Intervenção em Talude
da Linha do Norte
Fotografias: Infraestruturas de Portugal ©

U

m dos pontos mais sensiveis da
linha do Norte voltou a ser alvo
de importantes trabalhos. O talude existente na Encosta das Quebradas,
situado entre os quilómetros 72,2 e 72,3
da linha do Norte perto de Santarém foi
alvo de intervenção.
Com a construção da variante ferroviária de
Santarém a “desaparecer” dos planos ferroviários para os próximos anos (décadas ?) não
resta outra hipótese do que continuar a investir na consolidação dos terrenos existentes do
lado esquerdo da linha do Norte no sentido
ascendente antes da passagem sob a ponte
D.Luis.
Esta empreitada que teve um custo de 190.000
euros teve como principal objecto a correcção de
fenómenos pontuais de instabilidade identificados na encosta, que levaram ao escorregamento e acumulação de materiais na base, em dois
pontos específicos.
Durante a intervenção foram efectuados os seguintes trabalhos:

• Construção de novos elementos de drenagem
e Reabilitação de valetas existentes;
• Execução de muros de betão armado e pregagens;
• Colocação de enrocamentos;
• Execução do caminho superior.
Com a finalização dos trabalhos, foi assegurado o reforço das condições de circulação e segurança neste troço da linha do Norte.

• Desmatação, limpeza e escavação da zona
intervencionada;
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Um Sol perfeito permitiu uma das melhores visões da composição em Carvalhal da Portela,
24 de Abril de 2021. © João Cunha

Vouga Transbordou de
Gente com o Regresso do
Comboio a Vapor

U

ma das romarias mais impressionantes que já vimos em Portugal
teve lugar com o regresso do comboio a vapor da linha do Vouga, que nos dias
24 e 25 de Abril engalanou a linha do Vouga
entre Aveiro e Sernada do Vouga (em serviço apenas até Macinhata do Vouga).

histórico, onde além das três carruagens iniciais
constavam a carruagem Napolitana de Sernada
do Vouga (já anteriormente incorporada em comboios) e a carruagem construída nas Oficinas do
Barreiro e recentemente restaurada em Contumil,
que fez a sua primeira viagem.

A maravilhosa E214, aparentemente mais afina-

A elegante composição levou nos dois dias um
grande conjunto de passageiros que esgotaram

da do que em circulações anteriores, foi o mote
que fez deslocar para a beira das vias uma quantidade impressionante de aficionados de sempre
e de ocasião para testemunharem esta visão incrível, que foi aliás amplamente divulgada nos
principais serviços noticiosos do país. A locomotiva rebocou a reforçada composição do comboio

ambas as viagens, em mais um sucesso comercial
e de marketing impressionante. Se dúvidas houvessem sobre a notoriedade e projecção que estes
eventos geram, a massiva presença das televisões
e os ajuntamentos até loucos de gente nas imediações da via, por todo o lado, eliminaram qualquer
dúvida. Nos dois dias não houve passagem de ní-
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vel, monte, túnel ou estação que não estivesse apinhada de curiosos para verem
passar a velha senhora e o seu característico cheiro da queima do carvão.
Nem sempre com a maior civilidade ou
respeito pelas mais elementares regras
de segurança, a realidade é que a multidão ímpar que se juntou neste fim de semana para ver o velho Vouguinha provou
uma vez mais que o turismo ferroviário
tem futuro e que a incrível colecção de
veículos de excepção que Portugal tem
pode ser a porta de entrada para esse
proveitoso nicho de mercado.
O desconfinamento em curso do país e
a possibilidade de assistirem a mais algumas circulações únicas vieram no momento certo e abriram o apetite para bastante mais. Há um pulsar ferroviário novo
na linha do Vouga.

A 9004 tem um papel preponderante nas viagens do
histórico. Inicialmente leva a composição para Aveiro para
que a E 214 possa fazer o comboio no sentido oposto até
Macinhata do Vouga. Em seguida volta isolada para Sernada
do Vouga, para voltar a rebocar a composição do histórico
de volta a Aveiro, como podemos observar nesta imagem na
ponte de Jafafe,24 de Abril de 2021.
© Nuno Cortesão

Histórico do Vouga (Comboio 20801, Aveiro-Macinhata) à
saída da estação de Aveiro, 24 de Abril de 2021.
© Rui Pedro Ferreira
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A viagem de 25 de Abril de
2021 à saída de Aveiro.
© Ricardo M. Ferreira

A chegada a Macinhata do
Vouga no dia 25 de Abril de
2021. © Ricardo M. Ferreira
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3

2
1 - Passagem em Esgueira;
2 - Passagem Mouriscas do Vouga;
3 - Paisagem vinícola nas
proximidades de Aguieira a partir da
recente carruagem Minho e Douro
recuperada em Contumil.
24 de Abril de 2021.
© Ricardo M. Ferreira

Cruzando o Vouga na ponte
de Jafafe, 24 de Abril de
2021.© João Cunha
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No túnel de Eirol um
mar de gente esperava a
passagem do vapor, 24 de
Abril de 2021.
© Ricardo M. Ferreira

Uma imagem de maus
comportamentos mas também
relevadora do êxito -a recta de Eirol
transbordava de expectativa antes
da passagem do vapor, 24 de Abril
de 2021.
© João Cunha

Chegada a Aveiro na
viagem de regresso,
24 de Abril de 2021.
© Ricardo M. Ferreira
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O comboio histórico do
Vouga sobre a ponte de
Jafafe, 24 de Abirl de 2021.
© Diogo Filipe

A E214 a sair do Eixo, 24 de
Abril de 2021.
© João Cunha
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Sessão de Lançamento do
Plano Ferroviário Nacional

N

o dia 19 de abril de 2021 decorreu
a sessão de lançamento do Plano
Ferroviário Nacional nas instalações do LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa.
O Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado começou por referir que o Plano Ferroviário Nacional é um importante passo para a visão
do futuro do caminho de ferro em Portugal e que
deverá ser encarado como um instrumento orientador para que o país afirme em definitivo a relevância do investimento na ferrovia e para que as
opções e prioridades desses investimentos sejam
mais estáveis e consensuais possível. Destacou
que os 10 mil milhões de euros de investimento
previstos no PNI 2030 lançarão as bases do futuro
Plano Ferroviário Nacional e que assentam em três
distintos objetivos: completar a modernização da
rede ferroviária, resolver os estrangulamentos que
existem nos acessos das áreas metropolitanas de
Lisboa e Porto e criar um eixo de alta velocidade
e alta capacidade entre Lisboa e o Porto. O PFN
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deverá servir para pensar como levar ao máximo
o potencial do transporte ferroviário em Portugal e
estabelecer a ferrovia como espinha dorsal do sistema de transportes, como instrumento de desenvolvimento económico e industrial e como factor
de coesão territorial.
Frederico Francisco, Coordenador do Grupo de
Trabalho para o Plano Ferroviário Nacional apresentou os objetivos e qual o processo para a elaboração do PFN.
Fases da elaboração do Plano Ferroviário Nacional:
Auscultação, que irá decorrer de abril a julho
de 2021. Inclui consulta a várias entidades previstas na lei e territorialmente competentes. Inclui
também 5 sessões regionais que permitam identificar as necessidades que o país e cada território tem relativamente ao transporte ferroviário de
passageiros e mercadorias;
Redação do Plano, de julho a outubro de 2021;
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Apresentação e Discussão, de outubro a dezembro de 2021, inclui consulta pública a entidades territorialmente competentes e outras;
Redação Final, em que será entregue o plano
ao Governo para aprovação em Conselho de Ministros para que possa ter força de lei.
Documentos constituintes do PFN: Relatório de
Diagnóstico; Relatório do Plano Ferroviário Nacional -> Diploma Legislativo e Relatório Ambiental
Os principais objetivos passam por estabilizar
o planeamento de médio e longo prazo; afirmar
o caminho de ferro como o modo de transporte
de elevada capacidade e sustentabilidade ambiental; responder às necessidades de acessibilidade,
mobilidade, coesão territorial e social e desenvolvimento económico e competitividade das empresas.
Como propósitos estarão em cima da mesa a
cobertura adequada do território; ligação dos centros urbanos mais relevantes, isto é, as capitais
de distrito e as cidades com mais de 20.000 habitantes; ligações transfronteiriças ibéricas e integração nas redes transeuropeias; integração do
modo ferroviário nas principais cadeias logísticas
nacionais e internacionais; permitir transferência
modal para a ferrovia, tanto nos passageiros como
nas mercadorias de forma a atingir a neutralidade

carbónica em 2050.
Será criado um mapa com uma hierarquia de
rede (onde se define a rede principal, complementar, …) e uma segmentação (linhas dedicadas
apenas ao transporte de mercadorias ou apenas
ao transporte de passageiros ou mistas);
Relativamente aos níveis de serviço da infraestrutura, ficaremos a conhecer os diversos requisitos técnicos, tais como, a capacidade, o número
e comprimento dos comboios, se está eletrificada e se tem sinalização eletrónica. O tipo de rede
que se pretende construir deverá ser pensada com
base na oferta de serviços.
Os princípios de avaliação vão ter em linha
de conta que o transporte ferroviário é aquele
que traz maiores benefícios económicos, sociais e
ambientais, sendo necessário comprovar que todos estes benefícios são reais para a sociedade,
havendo depois lugar a uma priorização desses
investimentos. A decisão de construir uma nova
linha de caminho de ferro deverá ter sempre na
base o princípio do benefício ambiental, o que, em
certos casos, poderá revelar-se como sendo a opção menos sustentável em termos ambientais.
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Neste momento estamos perante uma estrutura
em árvore, onde podemos ver a dificuldade que
existe em servir as ‘pontas’ da rede ao contrário
do que acontece, por exemplo, no eixo Lisboa-Porto onde existe um serviço ferroviário bastante
denso e frequente.
Aquilo que está a acontecer com os investimentos em curso é permitir o fecho da malha ferroviária existente. O primeiro passo está a ser dado
com a reabertura do troço entre a Covilhã e a
Guarda, ligando a linha da Beira baixa à linha da
Beira Alta, sendo criada desta forma uma redundância e o aumento do transporte de mercadorias
em direção a Vilar Formoso. No final de 2023 está
previsto fechar o anel pelo Alto Alentejo com a LAV
Évora-Elvas permitindo encurtar a distância entre
Sines e a fronteira passando a existir uma redundância no acesso a Espanha por Badajoz. Mas o
grande investimento da próxima década está na
LAV Porto-Lisboa onde será criada uma malha
com vários pontos de interseção por todo o eixo
atlântico de Portugal. De referir que nesta região
estão concentrados aproximadamente 8 milhões
de habitantes fazendo todo o sentido criar horários cadenciados com correspondências diretas na
mesma plataforma, à semelhança do que acontece, por exemplo, na Suíça, ou seja, em cada nó da
rede existe um relógio desenhado, o que significa
que aquela hora todos os comboios da rede se en42

contram naquela estação para permitir a transferência fácil dos passageiros de uns comboios para
os outros. Desta forma cada passageiro poderá,
com apenas um transbordo, transitar de um nó da
rede para outro.
A nova linha Aveiro – Mangualde irá permitir colocar Viseu na rede ferroviária e para a ligação Lisboa – Faro a fasquia é competir com o automóvel.
Neste momento existem 3 capitais de distrito
sem acesso ferroviário, Bragança, Vila Real e Viseu e, das cidades com mais de 20.000 habitantes, apenas Felgueiras não tem ligação ferroviária.
A ligação ferroviária a Vila Real e Bragança apenas será possível com a construção de uma nova
linha, o que implicará investimentos de vários milhares de milhões de euros.
Permitir a articulação intermodal do comboio
com outras redes de transporte coletivo e serviços
de mobilidade suave partilhadas, como é o caso
das bicicletas. Criação de serviço combinado entre o comboio e o autocarro com transbordo fácil
na estação ferroviária. No que às mercadorias diz
respeito, as caixas móveis, a ligação aos portos, os
terminais logísticos e as autoestradas sobre carris
são uma excelente forma de conciliar a eficiência
do transporte ferroviário com a flexibilidade do rodoviário.
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Mapa dos tempos de viagem atuais e previstos em 2030 a partir de Lisboa.

Mapa dos tempos de viagem atuais e previstos em 2030 a partir do Porto
No debate promovido durante a sessão estiveram presentes André Pires – correspondente da
Railway Gazette em Portugal na qualidade de moderador, Eduardo Feio – Presidente do IMT Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Carlos Fernandes – Vice-Presidente da IP Infraestruturas de
Portugal, Pedro Ribeiro – Vice-Presidente da CP

Comboios de Portugal, Carlos Vasconcelos – Presidente da Medway e Teresa Barata Salgueiro – Professora Emérita da Universidade de Lisboa.
Carlos Vasconcelos referiu que o PFN, no que às
mercadorias diz respeito, deve ser ambicioso porque existe uma grande capacidade de crescimento
em termos de quota de mercado, sendo por isso,
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importante que o PFN consiga reunir o maior consenso nacional, político e dos stakeholders da ferrovia, caso contrário daqui a poucos anos surgiram
sucessivas revisões que prejudicarão aqueles que
queiram investir no sector. Em termos de coesão
nacional não será fácil criar uma boa rede para
as mercadorias, visto que a procura de transporte
de mercadorias ao nível das capitais de distrito é
fraca.
Carlos Vasconcelos considera que deverá ser
aplicado o sistema do utilizador pagador e acabar
com a descriminação negativa que existe para com
a ferrovia face à rodovia e dessa forma promover a
igualdade nos dois modos de transporte. Para que
o comboio possa ser competitivo é preciso que a
rodovia comece a pagar os custos das externalidades, situação que não acontece, com exceção do
uso das autoestradas.
Para que a ferrovia possa ser mais competitiva
do que é hoje, é necessário ter comboios de 750
metros, rede eletrificada, ERTMS, possibilidade de
cruzamento de comboios, eliminação de pendentes e redundância ao porto de Sines. O Relatório
do Conselho Superior de Obras Públicas seria um
bom elemento de trabalho.
Pedro Ribeiro frisou que é importante que este
Plano reúna consensos, para que não existam alterações de futuro. A linha Lisboa – Porto irá funcionar como uma espinha dorsal, com a vantagem
44

de criar um efeito de rede com a restante infraestrutura por ser construída em bitola ibérica e por
esse motivo permitir dar alguma competitividade
à restante rede convencional.
Relativamente à interoperabilidade dos passageiros, salientou que o raio de competitividade de
um comboio de alta velocidade se situa em cerca
de 800 quilómetros e que para distâncias maiores o comboio não é tão competitivo e o tráfego
é mais reduzido. Referiu também as questões relacionadas com a bitola, a tensão na catenária, a
sinalização, as comunicações, a homologação de
material circulante e recursos humanos. Está previsto que os novos comboios estejam equipados
com os standards europeus ao nível da segurança
da circulação, tais como o ERTMS, STM e rádios
dual-mode. Relativamente ao contributo para atingir as metas de descarbonização, a estratégia passará pela eletrificação da infraestrutura e a transição gradual de comboios com tração diesel para
comboios de tração elétrica. Pedro Ribeiro afirma
que a CP tem capacidade e conhecimentos técnicos e organizacionais para responder ao aumento
da rede. No entanto, existem alguns problemas
que terão de ser ultrapassados, como é o caso da
dívida histórica e da autonomia de gestão. A CP
tem consciência que não conseguirá dar resposta
à concorrência se não tiver a agilidade que os privados têm.
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Carlos Fernandes começou por esclarecer a diferença de densidade ferroviária que existe entre
Portugal e a Europa e que isso acontece pelo facto
da própria densidade demográfica também ela ser
menor, logo, havendo menos pessoas por quilómetro quadrado é compreensível que existam menos linhas por quilómetro quadrado.
Relativamente à extensão das linhas, a solução
para a rede ferroviária nacional não passa pela reabertura da maior parte das linhas de bitola métrica que foram encerradas, visto que estas foram

concebidas para fornecerem um serviço que era
competitivo no século XIX inícios do século XX,
hoje as pessoas e as empresas procuram muito
mais que essa realidade e, por isso, temos de ser
mais ambiciosos oferecendo serviços mais competitivos do que eram há 100 anos atrás. Atualmente, Portugal dispõe de uma das melhores redes
rodoviárias da Europa e do mundo e se queremos
que as pessoas mudem os seus comportamentos
temos de lhes oferecer algo que seja minimamente competitivo com este serviço. Os canais onde já
existiu ferrovia poderão ser utilizados para intro45
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dução de outros modos de transporte mais ligeiros
capazes de complementar a ação da ferrovia, como
é o caso das linhas de bitola métrica que ligam à
linha do Douro. É preciso ter noção que o sistema ferroviário pesado é sempre muito caro, assim
como a infraestrutura e o material circulante. Não
podemos ter o dogma relativamente ao modo de
transporte, atualmente existem outras alternativas
igualmente viáveis tanto ao nível do serviço como
do ambiente. A ferrovia tem pontos muito fortes,
tais como a quantidade de volumes transportados
a grandes distâncias, excelente sustentabilidade
ambiental e elevada eficiência energética.
Relativamente ao diagnóstico: estão a ser requalificados 1000 quilómetros, sinalizados 500 quilómetros e a eletrificar mais 500 quilómetros de
rede. Números que não têm paralelo em Portugal
desde há décadas, nunca houve tanto investimento nesta área como agora. A maior parte do investimento foi direcionado para resolver o problema
das mercadorias e que está efetivamente a ser
resolvido, quer do ponto de vista de capacidade
como de competitividade.
Com o investimento que está a ser feito, o custo
de transporte de mercadorias entre os principais
portos nacionais e as fronteiras vai reduzir-se entre 30% a 50% e do ponto de vista da capacidade, atualmente passam entre 20 a 40 comboios
de mercadorias, subindo para 70 comboios por dia
nas nossas fronteiras no final deste quadro de investimento.
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A quota modal de transporte internacional de
mercadorias da ferrovia está atualmente nos 9% e
com esta capacidade, que está a ser criada, seria
possível transferir para a infraestrutura ferroviária
100% das mercadorias que saem para Espanha e
resto da Europa. Até 2024 os problemas das mercadorias relacionados com a infraestrutura ficarão
resolvidos tanto ao nível da competitividade como
da capacidade.
O PNI2030 será um salto importante do lado dos
passageiros. Conclusão dos investimentos nas linhas do Oeste e Douro, a ligação a Beja e muitas
outras ligações nas áreas suburbanas de Lisboa
e Porto. A grande aposta será na ligação Lisboa
– Porto, criando um enorme salto disruptivo que
irá permitir a eliminação do tráfego aéreo entre as
duas cidades, tornando-se o comboio competitivo
tanto com o transporte em autocarro como com o
transporte individual.
Aquilo que está a ser construído ao nível da infraestrutura é de acordo com os padrões europeus,
não sendo a bitola um problema, visto que os investimentos estão a ser feitos em articulação com
Espanha.
Mais de 90% dos comboios de mercadorias e
quase metade dos comboios de passageiros utilizam a linha do Norte, mas esta está efetivamente congestionada. São mais de 700 comboios por
dia, desde suburbanos, regionais, alta velocidade e mercadorias. É preciso segmentar tráfegos,
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mantendo os suburbanos, regionais e aumentar os
tráfegos de mercadorias na linha do Norte e ao
mesmo tempo permitir que os tráfegos de longo
curso possam usar outro tipo de infraestrutura vocacionada para passageiros com elevadas velocidades e fiabilidade. A construção de uma linha de
alta velocidade em bitola ibérica vocacionada para
passageiros e altamente conectada com o sistema ferroviário nacional, nomeadamente a linha do
Norte, vai ser possível democratizar a alta velocidade em Portugal, isto é, os benefícios não vão
ficar contidos entre Lisboa e Porto.

exequível e executado e que para isso acontecer
é necessário articular vários níveis de decisão e
governação, promovendo diálogo e auscultação a
nível nacional e regional. O comboio é fundamental para o sistema urbano. Salientou a necessidade
de se fazer um grande esforço para se conseguir
reduzir as emissões do país em 26% até 2030, o
que obrigará à modernização do sistema de transportes.

O vice-presidente da IP acredita que o PFN irá
trazer uma maior orientação em termos de políticas públicas e o PNI2030 vai ser ainda mais ambicioso que o Ferrovia 2020 estando, neste momento, a IP melhor preparada para esse desafio por via
do investimento que foi feito em recursos humanos, onde foram contratadas mais de 200 pessoas
para as áreas técnicas.

Para Eduardo Feio ter um PFN é fundamental e
a garantia de cumprimento das metas definidas.
A ferrovia tem a vantagem de ser um sistema seguro, fiável e que permite grandes capacidades e
velocidades. Relativamente à neutralidade carbónica, é fundamental a eletrificação, mas o hidrogénio também poderá ser uma solução. No entanto,
a coluna vertebral do transporte do transporte coletivo passa pelo uso do comboio partilhado com
outros modos de transporte evitando assim o uso
do transporte individual.

Teresa Barata Salgueiro espera que com o PFN se
melhore a oferta de conectividade a várias escalas
facilitando a mobilidade de pessoas e mercadorias
numa perspetiva de crescimento económico, valorização da qualidade de vida, da coesão territorial
e valorização ambiental. Isto exige um grande esforço de diálogo entre os atores sociais e políticos
para criar consenso no médio e longo prazo. Frisou
que é preciso criar condições para que o PFN seja

Para finalizar a sessão foi dada a palavra ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro
Nunes que aproveitou para falar sobre as medidas tomadas pelo Governo dando maior ênfase ao
Contrato de Serviço Público entre o Estado e a CP
e a importância da ferrovia pesada na mobilidade. Salientou também a necessidade de sanear financeiramente a dívida histórica da CP que surgiu
devido ao incumprimento do Estado no passado,
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por este não pagar o serviço que impunha à CP
que prestasse ao território. A fusão da EMEF com
a CP permitiu ganhos em termos de custos e um
aumento da capacidade de trabalho, tendo sido
eliminados muitos dos problemas com a manutenção. Foi possível a reabertura das oficinas de
Guifões e dessa forma recuperar 13 carruagens,
10 locomotivas e 5 automotoras. Foram adquiridas
51 carruagens à RENFE por 1,5 milhões de euros.
Ainda este ano será aberto um Centro de Competências Ferroviário.
Foram conseguidos acordos de empresa na CP e
na EMEF, tendo sido possível alcançar a paz social.
Em 2020 houve um aumento líquido de 81 trabalhadores na CP.
Vai ser realizada a maior compra de material circulante novo para CP, ainda este ano será lançado
o concurso para aquisição de 129 automotoras elétricas, das quais 62 urbanas, 55 regionais e 12 de
longo curso.
Todo o trabalho que tem sido feito permitiu reduzir de forma drástica as supressões.
Até ao final de 2023 estarão concluídas as obras
do Ferrovia 2020.
Salientou o desinvestimento durante décadas na
ferrovia.
Referiu a inexistência de problema relacionado
com a bitola.
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O PFN vai permitir ao país pensar a ferrovia que
quer, programar e transformar em Lei.
A nova linha Lisboa – Porto servirá não só para
diminuir a distância entre as principais cidades do
litoral, mas também diminuir o tempo às cidades
do interior e do Porto para Vigo. As viagens de
avião com menos de 600 quilómetros deverão desaparecer da Europa, apesar de aceitar que a TAP
continue a fazer ligações Lisboa – Porto. Com a
ligação em Alta Velocidade entre o Porto e Vigo e
do ponto de vista de concorrência entre aeroportos
do noroeste peninsular, o aeroporto Sá Carneiro
irá tornar-se o mais importante. O ministro deixou
claro que é importante a construção da Terceira
Travessia sobre o Tejo, sobretudo para se obter
um ganho de 30 minutos na ligação entre Lisboa
e Madrid.
Fonte das imagens:
Plano Ferroviário Nacional, Lançamento 19 Abril
2021, disponível em: https://pfn.gov.pt/
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Euro6000
o Início de uma Nova Era?

V

ariação da plataforma EuroDual que
a Stadler está a comercializar, a
primeira Euro6000 saiu da fábrica
valenciana nos primeiros dias de Abril, para
iniciar testes nas linhas de bitola europeia
de Espanha, ensaios prévios à sua validação
final e homologação.
Estas novas locomotivas casam o desejo de
grande potência e capacidade de arraste das famosas Euro4000 com uma actualização tecnológica em toda a linha e disponibilização em versões eléctrica, diesel e dual.
Apesar de algumas locomotivas Eurodual estarem já em serviço na Europa, as locomotivas
Euro6000 podem significar uma nova era no
transporte de mercadorias europeu já que, sendo locomotivas eléctricas, se destinam ao maior
segmento de mercado do transporte de mercadorias. Já adquiridas massivamente por sociedades alemãs com destino a aluguer / leasing a
várias empresas do meio, a primeira locomotiva
Euro6000 será entregue à Captrain, que adquiriu
já 21 locomotivas para serviço ibérico e não só,
dado que parte delas serão bitensão e de bitola
europeia, equipadas para cruzar a fronteira até
França e daí para o Luxemburgo também.
Com 6.000 kW e 120 toneladas de peso, as
Euro6000 rompem com o tradicionalismo europeu das últimas três décadas – o das locomotivas relativamente leves (80
a 90 toneladas), de quatro
rodados e de custo de aquisição moderado. Apesar de
mais caras que as numerosas locomotivas Vectron ou
Traxx que vão saindo das
fábricas alemãs, a muito
maior produtividade que é
prometida é acompanhada
por um preço apenas ligeiramente superior, no que

é uma busca incessante do fabricante suíço de
oferecer produtos de preço competitivo ao mercado do transporte de mercadorias, um mercado
altamente competitivo no continente europeu.
A diferença face aos últimos 30 anos de locomotivas eléctricas é visível pela ambição destas
locomotivas poderem traccionar à velocidade
máxima perto de 2.000 toneladas ao longo do
corredor mediterrânico, onde existem rampas
próximas de inclinação 20/1000. Por exemplo,
em Portugal isto poderia significar que uma única locomotiva poderia atingir as 1.500 a 1.600
toneladas na linha de Sines, onde as locomotivas
4700/5600 rebocam no máximo 1.040.
Só o futuro dirá se uma maior eficiência na
tracção substituirá o que era uma aposta nos
custos de investimento inicial – que justificava
fundamentalmente a aposta massiva em locomotivas mais pequenas – mas é certo que com
as Euro6000 a Stadler apresenta uma fortíssima
candidata a mexer com um mercado tradicionalmente muito conservador. Por cá, para além da
possibilidade de vermos circular as Euro6000 da
Captrain por território nacional, a muito falada
intenção da Medway de se dotar novas locomotivas eléctricas interoperáveis fez disparar os
rumores relativamente à opção por estes novos
colossos da Stadler.

© Stadler
49

Comboio Correio

Primeiras Napolitanas
Chegaram ao Vouga

Manobras em Sernada do Vouga, 22 de Abril de 2021. © Ricardo M. Ferreira

R

ealizou-se no passado dia 21 e 22
de Abril as primeiras marchas com
duas Napolitanas recuperadas para
a linha do Vouga. Estas duas carruagens foram resgatadas da estação do Tua no ano
passado, juntamente com outras duas, onde
se seguiu um longo processo de restauro em
Contumil que deixou estes veículos históricos como se tivessem acabado de sair de fábrica.
No primeiro dia, a 2611 juntamente com a habitual zorra de via estreita e duas carruagens Schindlers para peso-freio, trouxe para Aveiro a única
Napolitana que restou de 1ª classe, a carruagem
17-29 004. Este veículo acabou por resguardar
depois nesta estação até à entrega da segunda
Napolitana no dia seguinte, a mista 37-29 006
de 1ª e 2ª classe (agora com bancos apenas 2ª),
que chegou a Aveiro também a reboque da 2611.
Uma vez carriladas na linha do Vouga, a tarde
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do dia 22 foi aproveitada para as deslocar em ensaios até às oficinas de Sernada, marcha realizada pela 9004 acompanhada de duas carruagens
Minho e Douro afectas habitualmente ao histórico. Após o ensaio em linha, que teve por objectivo principal avaliar o comportamento dinâmico
dos veículos, ambas as carruagens conseguiram
a homologação e encontram-se prontas a circular.
Notar que a marcha inversa em direcção ao
Porto foi aproveitada também para deslocar duas
automotoras Allan em direcção às oficinas de Guifões para recuperação, que damos nota noutra
notícia presente nesta edição. A 9305 aproveitou
a marcha de regresso do primeiro dia, enquanto
a 9310 a do dia seguinte. Estas operações ajudaram também a libertar espaço em Sernada do
Vouga, que é actualmente um bem escasso naquelas oficinas.
No próximo mês acompanharemos mais em detalhe o restauro deste veículos.   
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Viagem do dia 21 de Abril de 2021 a caminho de Aveiro com a 2611 à cabeça. © Tiago Duarte

Pormenor da carruagem de 1.º classe, 21 de Abril de 2021. © Tiago Duarte
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Manobras na estação de Contumil, 22 de Abril de 2021. © Tiago Duarte

Uma manhã chuvosa “abençoou” a viagem, 22 de Abril de 2021. © Tiago Duarte
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A composição do dia 22 de Abril de 2021 sobre a imponente ponte de S.João. © Tiago Duarte

Uma visão mais aproximada da composição composta na quase totalidade por material restaurado nos últimos meses,
22 de Abril de 2021. © Tiago Duarte
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Pormenor da Napolitana de 2.ª classe, 22 de Abril de 2021. © Tiago Duarte

Manobras de descarga da Napolitana na linha de cavalo de Aveiro, 22 de Abril de 2021. © José Pedro Botelho
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Napolitana 37-29 006 de 2ª classe em Aveiro, 22 de Abril de 2021. © José Pedro Botelho

As duas irmãs a serem movimentadas pela 9004 em Aveiro, 22 de Abril de 2021. © José Pedro Botelho
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© Ricardo M. Ferreira

O salão de 2ªclasse da Napolitana 37-29 006.

Destaque à Napolitana de 1ª 17-29 004.

Disposição dos bancos individuais da Napolitana de
1ª classe .

Elegância é o que não falta à Napolitana de 1ª classe.
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A 9004 com as duas Napolitanas a caminho de Sernada do Vouga à passagem por Eirol, 22 de Abril de 2021.
© Ricardo M. Ferreira

A marcha especial já perto do seu destino final, em Carvalhal da Portela, 22 de Abril de 2021. © Ricardo M. Ferreira
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Composição entre Macinhata do Vouga e Sernada do Vouga, 22 de Abril de 2021. © Pedro Sabino

Manobras em Sernada do Vouga, 22 de Abril de 2021. © Pedro Sabino
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Estação de Sernada do Vouga junto ao posto de abastecimento de combustível, 22 de Abril de 2021.
© José Pedro Botelho

Manobras em Sernada do Vouga, 22 de Abril de 2021. © Pedro Sabino
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Manobras em Sernada do Vouga, 22 de Abril de 2021. © Pedro Sabino

A Napolitana de 1ª à porta da sua nova casa, 22 de Abril de 2021. © Ricardo M. Ferreira
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Spotting

À saída de Águeda, a
marcha de ensaios às
Napoli a caminho de
Sernada. 22 de Abril de
2021.
Ricardo M. Ferreira
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Perto da Carvalhal de Portela, o comboio 31304 com as duas Allans resgatadas a caminho de Guifões, 21 de Abril de 2021. © Ricardo M. Ferreira

Guifões recupera
Automotoras Allan de Via
Estreita

A

s oficinas de Guifões receberam
mais duas pacientes durante o mês
de Abril – nada menos do que duas
automotoras Allan de via estreita, há muito
parqueadas em Sernada do Vouga. Em marchas consecutivas realizadas a 21 e 22 de
Abril, aproveitando que em sentido inverso
a CP tinha necessidade de levar para a linha
do Vouga as carruagens Napoli já restauradas, a CP fez chegar a Guifões as automotoras 9305 e 9310.

A automotora 9310 recebeu revisão geral em
2006 e acabou por nunca circular após essa intervenção, que já na altura tinha sido pensada
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para um aproveitamento turístico mais ou menos
regular da linha do Vouga. A passagem dos anos
motiva, no entanto, nova passagem pela oficina
para revisão – que se afigura simples – e re-homologação para serviço comercial.
Já a automotora 9305 dará certamente muito
trabalho. Abandonada há cerca de 20 anos na
zona da antiga rotunda de Sernada do Vouga, a
automotora está num estado muito avançado de
degradação. Irá ser totalmente renovada e revista, para poder recuperar condição de marcha e
retomar a sua linha do Vouga. Esta automotora
chegou a estar destinada a abate há pouco mais
de 4 anos.
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A 9004 preparando a sua composição em Sernada do Vouga com as 9310 e 9305, 21 de Abril de 2021. © Ricardo M. Ferreira

As duas automotoras serão vitais para fiabilizar o serviço na linha do Vouga. Apesar de não
disporem de condições de conforto ao nível do
que se exige nos dias de hoje, permitirão diminuir bastante as supressões nesta linha que continuam a ser regulares sempre que algum incidente acontece com as unidades 9630. Além de
avarias normais, a curta frota de 9630 debate-se
ainda regularmente com incidências nas marchas
de transporte entre Sernada e Oliveira de Azeméis, que frequentemente provocam supressões
em cascata. A necessidade de manter, na prática, duas frotas ínfimas de 9630 em resultado da
impossibilidade de utilizar normalmente o troço
já citado expõe o serviço comercial desta linha
a um risco nada desprezável. Com a incorporação das unidades Allan, a CP espera ter condições
para prestar um serviço minimamente digno ao
longo de todo o ano, permitindo ainda o reforço
da operação na parte Norte da linha, em especial
durante o Verão.

para usos especiais, dada a sua robustez e baixos
custos operacionais.
A operação para deslocação destas duas unidades para Guifões teve início na manhã do dia 21,
com uma marcha especial de Sernada para Aveiro com a 9004 e duas carruagens habitualmente
afectas ao Comboio Histórico para peso-freio ao
comboio. A 9305 rumaria ainda no próprio dia em
direcção a Guifões, enquanto a 9310 só no dia
seguinte após pernoita em Aveiro. Actualmente
ficam a restar em Sernada mais dois veículos de
fabrico Allan, a motora 9306 (que foi comboio Socorro nos últimos anos) e o reboque 305.

Quando e se forem adquiridas novas unidades
para o serviço da linha do Vouga, estas históricas automotoras serão naturalmente bem-vindas
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Dias antes da marcha para Guifões, o local aberto às intempéries onde a 9305 repousava em Sernada do Vouga.
21 de Março de 2021. © Ricardo M. Ferreira

Contraste entre duas irmãs em Sernada do Vouga, 21 de Abril de 2021. © Ricardo M. Ferreira
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A marcha especial entre Sernada e Aveiro com as duas Allans à passagem por Cabanões, 21 de Abril de 2021.
© Ricardo M. Ferreira
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Paragem no Eixo. 21 de Abril de 2021. © Ricardo M. Ferreira

A 2611 preparando o comboio 31301 com a 9305 para Guifões, 21 de Abril de 2021. © Ricardo M. Ferreira
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Marcha 31301 [Aveiro - Guifões] a cargo da 2611, que leva a 9305 para ser recuperada. Contumil, 21 de Abril de 2021.
© Tiago Cunha

O péssimo estado da 9305, 21 de Abril de 2021. © Tiago Cunha
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Já com o sol do dia 22 de Abril de 2021, procedeu-se ao “embarque” da 9310 em Aveiro. © José Pedro Botelho

Com um aspecto imaculado, houve a possibilidade de ver duas peças históricas (9310 e 9004) na estação de Aveiro.
22 de Abril de 2021. © José Pedro Botelho
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Marcha de transporte da Allan 9310, n.º 31301 (Aveiro-Guifões) com a 2611 em Porto-Campanhã. 22 de Abril de 2021.
© Rui Pedro Ferreira

A Allan 9310 sobre o vagão zorra já na cidade do Porto. 22 de Abril de 2021. © Rui Pedro Ferreira
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Takargo Ganhou o Serviço
de Alhandra – Maia

E

ra uma novidade que se anunciava
há algum tempo e por fim a 6 de Abril
de 2021 concretizou-se: acabando
com décadas de exclusividade no seio da Medway (CP Carga, anteriormente), a Takargo passou a operar
o serviço de transporte de cimento a granel entre Alhandra
e o entreposto da Cimpor nas
proximidades do apeadeiro de
Leandro, na Maia.
O comboio é assegurado pelas
locomotivas Euro 4000 da Takargo e conta com uma periodicidade de dois serviços por semana,
mantendo o que havia sido já
uma frequência revista em alta
nas últimas semanas de operação
pela Medway.

É também a primeira oportunidade para ver a
Takargo a rebocar os vagões-tremonha Transfesa deste serviço, uma novidade mais em território nacional.

Riachos, 06 de Abril de 2021. © Valério dos Santos

Vila Nova, 06 de Abril de 2021. © Valério dos Santos
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Resguardo de Fungalvaz, 23 de Abril de 2021. © José Sousa
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CP rodou 1400s Entre
Depósitos

J

á ganhou contornos de hábito a
rotação entre os
depósitos de Contumil
e de Santa Apolónia das
locomotivas 1400.

Para equilibrar mais os
quilómetros
percorridos
na série, agora que estas
locomotivas estão muito
activas na linha do Douro,
a CP fez mais uma marcha
no dia 9 de Abril. Para Sul
rumou a locomotiva 1455,
para servir nas manobras
da capital, e para Norte
rumou a 1415 que, pelo
caminho, rebocou também a locomotiva 1413,
que estava ao serviço do comboio socorro do
Entroncamento. Aí, a plena disponibilidade da
1554 permitiu eliminar a dotação de locomotivas
1400.
Inicialmente prevista estava também a subida da locomotiva 1461, recentemente revista no

Barreiro, mas alguns problemas detectados à saída da oficina recomendaram não o fazer.
Pouco a pouco o depósito de Contumil volta a
ganhar uma dotação importante de locomotivas
desta série, permitindo enfrentar o Verão com
mais margem do que em 2020, num ano que
se espera ser de crescimento dos serviços com
carruagens na linha do Douro.

A passagem das
locomotiva 1455 para Sul
e da 1415 em sentido
contrário na estação de
Braço de Prata no dia 09 de
Abril de 2021.
© Francisco Alves da Silva
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CP ensaiou as 2600 em
Contra-Relógio e fez
Formação de Maquinistas

O

s últimos dias antes da inauguração da tracção eléctrica até Valença ficaram marcados por numerosos ensaios das locomotivas 2600 que ainda
não haviam rolado a 160 km/h, um teste
imprescindível para ensaiar a prontidão das
locomotivas após muitos anos de paragem.
Nas últimas duas semanas antes da inauguração, as locomotivas 2602, 2605, 2607 e 2623
percorreram a distância entre Contumil e o Entroncamento, validando o seu comportamento e
estado para iniciar serviço. A última das locomotivas a ser validada foi a 2605, cujo último ensaio foi já feito no dia 24 de Abril. Esta locomotiva tinha antes ensaiado até Viana do Castelo,
em marcha limitada a 120 km/h, circulando de

noite para validar a (tremenda) potência do novo
foco central de iluminação, que aproxima a estética da locomotiva à estética da segunda série.
E entre 30 de Abril e 10 de Maio a CP realizou
novo curso de formação nas locomotivas 2600
para os maquinistas do depósito de Contumil,
concluindo assim a formação do pessoal do depósito portuense. Em marchas operadas de 2ª a
6ª, o curso realizou-se entre Contumil e Valença,
com paragens em todas as estações e quase todos os apeadeiros acima de Nine.

Marcha de formação de maquinistas (32204 Valença-Contumil) com a 2627 e 2 carruagens sorefame na
passagem junto do ramal Lousoareias. 30 de Abril de 2021. © Rui Pedro Ferreira
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No local bem conhecido da Marmeleira, a 2605 passa com uma marcha Contumil - Entroncamento,
24 de Abril de 2021. © João Cunha
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O

Histórico do Douro
Volta em Junho

já tradicional comboio histórico do
Douro volta aos carris a 5 de Junho, com cadência semanal aos
Sábados e circulando até 30 de Outubro.
A CP anunciou já também o reforço dominical
para o período entre 1 de Agosto e 10 de Outubro, que levará assim a composição liderada
pela locomotiva 0186 a percorrer duas vezes por
semana o trajecto entre a Régua e o Tua.

Para já ainda não são conhecidos ajustes na
oferta que possam permitir, por exemplo, o regresso no mesmo dia até Lisboa, como foi assegurado em anos anteriores nomeadamente com
circulações especiais ao Sábado entre o Porto e
Lisboa.

Em paralelo, está a ser ultimado um reforço de
oferta regular entre Porto e Pinhão, com carruagens Schindler, que resultarão fundamentalmente do prolongamento de um serviço que actualmente termina na Régua. Além deste reforço,
que obrigará a IP a reabrir a estação do Pinhão,
é ainda previsível que este ano sejam retomados
os comboios especiais para operadores turísticos
do rio Douro, desta vez recorrendo também às
magníficas carruagens suíças.

Passagem do comboio histórico pelo apeadeiro do Ferrão em Setembro de 2018. © Ricardo Quinas
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A

B-Rail pede Canais
Horários para 2023

B-Rail, entretanto, avançou com a
notificação à Autoridade da Mobilidade e Transportes relativa à programação de novos serviços de transporte
de passageiros. Para já, a informação submetida serve apenas de referência à construção de horário, mas indicia algumas pistas sobre o que poder a operação a partir de
1 de Janeiro de 2023, uma data já bastante
próxima.

-Rail pediu um total de 22 canais horários, correspondente a 11 ida e voltas ao longo do eixo
Braga – Faro. Toda a oferta assentará no eixo
Porto – Sete Rios (com tempos de viagem de
apenas 2h41, com paragens em Aveiro, Coimbra e Oriente), permitindo à B-Rail rebater a sua
oferta ferroviária de base nos autocarros dos
terminais rodoviários de Campanhã e Sete Rios.
A adaptação nomeadamente ao serviço em Sete
Rios está também por demonstrar.

Assim, a B-Rail apresentou como frota de referência 9 locomotivas de tipo 5600 e 64 carruagens que serão operadas em cupões de 8 carruagens cada, formando oito composições, das
quais uma será reserva ao serviço – a rotação
previsível de material circulante disporá assim
de 7 composições em uso constante. O pedido
de horários assume uma velocidade máxima de
190 km/h, o que permite desde logo inferir que
se tratarão de carruagens convencionais, dado
que a prática de 200 a 220 km/h é apenas assegurada pelos comboios de pendulação activa (embora existam já alguns pequenos troços
onde a velocidade de 200 km/h seja possível a
convencionais).

Ao todo, a B-Rail pediu dois comboios Porto –
Faro por sentido, 3 Lisboa – Braga e os remanescentes limitados ao percurso Lisboa – Porto. A
oferta será agora avaliada pela AMT para averiguar se e em que medida estes pedidos afectam
o equilíbrio económico do contrato de serviço
público da CP onde, recorde-se, estão incorporados os serviços Intercidades. Ou seja, será necessário provar que o potencial de mercado existente permite manter as condições económicas
do serviço Intercidades contratado pelo Estado à
CP, podendo ser determinada eventual redução
da oferta ou mesmo a sua total recusa, sendo
este último cenário pouco provável. Outra incógnita para que a rede se prepara agora é para a
compatibilização de tráfegos, dada a saturação
evidente da linha do Norte e o pedido de canais
acelerados por parte do novo operador.

A proximidade com a data de início de serviço
permite pressupor que a B-Rail estará no mercado para angariar carruagens em segunda mão
que possa rebitolar e renovar a tempo de iniciar
a operação, sendo que no capítulo da tracção as
coisas podem ser mais complicadas. As locomotivas 5600 são posse quase exclusiva da CP (as
poucas unidades da Medway não são suficientes
para este serviço, mesmo com o pressuposto de
que a Medway as pode vender ou alugar) e em
Espanha sobram apenas algumas locomotivas
252 bitensão, cujos problemas de operacionalidade são conhecidos e que deveriam ainda ser
adaptadas e homologadas para uso em Portugal.
Sem prejuízo dos temas de frota que estarão
certamente em definição por esta altura, a B76

A B-Rail pediu canais horários para um horizonte mínimo de exploração de 20 anos e materializa assim mais um importante passo para se
tornar na primeira empresa a actuar em “open
access” na rede ferroviária nacional.
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CP poupa quase 3
milhões no Aluguer das
Automotoras 592

N

a sequência da electrificação integral da linha do Minho, a CP vai iniciar a devolução mais massiva das
automotoras 592.
Das 24 alugadas, recorde-se, uma delas foi já
devolvida a Espanha em Março (POR NR). Agora,
com a rotação das 592 reduzidas a 6 unidades no
depósito de Contumil (contra 11 anteriormente),
e com uma folga muito consequente que existia
já neste parque, a CP vai avançar para a devolução de mais oito unidades, das quais uma até
final de Junho e as restantes até final de Setembro.

Além do cumprimento de prazos contratuais,
este timing é também determinado pela necessidade de assegurar a estabilidade das operações.
Com a devolução das oito unidades, a CP poupará cerca de 2,6 milhões de euros anuais em
alugueres, a partir de agora.

Governo deixou Cair
Automotoras de Alta
Velocidade

N

em a negativa de Bruxelas ao plano rodoviário que o Governo incluiu no Plano de Resiliência levou
o Governo a apostar mais na ferrovia.
Depois do plano entregue em Bruxelas para
gastar a “bazuca” europeia conter 0,0 quilómetros de caminhos de ferro, na segunda versão
do plano o Governo deixou também cair os 300
milhões previstos para 12 automotoras de alta
velocidade para a CP, que eram até então o único
investimento em ferrovia pesada previsto pelo
Governo. Segundo o governo, o risco de poder
ser considerada ajuda de Estado levou a retirar
esta linha do programa.

Curiosamente, nenhum investimento ferroviário foi incluído para ao menos substituir estes 300
milhões, constatando-se uma vez mais que toda
a complexidade e critérios estreitos são usados
para justificar ausência da ferrovia – que, nos
discursos políticos, nunca teve tanta prioridade – enquanto alegremente se inscrevem BRTs
e metros ligeiros sem sequer existirem estudos
conhecidos para justificar tais investimentos.
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Metro Oeste Atlântico

A

proximidade das eleições autárquicas começa a trazer à discussão
novas ideias para a mobilidade e
no mês de Abril o partido Iniciativa Liberal
lançou a ideia para uma nova modalidade de
transporte ferroviário para a zona Ocidental da Área Metropolitana de Lisboa onde,
como é sabido, existe uma enorme escassez
de oferta rápida e de qualidade, se exceptuarmos os dois eixos radiais das linhas de
Sintra e Cascais.
Baptizado “Metro Oeste Atlântico”, o partido
garante a inscrição da proposta nos seus programas para as câmaras de Sintra, Cascais e Oeiras, e desenha uma rede de 52 quilómetros de
metropolitano de superfície orçada em 850 milhões de Euros, criando uma ligação tripla entre
as linhas de Sintra e Cascais a reboque dos eixos
de maior mobilidade entre ambas.
Com 42 estações e um modelo de concessão
similar ao do Metro do Porto, a proposta pretende lançar uma discussão sobre um tema que
tem estado estranhamente ausente da agenda
regional, numa das regiões mais ricas e mais dependentes do automóvel de todo o país. Entre os
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grandes pólos não cobertos por nenhuma rede
pesada encontram-se hospitais, escolas e os
grandes parques empresariais de Oeiras, onde
fenómenos extremos de saturação rodoviária fazem já parte do quotidiano.
Numa altura em que o Governo anunciou a intenção de disponibilizar vários milhares de milhões de Euros para mobilidade em canal reservado até 2030, este projecto candidata-se desde
já ao financiamento por essa via, dado que o
partido propõe afectações parciais das receitas
de IMI dos respectivos concelhos e o recurso a
financiamentos comunitários e do Orçamento de
Estado para concretizar esta nova rede.
Certo é que depois de algumas ideias avulsas
incorporadas no Plano de Recuperação e Resiliência, dispersas pelo país, este conceito pode
ser a primeira grande abordagem a uma nova
mobilidade na AML, à medida que as eleições autárquicas de 2021 se aproximam.
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Um Abril nada Comum
na Beira Baixa

Antero Pires

A

Facebook - Linha da Beira Baixa

Formação MEDWAY, 07 de Abril de 2021. © Antero Pires
bril de 2021 foi o mês mais anormal da história moderna da linha
da Beira Baixa. E por um bom mo-

formação foi publicada a 1 de Abril, depois de 2
longos meses sem movimentos relevantes), a Infraestruturas de Portugal anunciou o começo das
marchas de formação no troço Covilhã - Guarda.

De um momento para o outro, o troço entre Vila
Velha de Ródão e Covilhã, até agora praticamente
monopolizado por comboios de passageiros, recebeu os 2 principais operadores ferroviários de
mercadorias.

Terça-feira, 6 de Abril, foi o dia que os vários
operadores ferroviários começaram a trilhar os
carris do vale da Teixeira, após a colocação, na
véspera, das barreiras nas passagens de nível.

tivo.

A razão? A reabertura iminente do troço Covilhã
- Guarda, a 2 de Maio, que fechará, pela primeira
vez desde 8 de Março de 2009, a malha das Beiras, ao mesmo tempo que permitirá circulações directas entre a Beira Baixa e Vilar Formoso, através
da nova concordância das Beiras.
Até quase parecendo mentira (visto que tal in80

A MEDWAY não perdeu tempo e logo no primeiro
dia enviou a sua locomotiva Maria para estrear os
novos 46.5 + 1.5km. Na primeira metade do mês
de Abril as formações limitaram-se a 3 dias por semana, mas proporcionando imagens que há muito
não eram possíveis para estes lados. Paralelamente as equipas da IP, Thales e RRC  (empreiteiro da
reabilitação) limavam as últimas arestas para garantir o pleno funcionamento do troço, cuja sina-
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lização, à data de escrita deste texto, ainda
obrigava a regime de marcha à vista à saída
da Covilhã.
O triângulo Covilhã – Guarda – Cerdeira
via-se então invadido (no bom sentido) de
várias circulações especiais do operador que
resultou da privatização da CP Carga, sempre em locomotiva isolada.
Por falar em CP, o operador público não
parecia por enquanto sair da sua rotina. Porém, a 2 de Abril, uma circulação da locomotiva 1554 entre o Entroncamento e Castelo
Branco pôs fim a um jejum de uma década
desta série de locomotivas que viu na Beira
Baixa a sua casa (e não é em vão que uma
da série, a 1560 infelizmente ainda encostada, ostenta a placa do centenário da linha
até à Covilhã).
A bomba do operador público viria a cair a
meio do mês: A 16 de Abril são publicados
os primeiros horários do serviço de passageiros do troço, causando um misto de expectativa, surpresa e também desilusão.
O já esperado prolongamento dos Intercidades da Beira Baixa até à Guarda concretizou-se, mas a eles juntaram-se 2 da Beira
Alta que viram as suas marchas alargadas
até à Covilhã, aumentando assim a oferta deste serviço rápido. Mas rápido não é
a palavra de ordem no troço, cujos 46.5km
iriam demorar entre 41 e 50 minutos. Os
comboios Regionais do eixo Guarda - Vilar
Formoso também sofreram alterações ao
seu horário, fazendo agora melhor correspondência com os serviços da Beira Baixa.

Formação MEDWAY, 07 de Abril de 2021. © Samuel Inácio

Formação MEDWAY, 13 de Abril de 2021. © Samuel Inácio

Formação MEDWAY, 14 de Abril de 2021. © Samuel Inácio

E aqui começam as surpresas: os comboios
mais rápidos não são os 8 Intercidades, mas
sim os 4 Regionais criados com horários um
pouco questionáveis devido à sua pouca articulação com a restante oferta das Beiras e
cujo cruzamento em Belmonte obriga a uma
espera prolongada dos Intercidades ascendentes nesta estação. Ficava-se também a
conhecer que uma viagem no Regional entre
os 2 extremos do troço custaria 4,50 euros,
menos 1,50 euros que o autocarro.
Formação MEDWAY, 26 de Abril de 2021. © Samuel Inácio
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Outra surpresa prendeu-se com a lei
de paragens partilhada entre ambas
famílias de comboios: Todos efectuariam paragem em Caria, Belmonte e
Maçainhas, os 2 apeadeiros e estação
do concelho de Belmonte, fazendo com
que Maçainhas, com cerca de 350 habitantes, fosse um caso único com 8
ligações diárias directas a Lisboa a pararem na sua escassa plataforma de 80
metros.
Mesma sorte não tiveram os 2 apeadeiros recuperados no concelho da
Guarda: Benespera e Barracão / Sabugal ficaram inicialmente de fora de
qualquer tipo de serviço de passageiros, enfurecendo a população local, que
não entendia o critério de exclusão.

Horários Covilhã - Guarda, versão inicial.

Essa revolta foi temporariamente
substituída por uma euforia emocionante no momento mais histórico do
mês, ocorrido 2 dias depois. A Takargo
optou por uma abordagem completamente diferente à da Medway, ao desviar o seu comboio Saica entre Alfarelos e Fuentes de Oñoro pelo Tejo e
Cova da Beira.
O objectivo? Avaliar a capacidade de
tracção das suas locomotivas Euro4000,
transportando para isso um comboio de
501 metros e 1070 toneladas e efectuando provas de tracção no arranque
após paragem em vários pontos quilométricos da rampa das Sarnadas, uma
das mais difíceis da rede ferroviária
nacional em sentido ascendente. Mas
também para efectuar a primeira incursão a norte da Covilhã, um trajecto
desconhecido para este operador.
Se estávamos perante uma circulação
banal noutra linhas como a Beira Alta,
o espetáculo estava garantido na Beira
Baixa, mobilizando bastantes spotters
e a população da Cova da Beira, para a
qual uma composição deste calibre foi
uma novidade.

Horários Guarda - Covilhã, versão inicial.
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Formação Takargo 6001 + 5037, 18 de Abril de 2021. © Valério dos Santos
“Saudades!”, “Há quantos anos?”, crianças a gritarem “Comboio!”, adultos emocionados, foram
inúmeros os sentimentos
de alegria que a gente do
vale da Teixeira manifestou a ver pela primeira vez
em décadas um comboio
“a sério” a subir pela Beira
Baixa até à Guarda.
Curiosamente, foi a única incursão da Takargo
neste novo eixo até ao
momento.

Formação Takargo, 18 de Abril de 2021. © Samuel Inácio

No cair da segunda metade de Abril, foi finalmente a vez da CP entrar em jogo, colocando uma
das suas automotoras 2240 a fazer o mesmo triângulo Covilhã – Guarda – Cerdeira a partir de 20
de Abril para formar o seu pessoal, inclusivamente
na concordância das Beiras. Uma delas chegou inclusivamente a socorrer o pessoal do IC 544 a 22
de Abril, cuja locomotiva avariou após chegar à
Covilhã com o IC 543.
Até aos últimos dias do mês, CP e Medway dividi-

ram as tardes do troço, ficando a CP com a janela
horária das 14 às 18 e a Medway a partir daí até
à noite. As manhãs estavam reservadas para marchas com Dresines da IP e outras intervenções. E
assim foi, enquanto que pela Covilhã se lavava a
cara às instalações para acolher a cerimónia de
inauguração prevista para 4 de Maio.
Porém, Abril não acabou sem uma reviravolta
pela CP.
Durante um seminário online organizado pela IP
sobre esta obra do Corredor Internacional Norte
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Formação CP, 20 de Abril de 2021. © António João Anjos Alves
a 28 de Abril, Pedro Ribeiro, vogal do conselho de
administração da CP, anunciou que afinal não só a
Benespera e o Barracão / Sabugal iriam ter comboios, como todos os comboios iriam parar em todas as paragens do troço Covilhã – Guarda, adoptando uma tarifa aproximada ao serviço Regional
para os Intercidades. Os preços, que viriam a ser
conhecidos já no último dia do mês, confirmavam
os 4,50 euros para viagens entre as
duas cidades no serviço Regional,
mas também na segunda classe do
Intercidades. O “upgrade” para a
primeira classe aumenta esse custo
em 1 euro, seja qual for a distância
percorrida, como podemos ver na
tabela de preços.

As paragens extra obrigaram a pequenos ajustes nas partidas / chegadas de alguns comboios
e também ao aumento do tempo de viagem, passando agora para entre 43 e 54 minutos...
Houve, ainda uma alteração curiosa. Os Intercidades da Beira Alta que seriam estendidos até
à Covilhã já não o vão ser... no papel. Porque na
prática continuarão a ser estendidos com o mesmo

Esta decisão foi tomada devido
à necessidade de se gerar procura
neste troço que esteve encerrado
12 anos, criando mobilidade entre
as 5 localidades intermédias, mas
também pela necessidade de ir ao
encontro da mobilidade regional,
cujos comboios Regionais lamentavelmente pouco servem. Pedro Ribeiro, porém, deixa entender que
esta situação é provisória e que uma
vez reabilitada a linha da Beira Alta,
o objectivo da CP é colocar os Intercidades neste troço a parar apenas
em Belmonte, ao mesmo tempo que
equacionam possíveis ligações para
Coimbra e o Norte do país.
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material circulante, mas com numeração de serviço Regional. Finalmente,
um regional da linha da Beira Alta de
Vilar Formoso (5624) foi também mexido, mas agora existe um risco de
transbordo entre o IC 541 e o Regional
5621 cuja diferença entre ambos é de
uns perigosos 2 minutos...
A não ser que o revisor do 541 faça
também o 5621 (actualmente o 5621
é feito pelo mesmo revisor do IC 511),  
esperemos que estes 2 minutos não
sejam problemáticos, visto que este
eixo já sofre com uma fraca oferta.
De louvar o reconhecimento do erro e
consecutiva correcção por parte da CP
a tempo da reabertura do troço Covilhã
- Guarda. Certamente que noutra administração, o assunto teria sido varrido para debaixo do tapete e acabaríamos com uma reabertura machada por
injustiças.
Dia 2 de Maio, início de uma outra
história, onde a condição de “ramal” da
linha da Beira Baixa terminou, 12 anos
e 2 meses depois…

Horários Covilhã - Guarda, versão final.
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As obras em curso do Ferrovia 2020

O

longo processo de modernização e electrificação da linha da Beira Baixa entre a Covilhã e a

Linha da Beira Baixa

Guarda, onde se incluiu a construção da con-

cordância das Beiras, está praticamente finalizado.

As diversas marchas de formação feitas pela MEDWAY
e pela Takargo anunciam para breve a reabertura destes
quilómetros ao serviço
comercial.

Fotografias: Antero Pires ©

Esta edição será o ponto final do acompanhamento mais pormenorizado que foi efectuado
nos últimos meses com
recurso às fotografias
que foram sendo disponibilizadas

amídue

por

vários leitores, e a quem
publicamente agradecemos. Continuará a existir
espaço para as habituais
obras de manutenção e
as diversas notícias que
mereçam destaque.
Agora que venham os
comboios !!!

Longos anos depois o apeadeiro
de Caria está pronto para receber
os comboios.
07-04-2021.
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A "nova" fachada" do edifício
da estação de Belmonte Manteigas. Não deixa de ser
curiosa a referência à IP e
REFER em simultâneo.
07-04-2021.

A estação de Belmonte Manteigas foi inicialmente
renovada durante o primeiro
processo de modernização,
depois "abandonada", e agora
operacional. Este é o único
ponto de cruzamento entre a
Covilhã e a Guarda.
07-04-2021.

Situada a cerca de 3 quilómetros
da vila de Belmonte, esperamos
que o regresso do comboio
permita revitalizar parte do
núcleo urbano existente junto da
estação.
07-04-2021.
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O abrigo de passageiros
de Belmonte - Manteigas
esperando pelos primeiros
passageiros.
07-04-2021.

Depois do tempo ter "parado"
na modernização do troço entre
a Covilhã e a Guarda, é agora
altura de olhar para o futuro.
07-04-2021.

Para memória futura, dois dos
placares informativos das
empreitadas efectuadas e do
financiamento das mesmas,
situadas em Belmonte.
07-04-2021.
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O posto de transformação
situado junto ao apeadeiro
de Maçainhas, sinónimo de
modernidade e investimento.
07-04-2021

O apeadeiro de Maçainhas foi
praticamente refeito de origem,
não existindo quase vestigíos
das estruturas antigas.
07-04-2021.

Em 2009 seria impossível de
imaginar que o apeadeiro de
Maçainhas iria ter este aspecto
em 2021.
07-04-2021.
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O renovado edifício do
apeadeiro do Barracão Sabugal, cujo interior foi
adaptado a sala de espera dos
passageiros.
07-04-2021.

Outra perspectiva do apeadeiro
de Barracão - Sabugal
07-04-2021.

Para finalizar temos mais duas
imagens de placares referentes às
obras de modernização situados
no apeadeiro do Barracão Sabugal.
07-04-2021.
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Fotografias: Samuel Inácio ©

Adivinhando-se as tradicionais
cerimónias relacionadas
com a reabertura da linha,
foram efectuadas algumas
intervenções na estação da
Covilhã que ocorreram na 3ª
semana de Abril.
13-04-2021.

A fachada do edifício de
passageiros já apresentava
alguns sinais de degradação,
tendo sido efectuada a
reparação dos locais mais
problemáticos.
13-04-2021.

O armazém foi também alvo
de intervenção que incluiu
trabalhos de pintura.
14-04-2021.
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Após o reboco foram
efectuados os trabalhos
de pintura das zonas
intervencionadas.
14-04-2021.

Do lado exterior, no famoso
largo da estação, as obras eram
bem visíveis.

27-04-2021.
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Nem as antigas instalações
sanitárias ficaram esquecidas.

14-04-2021.

Infraestruturas de Portugal
presente na decoração do
edifício da estação da Covilhã.

29-04-2021

Uma fachada renovada a
condizer com a reabertura da
linha.

29-04-2021.
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A

s obras de modernização da linha do Norte no
troço entre Vila Noda de Gaia e Espinho continuam a avançar em várias frentes.

Do apeadeiro de Miramar, à construção da futura estação técnica, passando pela recta da Aguda ... tudo locais
onde são visíveis diferentes intervenções que prometem
revolucionar este troço da linha do Norte.

Linha do Norte
Fotografias: Pedro Mêda ©

Mais uma obra do programa Ferrovia 2020 que continua
sem fim à vista, a juntar a outras como são os casos da
electrificação do Oeste e do Algarve.

Na zona da estação técnica
avançam os trabalhos de
geotecnia e de construção das
contenções. Na envolvente é
possível ver já algumas estruturas
assim como terras que irão
permitir o estabelecimento da
plataforma para as duas vias
adicionais.
01-05-2021.
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Na zona da reta da Aguda que
inclui o apeadeiro é possível
observar os trabalhos de
proteção dos azulejos do
edifício que irá ser demolido,
assim como os trabalhos de
construção da nova zona neutra
que ficará localizada um pouco
mais a sul e a colocação dos
novos postes de catenária.
Também aqui a linha
descendente já se encontra
renovada.
Decorrem também os trabalhos
de renovação da drenagem
longitudinal e estabilização dos
taludes.
01-05-2021.

95

Comboio Correio

Na envolvente do apeadeiro de
Miramar avançam os trabalhos
das novas plataformas,
designadamente a colocação de
elementos pré-fabricados que
delimitam a plataforma e a zona
das vias. Nesta zona é possível
observar também os trabalhos
da RIV, sobretudo na linha
descendente.
01-05-2021.
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Fora desta empreitada, e mais a
norte, estão a realizar-se trabalhos
de renovação das coberturas do
apeadeiro de General Torres.
A estrutura metálica, originalmente
pintada de verde está a ser pintada
de cor cinza e irá receber novos
elementos em painel sandwich.
Depois da construção dos
elevadores e escadas que permitem
um acesso muito mais rápido às
plataformas, com a nova cobertura
esta paragem ficará dotada de
melhores condições.
26-04-2021.
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Antiga Estação de Torredeita
Requalificada

A

autarquia de Viseu anunciou a requalificação da antiga
estação ferroviária de Torredeita, num investimento
superior a 170.000 euros.
O executivo camarário, através de um comunicado, informou
que o objectivo desta intervenção vai permitir “adaptação da
estrutura para espaço museológico e infraestruturas de apoio,
promovendo a valorização daquele elemento patrimonial local”.
As obras de intervenção vão permitir requalificar os dois pisos
do antigo edifício de passageiros e as instalações sanitárias.
Com um prazo de concretização de 120 dias, o espaço depois
de renovado vai poder receber diversas actividades, onde se

BREVES

incluem visitas ao futuro espaço museológico e ainda a criação
de exposições com trajes regionais.
A intervenção tem o apoio financeiro da Associação de
Desenvolvimento Dão, Lafões e Alto Paiva em cerca de 50%
do investimento, e os planos futuros passam também pela
recuperação do diverso material histórico ali existente, onde
se inclui uma locomotiva e carruagens de via estreita, que se
encontra actualmente em avançado estado de abandono.
Fotografia de Pedro André do edifício da estação de Torredeita
em Setembro de 2017.

Subconcessão da Estação do Pinhão

F

oi celebrado um contrato entre a IP Património e a
autarquia de Alijó tendo em vista a utilização de quatro
parcelas de terreno com uma área total de 3,580 m2 situadas
na estação ferroviária do Pinhão. A área engloba o armazém
de mercadorias e outros dois imóveis, sendo que o montante
máximo de investimento previsto é de cerca de 1,5 milhões
de euros.
Esta subconcessão faz parte de um projecto de maiores
dimensões que visa transformar a vila do Pinhão num centro
nevrálgico do Douro, podendo desse modo atrair mais
investimentos privados para a região.
A requalificação dos espaços vai decorrer de forma faseada,
sendo que inicialmente serão criados espaços pedonais e de

lazer. Serão ainda efectuadas intervenções de modo a facilitar
o estacionamento e circulação de viaturas, situação que é
caótica principalmente na altura das vindimas. Desse modo
será criado uma nova praça em terrenos concessionados pela
IP que permitirá o estacionamento de autocarros e veículos
ligeiros.
No futuro a intenção passa por transformar o cais coberto
numa zona destinada a actividades de restauração, com um
investimento previsto de 500 000 euros.
Fotografia de Pedro André da estação do Pinhão em Setembro
de 2016.
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Renovação da Linha do Oeste
N

o passado dia 1 de Abril foram publicados no
portal Base o resultado de dois concursos
destinados às obras de modernização da linha do
Oeste.
Um dos contratos, no valor de 509.839,88 euros foi
assinado entre a IP e o consórcio formado pelas
empresas VAE GMBH e Mota-Engil, e destina-se à
aquisição de aparelhos de via para a linha do Oeste,
troço Torres Vedras (incl.) - Caldas da Rainha e tem
um prazo de execução de 185 dias. Os aparelhos de
via incluem as agulhas, cróssimas, alavancas para
comando de agulhas e outros dispositivos para a
mudança de vias.
O outro contrato foi assinado entre a IP e a Arcelor
Mittal España, e destina-se à aquisição de carril
54E1 em barras de 108 metros para ser aplicado nas
obras de modernização da linha do Oeste no troço
compreendido entre Mira Sintra – Meleças e Torres
Vedras (excl.). O preço contratual deste contrato é
de 734.570,00 euros e tem um prazo de execução de
30 dias.
Estação do Sabugo em Abril de 2021, uma das
estações a ser alvo de obras de modernização.
Fotografia de José Sousa.

Recuperação da Locomotiva VV 13
E

xposta há muitos anos no exterior da estação de
Macinhata do Vouga e verdadeira ponta de lança da secção
museológica local, a locomotiva VV 13 chegou a Contumil no
dia 8 de Abril para um restauro estético profundo, para poder
continuar exposta em condições mais dignas.
Esta intervenção, promovida pela autarquia de Águeda,
coloca-se como primeira acção dos novos desenvolvimentos
museológicos locais, cujo pólo situado em Macinhata do
Vouga está destinado a praticamente triplicar de tamanho.
Fotografia de João Cunha em Contumil no dia 08 de Abril de
2021, onde são ainda visíveis os locotractores do Porto de
Leixões que esperam “vaga” para serem alvo de intervenção.
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2601 e 2611 Apresentam o Ano Europeu da
Ferrovia

N

uma iniciativa que evoca o Ano Europeu da Ferrovia, a
CP juntou-se a algumas das suas congéneres europeias
decorando duas locomotivas 2600, coincidentemente ou não as
que vão materializando a grande novidade ferroviária do ano em
Portugal.
Desta forma, as locomotivas 2601 e 2611 receberam vinis
de base verde no dia 14 de Abril, cobrindo toda a lateral com
excepção das grelhas de refrigeração e janelas situadas na
parte superior da caixa.
Fotografia de Gonçalo Ribera no passado dia 16 de Abirl na
estação de Contumil.

Somincor Volta a Carregar Areia de Comboio
D

epois de mais de um ano de ausência, a Somincor volta a necessitar
de carregar areia entre a sua exploração nas imediações da estação de
Grândola Norte, no traçado original da linha do Sado, e a mina de Neves
Corvo. Este transporte tem rareado nos últimos anos devido à redução
expressiva da necessidade de recorrer a esta areia para encher as galerias
entretanto escavadas.
Sendo tipicamente uma necessidade satisfeita por campanhas temporalmente
limitadas, é de esperar o regresso à fórmula anterior dentro de algum tempo.
Para já, o comboio matinal que sai de Praias Sado passa a efectuar 50 minutos
de paragem no ramal Somincor e, assim, a circular pelo itinerário original.
Fotografia de João Cunha em 2013 durante o carregamento de areia no ramal
Somincor com destino à mina Neves Corvo.
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Regresso da Locomotiva 1461

N

o passado dia 07 de Abril, a locomotiva 1461 foi
dada de alta novamente ao serviço da CP.

Retirada do serviço activo desde Dezembro de 2010
e resguardada no Entroncamento desde então, foi
rebocada para as oficinas do Barreiro no final de
2020, onde foi submetida a uma revisão geral, com
destaque para a substituição integral da chaparia
com corrosão.

Depois da habitual marcha de ensaios ao Poceirão,
a locomotiva foi encaminhada para Lisboa
Santa Apolónia para desempenhar manobras e
actualmente já circula na linha do Douro.
Fotografias obtidas no Terrim durante a marcha
efectuada entre o Barreiro e Santa Apolónia, da
autoria de João Balseiro no dia 07 de Abril de 2021.
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Locomotiva 0186 Renova Certificação da
Caldeira

E

m antecipação à nova época do comboio histórico do
Douro, prevista para se iniciar a 1 de Julho, a locomotiva
0186 passa actualmente pela renovação da certificação da sua
caldeira, tendo sido para a ocasião totalmente desmontada no
depósito de Contumil.
A intervenção ocorre cinco anos depois da homologação
da caldeira – que agora permite a queima de gasóleo – e

destina-se a garantir todas as condições de segurança. Foi a
ocasião menos habitual de ver a locomotiva praticamente toda
desmontada.
Nas fotografias do João Cunha captadas em Contumil no dia
08 de Abril de 2021, podemos observar o leito da locomotiva,
tendo tudo o resto sido desmontado e caldeira da 0186, já
pronta a ensaiar.
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Reabertura da Linha do Douro até Barca D’Alva

N

o passado dia 16 de Abril foi feita uma reunião nas instalações da autarquia
de Torre Moncorvo com vista a uma futura reabertura da linha do Douro entre
o Pocinho e Barca D’Alva.
Nesse acto participaram a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a
Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, e o Secretário
de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, responsáveis da CIMDOURO, da
Infraestruturas de Portugal, e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte.
A Ministra da Coesão Territorial, após finalizada a reunião, anunciou a criação de
um grupo de trabalho na reunião, liderado pela CCDR do Norte, mas que irá contar
com a liderança da IP; com vista a perceber “em que modelos podemos retomar
esse troço”, numa altura em que o investimento efectuado nos últimos anos na
linha do Douro já ultrapassou os 250 milhões de euros.
Fotografia de Nuno Miguel em Março de 2015.

Ligação Évora - Elvas / Caia

F

oi assinado no dia 14 de Abril de 2021 o contrato referente à
empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/fronteira, e de
construção civil do subtroço Évora -Évora Norte.
A nova linha que se encontra em construção é composta por 4 troços,
Évora – Évora Norte, Évora Norte – Freixo, Freixo – Alandroal e
Alandroal – Linha do Leste. Actualmente os últimos três troços já se
encontram em execução.
Esta nova empreitada, cujo preço contratual é de 86.989.263,98
euros, vai permitir avançar com os trabalhos a partir de Évora em
direcção a Évora Norte, no único troço que ainda não tinha sido alvo
de intervenção. A empreitada vai ainda abranger os restantes troços
no que respeita à colocação da linha férrea e da catenária.
Os trabalhos têm um prazo de execução de 935 dias, e a execução dos
mesmos estará a cargo das empresas Mota-Engil, Somafel e Teixeira
Duarte.
Fotografia de Pedro André em Maio de 2020 da construção da futura
linha.
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Especial da MEDWAY na Linha do Douro

N

o dia 27 de abril de 2021, realizou-se um
comboio especial (92207), procedente de Gaia
Devesas e com destino ao Tua, na linha do Douro.
Na passagem por Mosteirô, a locomotiva 1404
da Medway, tracionava uma atacadeira, uma
reguladora de balastro e oito vagões de transporte
de material da empresa Convensa, que estará
destinado às obras de renovação da via, que já
iniciaram, no troço entre as estações do Pinhão e
do Tua.
Fotografia da autoria de José Pedro Botelho.

Equipamentos de Segurança em Veículos da IP

O

s veículos ferroviários da IP vão ser alvo de intervenção
de maneira a que os mesmo possam circular com perfeita
segurança na rede ferroviária nacional. Relembramos que
após o acidente de Soure em Julho de 2020, que envolveu
um veículo da IP e um Alfa Pendular, surgiu a discussão
sobre a necessidade de equipar os VMEs com sistemas de
segurança similares aos que já são utilizados pelos comboios
de passageiros e de mercadorias.
Dando seguimento a esse processo, foi assinado entre a IP e a
Critical Software um contrato destinado ao desenvolvimento,
fornecimento e supervisão de montagem de sistema

complementar de segurança a instalar nos VME (Veículos
Motorizados Especiais) da gestora da rede ferroviária nacional.
Assinado no passado dia 05 de Abril, este contrato refere um
investimento de 3.900.000 euros, valor ao qual acresce a taxa
de iva. O montante terá de ser repartido ao longo de 2021
(975.000 euros), e de 2022 (2.925.000,00 euros) e o prazo de
execução é de 852 dias.
Fotografia de Bruno Cunha do VCC 106 estacionado na
estação do Entroncamento em Julho de 2020.
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Locomotiva 1554 já em Acção
A

locomotiva 1554 foi recuperada pela CP para integrar o comboio socorro do
Entroncamento e para auxiliar em alguma manobras efectuadas nesta estação,
libertando desse modo as locomotivas 1400s para outras funções.
O processo de reintegração da 1554 no parque material da CP iniciou-se em 2020
com a revisão da locomotiva nas oficinas do Barreiro e as diversas marchas de
formação que permitiram aos maquinistas voltarem a adquirir os conhecimentos
necessários para as conduzirem.
Entre avanços e recuos, devido principalmente a algumas avarias que foram
aparecendo, fruto dos anos que esteve praticamente abandonada, ficou finalmente
apta a trabalhar.
O Bruno Cunha, no dia 24 de Abril, teve a possibilidade de fotografar a 1554 a
rebocar a 5617 para a oficina após esta última se ter avariado enquanto fazia o IC
721 do dia anterior.

Intervenção na Estação de Santarém

U

ma das mais carismáticas estações da linha do Norte vai ser alvo
de trabalhos de requalificação no valor de 470.000 euros.

A intervenção prevista para Santarém prevê a beneficiação geral da
estação com intervenção na cobertura do edifício de passageiros,
telheiros, painéis azulejares, iluminação e AVAC (sistemas de
climatização).
O concurso público datado do passado dia 19 de Abril refere ainda
que a empreitada terá um prazo de execução de 180 dias.
Estação de Santarém fotografada pelo José Sousa em Julho de 2019.
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Expansão do Metro de Lisboa

N

o passado dia 14 de Abril foi assinado o auto de consignação
do Lote 1 do Plano de Expansão, o que permitiu que as
obras se pudessem iniciar.
Neste projecto de expansão irá ser criada a famosa linha
circular, com um investimento previsto de 210,2 milhões de
euros, é expectável que o financiamento europeu possa atingir
os 83 milhões de euros, e irá permitir ligar o Rato e o Cais do
Sodré, com novas estações em Santos e na Estrela. O final das
obras está previsto para 2024.
Fotografia de António J. Pombo

Novos Eléctricos para a Carris

D

ia 21 de Abril foi assinado o contrato entre a Carris e a empresa CAF com
vista à aquisição de novos eléctricos para reforçar a frota da empresa
pública.
Os novos veículos estão previstos chegar em meados de 2023, o que significa
um atraso de 2 anos perante as previsões da empresa. Com um valor de 43,3
milhões de euros, os novos eléctricos articulados, num total de 15 unidades,
vão permitir um aumento da oferta, com destaque para a carreira 15E.
Fotografia de Tiago Duarte em 2016 de um eléctrico articulado em pleno
Terreiro do Paço.

107

Comboio Correio

Reposição de Serviços Internacionais

O

aliviar da situação pandémica em Portugal derivada do Covid-19 levou a que
fosse levantado o estado de emergência que estava em vigor.

Um dos principais efeitos resultante desta situação foi a reabertura total das
fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha. Desse modo a partir do passado
dia 1 de Maio, foram retomadas as ligações ferroviárias internacionais, quer do
comboio Celta que circula entre o Porto e Vigo, quer dos regionais que ligam o
Entroncamento a Badajoz.
Fotografia do regional 5501 (Entroncamento - Badajoz) na aproximação da fronteira
entre Portugal e Espanha no dia 31 de Maio de 2020, autoria de Pedro André.

Maquinaria a Caminho do Oeste
E

nquanto não se iniciam “verdadeiramente” as obras
de renovação da linha do Oeste, continua a existir a
necessidade de se proceder a pontuais intervenções de
manutenção da infraestrutura ferroviária.
Assim, no passado dia 29 de Abril, a MEDWAY com recurso
à locomotiva 1963 rebocou uma atacadeira de via entre a
Pampilhosa e a estação de Torres Vedras. Foi uma ocasião
para rever uma locomotiva da série 1960 a sul do Louriçal.
Fotografia de Fernando Sousa da composição na recta perto
da Cela com destino a Torres Vedras.
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Manutenção na Linha de Guimarães

N

o passado dia 29 de Abril a MEDWAY efectuou o transporte
de material da SEPNO para a linha de Guimarães para ser
utilizado em acções de manutenção ferroviária.
Este tipo de equipamento é utilizado em serviços de esmerilagem
correctiva do desgaste ondulatório de carris, e a sua presença
em Portugal decorre da abertura de um concurso público por
parte da Infraestruturas de Portugal destinado à intervenção
em diversos troços da rede ferroviária nacional. A locomotiva
responsável foi a 1444.
Fotografias de Tiago Cunha (superior) e de Rui Pedro Ferreira
(inferior) da passagem da composição no Lousado em duas
perspectivas diferentes.
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Reforço de Oferta no Douro
A

partir do dia 16 de Maio a estação do Pinhão, situada na linha do Douro, vai
contar com um aumento do número de circulações de passageiros.

O reforço da oferta irá acontecer com o prolongamento de serviços que se
iniciavam e finalizavam na estação da Régua. Deste modo o comboio regional 4105
proveniente de Marco de Canavezes verá a sua viagem alongada até ao Pinhão
onde tem chegada marcada para as 16h21, enquanto que no sentido contrário o
interregional 874 irá partir dessa estação às 16h41 com destino à estação de São
Bento, no Porto.
Fotografia de João Lourenço da passagem de um comboio interregional perto das
Covelinhas em Outubro de 2020.

CP removeu Composições Acidentadas de
Carcavelos

H

á muito acidentadas, canibalizadas e abandonadas no
parque de Material de Carcavelos, a CP promoveu o
transporte de quatro veículos para o Entroncamento, para aí
serem demolidos.
Os quatro veículos são os 90945003154-9, 90949103252-2,
90945993270-5 e 90945883154-4, que primeiro foram conduzidos
para as oficinas de Oeiras para poderem ser preparados para
uma viagem mais longa, ainda que a apenas 30 km/h, até ao
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Entroncamento. A viagem foi concluída em etapas consecutivas
entre os dias 29 e 30 de Abril.
Fotografia de Filipe Fernandes da composição composta pelas
unidades de Cascais com a presença das locomotivas 1427 e
1455 durante a marcha entre Oeiras e Alcântara com o Padrão
dos Descobrimentos em fundo, na noite de 29 de Abril de 2021.
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Renfe Mercancias Duplica Frequência Semanal
em Elvas

O

transporte de contentores assegurado pela Renfe
Mercancias duplicou a sua frequência desde o dia 22 de
Abril, data em que o serviço até aqui operado uma vez por
semana passou a contar com uma dupla frequência a ligar
o terminal de Elvas ao terminal de madrileno de Abroñigal, o
principal terminal de contentores da capital espanhola.

O aumento de frequência vem consolidar a posição do terminal
alentejano no mercado espanhol, servido por composições com
cerca de 400 metros e à volta de 1.300 toneladas brutas.
Na fotografia de cima temos o primeiro dia de serviço no dia 08
de Abril com o comboio entre Elvas e Madrid. Na foto de baixo,
no dia 22 de Abril, o comboio já com o número definitivo (42843)
no terceiro dia em que circulou. As fotografias da autoria do
Alejandro Martin Medina foram obtidas perto de Mérida.
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A partir do próximo dia 22 de maio o Museu Nacional
Ferroviário será palco da peça “Sonho de uma noite de verão”
de Shakespeare, apresentada pelo grupo Fatias de Cá.
Estas sessões estão integradas na programação Cultural
em Rede - VOLver e têm como promotor o Município do
Entroncamento
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Electrificação da Linha do
Minho entre Nine e Valença
Uma Década

em

Retrospectiva

Texto : Pedro André

E

eis que finalmente os comboios
eléctricos circulam em toda a
extensão da linha do Minho após
anos recheados de promessas e de obras.
Podemos então fazer uma retrospectiva de
como decorreu o processo de modernização e
electrificação da linha do Minho, entre Nine e
fronteira de Valença durante a última década.
No mês de Setembro de 2011 foi apresentado
pela REFER um estudo de mercado sobre as
potencialidades da linha do Minho, sendo que
a modernização do troço entre Nine e Valença
dependia acima de tudo da vontade do Governo
em investir. O estudo apontava já para uma
divisão da modernização em dois troços: 40
quilómetros entre Nine e Viana do Castelo e
outros 50 quilómetros desde desta cidade até à
fronteira de Valença.
O investimento previsto era superior a 40
milhões de euros para um total de 100 quilómetros,
já que havia a necessidade de electrificar também
do lado espanhol numa extensão de 10 quilómetros
entre Tui e Porriño.
Ainda durante esse mês, Xoán Mao, secretáriogeral do Eixo Atlântico afirmou que o investimento
poderia durar três anos, com um custo inferior
a 100 milhões de euros, possibilitando que a
linha entre o Porto e Vigo, com uma extensão de
175 quilómetros fosse modernizada, passando
a viagem a poder durar cerca de 1hora e 30
minutos ao invés das 3 horas que o comboio
demorava à data. Havia ainda a possibilidade
de aproveitar um investimento de 85% fundos
comunitários, de um montante total de 800
milhões disponibilizados pela Comissão Europeia
para as ligações ferroviárias entre Porto e Vigo,

que perderiam a validade no final de 2014.
Em Janeiro de 2012, a conversa da
modernização da linha ainda era um tema
dominante nos corredores do poder, e Xoán Mao
afirmava que o investimento estimado poderia
chegar aos 180 milhões de euros, mas que a
comparticipação europeia poderia ser de 95 % do
total, ressalvando o facto de a Portugal as obras
puderem custar apenas 9 milhões de euros, o que
dividido pelos 3 anos previstos das obras traria ao
Governo português um valor residual de 3 milhões
de euros anuais. As velocidades previstas para a
linha seriam na ordem dos 150 quilómetros por
hora.
Saltamos para Julho de 2012, com o Governo
a garantir a modernização da linha, permitindo
viagens com duas horas de duração entre o Porto
e Vigo, referindo que as obras deveriam estar
concluídas em 2017 ou 2018. Portugal e Espanha
iam apresentar em conjunto um projeto de
financiamento da linha, ao abrigo do quadro de
financiamento que entraria em vigor a partir de
2014. Sem mais informações concretas, referiase apenas que o traçado iria ser compatível para
transporte de mercadorias e passageiros.
No mês de Agosto de 2012 foram finalizadas as
obras de beneficiação e reforço dos túneis de São
Miguel da Carreira, do Tamel, de Santa Lucrécia
e de Caminha, cujos projectos já incluíram o
rebaixamento da plataforma ferroviária, com
vista a incrementar a segurança da circulação
ferroviária e a permitir uma futura eletrificação
da Linha do Minho, no troço compreendido entre
Nine e Valença.
Durante o mês de Novembro de 2012,
efectuou-se uma reunião entre os dirigentes
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Estação de Darque, Setembro de 2018. © Pedro André
dos dois países para discutir o financiamento
comunitário à modernização da ligação ferroviária
entre Porto e Vigo, sendo que as obras poderiam
começar logo no ano seguinte. Esta reunião surgiu
após a Comissão Europeia ter dado indicações
aos governos português e espanhol para darem
prioridade à modernização da Linha do Minho (do
lado português) e da ligação ferroviária entre Tui
e Vigo.

Do lado de Espanha os dirigentes afirmavam
que só avançariam com a electrificação se Portugal
se comprometesse a fazer o mesmo. Esta tomada
de posição surgiu porque o Governo português
tinha orçamentado apenas 4 dos 50 milhões de
euros previstos anteriormente para concretizar
em 2013 os primeiros trabalhos da modernização
e eletrificação da linha do Minho entre Nine e
Viana do Castelo.

Novo ano. Mês de Janeiro de 2013 e após
um encontro entre deputados do PSD e a REFER
relacionado com diversos investimentos da
linha do Minho, foi afirmado que as obras de
electrificação iriam começar em 2014 estando a
sua conclusão das mesmas previstas para 2015.

Em Bruxelas, durante as diversas reuniões
relacionadas com a reprogramação de fundos
comunitários, os governos dos dois países tinhamse comprometido a avançar até 2015, com a
modernização e eletrificação dos troços entre
Tui e Guillarei, na Galiza, e entre Nine e Viana
do Castelo, sendo que até 2017 começariam as
obras entre Viana do Castelo e a fronteira de
Valença/Tui.

Nem passaram três meses, e em Março desse
mesmo ano é anunciado que a REFER tem apenas
5 milhões de euros no orçamento para investir
na linha do Minho durante 2013. No ano interior
tinha ficado prometido na Cimeira Ibérica que
Portugal iria inscrever 47 milhões de euros na
reprogramação do QREN para a electrificação da
via e outros melhoramentos no troço entre Nine e
Viana do Castelo.
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Quinta Feira, dia 13 de Junho de 2013, a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDRN) informou que a
modernização da Linha do Minho iria envolver até
2014 um investimento de 112 milhões de euros,
dividindo-se essa verba por 45 milhões de euros

Balastro
em 2013 e de 67 milhões de euros em 2014. O
prazo apontado para a finalização da electrificação
de todo o trajecto da linha entre Porto e Vigo era
o ano de 2016.
Nesse mesmo mês, no dia 27, efectuou-se
uma reunião entre o presidente do Eixo Atlântico,
José Maria Costa e a administração da REFER com
o objectivo de abordar o plano de investimentos
e cronograma para as obras de modernização
da Linha do Minho, entre Nine e Valença e pedir
informações sobre o calendário da modernização
da linha do Minho, obra que deveria contar com
112 milhões de euros de fundos comunitários.
Após a reunião, José Maria Costa anunciou que a
REFER iria lançar ainda durante o último trimestre
de 2013 quatro concursos para a modernização
da linha do Minho. As palavras do presidente do
Eixo Atlântico foram as seguintes:
“Para poder cumprir o objectivo previsto
de ter toda a electrificação concluída nos finais
de 2016, o que permitirá que o serviço ferroviário
entre Porto e Vigo seja feito por um comboio do
tipo Intercidades em 90 minutos, a Refer licitará 4

concursos públicos simultâneos (…) está previsto
que a electrificação da linha entre as localidades
portuguesas de Nine e Viana do Castelo estejam
concluídas no primeiro semestre de 2016 e no
segundo semestre do mesmo ano, o troço entre
Viana do Castelo e a fronteira, o que permitirá que
o novo comboio entre em funcionamento entre
finais de 2016 e o primeiro trimestre de 2017.
Só a parte portuguesa do [antigo projecto
do] AVE custava 800 milhões de euros, enquanto
que para a actual modernização será necessário,
numa primeira fase, aproximadamente uns
100 milhões e o seu desenvolvimento total não
chegará aos 200 milhões, o que significa dar o
mesmo serviço com uma quarta parte dos custos
para as arcas públicas”
Estávamos já no último trimestre de 2013,
quando durante o mês de Novembro o presidente
da REFER referiu que a ligação entre o Porto e
Vigo iria durar 2 horas, contrariando a informação
prestada pelo presidente da CCDRN que tinha
avançado com 1h30 para o tempo mínimo de
viagem. Nesta comunicação da REFER surgiram

Construção da estação técnica da Carvalha, Novembro de 2018. © Francisco Pereira
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informações mais concretas sobre o processo.
Desse modo, o projecto de modernização iria
representar um investimento de 66 milhões de
euros, com um prazo de execução de 30 meses.
Os principais pilares da intervenção assentavam
na electrificação dos 96 quilómetros e ainda na
construção de estações técnicas que permitissem
o cruzamento de comboios com 750 metros de
extensão.
Em Dezembro, segundo o presidente da
CCDRN, “foram” aprovados 35 milhões de euros
do QREN para a modernização da linha do
Minho, a serem utilizados no primeiro semestre
de 2014.   Os restantes 65 milhões necessários
para a obra teriam de surgir do pacote seguinte
de fundos comunitários. A intervenção no Minho
incluía a duplicação da linha numa extensão,
cuja localização não foi especificada, juntando-se
assim ao projecto de retificação do traçado, de
electrificação e de sinalização.
Os prazos apontavam para que o avanço da
primeira fase do investimento na modernização
da linha do Minho estivesse concluído até final
do ano de 2015. Quanto aos outros 65 milhões

originários de fundos europeus seriam utilizados
na segunda fase do projecto, que segundo o
presidente da CCDRN estaria concluído no final
de 2017.    
Só que afinal não seria bem assim, tendo a
REFER vindo a público desmentir a informação.
Segundo a mesma tudo surgiu devido a um “erro”
de um mail enviado por Emídio Gomes, presidente
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
da Região Norte aos jornalistas referindo os
35 milhões de euros provenientes do QREN.
O esclarecimento da gestora da infraestrutura
ferroviária informava que “os 35 milhões de
euros do Programa Operacional de Valorização
Territorial se destinavam a obras que já tinham
sido concretizadas”.
Entrávamos em 2014,  e logo em Janeiro novas
promessas com Paulo Cunha, à data presidente
da autarquia de Vila Nova de Famalicão, a referir
que a modernização da linha do Minho, entre Nine
e Valença “vai melhorar muito significativamente
as condições de circulação da via e permitir, por
exemplo, a circulação do Comboio Alfa Pendular,
entre Lisboa e Vigo, em apenas quatro horas.”

Construção da estação técnica do Carreço, Fevereiro de 2019. © Francisco Pereira
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O projecto mantinha-se inalterado com
a manutenção do prazo de execução de 30
meses, onde se previa a rectificação, duplicação
e a electrificação dos seus 96 quilómetros de
traçado e a construção de estações técnicas para
cruzamento de comboios.
Ainda nos primeiros dias de Janeiro a Unidade
de Gestão do Programa Operacional de Valorização
Territorial (POVT) aprovou o financiamento para
a modernização da linha do Minho, entre Nine
e Valença. A novidade foi avançada por Emídio
Gomes, que referiu ainda que a candidatura da
REFER iria dividir-se em duas fases, sendo que
a primeira teria financiamento quase imediato.
Segundo palavras do presidente da CCDRN, o
Governo Português já teria decidido notificar
a Comissão Europeia de que se tratava de um
grande projeto, uma vez que o investimento total
previsto ultrapassava os 50 milhões de euros,
reservando já o objetivo de garantir 65 milhões
num próximo quadro comunitário de apoio.
As obras iriam iniciar-se no primeiro semestre
de 2014, contando desde logo com uma verba de
35 milhões de euros.

Quarta-feira, dia 14 de Fevereiro. O ministro
Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Poiares
Maduro, garantia que a modernização da ligação
ferroviária entre o Porto e Vigo estava assumida
e o compromisso seria cumprido até finais de
2017. Isto numa altura em que existiam já
algumas reclamações por parte dos responsáveis
autárquicos que tinham várias dúvidas sobre a
utilização dos fundos do Quadro Comunitário
de Apoio em perspectiva, que poderia não
disponibilizar as verbas necessárias para o
projecto de renovação da linha do Minho. Poiares
Maduro afirmava que não existiam razões para
preocupação, visto que o Governo teria já referido
as prioridades para onde canalizar parte das
verbas comunitárias.
Após 6 meses sem grandes novidades, apenas
em Agosto de 2014 é que se anunciaram os
primeiros investimentos “palpáveis” no processo
de modernização da linha do Minho. A Portaria
699/2014, de 25 de Agosto, autorizou a REFER
a encomendar os estudos e projetos com vista à
eletrificação e reabilitação do troço Nine/Viana do
Castelo/Valença da linha do Minho. O custo total

Obras na linha do Minho junto ao ramal Barcelos-Quimigal, Fevereiro de 2018. © Ricardo M. Ferreira
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Obras da linha do Minho em Midões, Junho de 2018. © Ricardo M. Ferreira
desta fase tinha um valor a rondar os 2 milhões
de euros sendo a execução financeira teria de ser
repartida plurianualmente até ao ano de 2017.
Para 2014 estavam “reservados” 800 mil euros
a serem utilizados pela Refer 'Engineering' em
estudos e projetos.
No mês anterior, o presidente da CP, Manuel
Queiró, tinha afirmado que a eletrificação da linha
do Minho, entre Valença e Nine deveria arrancar
em 2017, para estar concluída em 2019.
Chegávamos ao final de 2014, quando no
princípio do mês Dezembro, a organização
transfronteiriça Eixo Atlântico enviou uma carta
ao Governo português. Nessa missiva pediamse informações sobre o projeto de modernização
da linha do Minho e da calendarização concreta
dos investimentos anunciados para aquela
ferrovia. Esta preocupação surgiu pelo facto
de não existirem até à data aberturas de
concursos públicos relevantes relacionados com o
investimento previsto para a linha do Minho.
Coincidência ou não, nesse mesmo mês
a Comissão Europeia aprovou um projeto de
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modernização da linha ferroviária entre Porto
e Vigo. Inserido na Rede Transeuropeia de
Transportes, este projeto era co-financiado com
verbas do Fundo de Coesão no valor 35 milhões
de euros, de um total de 69 milhões de euros.
Dia 8 de Maio de 2015, é publicado em
Diário da República o Anúncio de procedimento
n.º 2808/2015 relativo à empreitada “Linha
do Minho – Electrificação e Reabilitação do
troço Nine/Valença – Concepção/Construção
da Subestação de Tracção de Vila Fria, Postos
Autotransformadores e de Zona Neutra”.
Este contrato englobou a elaboração de estudos
e projeto, o fornecimento e instalação de todos os
equipamentos e materiais e a execução de todos
os trabalhos, para construção da Subestação de
Tração Eléctrica de Vila Fria (150/2x25 kV), ao
quilómetro 72,527 da linha do Minho, bem como
dos respetivos Postos Autotransformadores aos
quilómetros 83,295, 94,495, 107,400 e 118,750
e Posto de Zona Neutra ao quilómetro 129,015,
no âmbito da Eletrificação e Reabilitação do troço
Nine / Valença. O contrato teve um valor base de
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4,5 milhões de euros, com um prazo contratual
de 600 dias.
Ainda durante esse mês decorreu uma reunião
entre José Maria Costa, presidente da Câmara de
Viana do Castelo e António Ramalho, responsável
da empresa Infraestruturas de Portugal –
empresa que resultou da fusão da Estradas de
Portugal (EP) com a REFER - e na qual também
participou o secretário-geral daquela associação
transfronteiriça, Xoán Mao. No encontro foi
referido que para além da construção da
subestação, cujo concurso tinha sido lançado, os
trabalhos previstos iriam permitir a eletrificação,
a instalação de sistemas de sinalização eletrónica,
telecomunicações e controlo de velocidade. Para
além da intervenção em estações tendo em vista
o cruzamento de comboios com 750 metros,
seriam ainda feitas intervenções diversas na via e
em obras de arte, como estabilização de taludes,
intervenções nos túneis de Seixas e de Gondarém,
bem como a supressão de passagens de nível.
Em Julho de 2015 o concurso público referente
Empreitada da linha do Minho - Eletrificação e

Reabilitação do troço Nine/Valença - Conceção/
Construção da Subestação de Tração de Vila Fria,
Postos Autotransformadores e de Zona Neutra
acabou por ser prorrogado.
No mês seguinte, foi publicado um concurso
destinado à estabilização de taludes situados
entre os quilómetros 64,1 e 64,9 com um valor
de 501.356,00 euros.
Estávamos em Novembro e existiam fortes
críticas da ministra espanhola do Fomento
que acusava Portugal de não dar prioridade à
modernização da linha Porto-Vigo, garantido
existirem fundos europeus disponíveis. Afirmava
ainda que do lado espanhol estava tudo
praticamente feito, faltando apenas electrificar
o troço entre Guillarei e Portugal, e que só não
estava concluído para evitar roubos de cobre. Do
lado de Portugal, o então secretário de Estado
dos Transportes, Sérgio Monteiro, apenas referia
que o processo estava a desenrolar-se. Apesar
das promessas do Governo português que dizia
que a obra estaria pronta em 2019, o processo ia
sofrendo sucessivos adiamentos.

Subestação de Vila Fria, Setembro de 2018. © Pedro André
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Mais um novo ano que começava, Janeiro
de 2016 e continuava o rol de críticas, desta
vez por parte de Xoán Mao, secretário-geral do
Eixo Atlântico. Falava inclusivé numa história
de enganos e deslealdades. Referindo estudos
feitos pelo Governo português, o secretáriogeral da organização que junta municípios do
norte de Portugal e da Galiza assegurava que
o investimento seria próximo dos 150 milhões
de euros, comparticipados a 25% pelo Estado
português. Essa comparticipação, seria mais
do que compensada pelo retorno em impostos
diretos e indiretos, com um benefício líquido
para Portugal de 37 milhões de euros. O facto é
que ainda não haviam sido lançados os diversos
concursos públicos para que a obra avançasse.
Dia 29 de Fevereiro de 2016 foi a data
em que finalmente a IP - Infraestruturas de
Portugal anunciou ter aprovado a empreitada de
eletrificação da linha do Minho, no troço entre Nine
e Viana do Castelo. O lançamento do concurso
foi publicado em Diário da República no dia 1 de
Março. O contrato da empreitada de "Eletrificação
da linha do Minho entre Nine e Viana do Castelo,
inclusive, incluindo estações técnicas" teve um
valor de 21,5 milhões de euros, com um prazo
contratual de 450 dias.
Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal
referiu que este valor pagaria a eletrificação
do troço Nine (exclusive) /
Viana do Castelo (inclusive),
numa extensão total de 43,6
quilómetros,
a
execução
de estações técnicas e de
trabalhos de adequação e
melhoria das condições de
exploração.    
Não demorou até que
surgissem críticas ao projecto,
que se limitava a electrificar
o traçado existente. Álvaro
Costa, professor da Faculdade
de Engenharia da Universidade
do Porto, que tinha realizado
um estudo sobre a linha
do Minho, afirmava que
só a electrificação sem a
rectificação do traçado era um
120

investimento que ficaria aquém das expectativas
porque não iria reduzir significativamente o tempo
de percurso. Eram necessários mais investimentos
na rectificação do traçado para se conseguirem
ganhos substanciais no tempo de percurso e
tornar a linha do Minho mais competitiva.
Para alguns especialistas na matéria, a
modernização da linha do Minho estava mais
focada para o transporte de mercadorias do que
o de passageiros, já que parte dos investimentos
estava destinado à construção das novas 3
estações técnicas que iriam ser implementadas
em Midões, Afife e Cerveira – Norte, permitindo
o cruzamento de composições com os já famosos
750 metros.
O lançamento do concurso em Março era
apenas a primeira fase de um projecto mais
vasto que previa a modernização desta linha
até Valença. Segundo a Infraestruturas de
Portugal, o investimento teria um valor global de
83,2 milhões de euros, dos quais 59,2 milhões
seriam financiados por fundos comunitários. As
melhores previsões apontavam para que em 2018
os comboios eléctricos chegassem até Viana do
Castelo, e que no início de 2019 chegassem até
Valença.
No dia 15 de Março, foi publicada em Diário da
República a Declaração de retificação de anúncio

Zona neutra ao quilómetro 41,4, Setembro de 2018. © Pedro André
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Obras na estação de Barcelos, Setembro de 2017. © Pedro André
n.º 45/2016 referente ao concurso público lançado
no dia 1 desse mês. Esta alteração surgiu pela
necessidade de pormenorizar todos os trabalhos
que a empreitada englobava, já que o primeiro
texto era bastante vago no que às intervenções
dizia respeito. Assim o texto do concurso público
passou a referir o seguinte:
“Eletrificação da Linha do Minho entre o
quilómetro 39,400 e o quilómetro 83,000,
incluindo a construção de estações técnicas em
Midões, Barroselas e Darque, rebaixamentos
pontuais de via férrea, execução de caminhos de
cabos para a sinalização e trabalhos de retorno de
corrente de tração, terras e proteções (RCT+TP).
Impermeabilização dos túneis de São Miguel de
Carreira, Tamel e Santa Lucrécia, alteamento das
plataformas de todas as estações e apeadeiros
entre Nine e Viana do Castelo e estabilização
pontual de taludes no troço a intervencionar”
O valor de 21,5 milhões de euros continuava
inalterado, mas o prazo contratual passava para
540 dias, um aumento de 90 dias (3 meses) para
a conclusão das obras após as mesmas terem
aval para se iniciarem.

No dia 7 de Junho de 2016 foi consignada a
empreitada de estabilização de taludes entre os
quilómetros 64,6 e 64,9 pelo valor de 321.340
euros com um prazo de execução de 150 dias.
No dia 24 desse mês, foi assinado o auto de
consignação da empreitada de supressão da
Passagem de Nível em Midões, ao quilómetro 45,7
da Linha do Minho, e de construção da passagem
inferior rodoviária e respetivos caminhos de
acesso e de ligação.
Esta
empreitada
tinha
como
objetivo
a supressão da atual passagem de nível
automatizada com meias barreiras, situada na
união de freguesias de Gamil e Midões, concelho
de Barcelos. Representava um investimento
superior a 800 mil euros, com um prazo de
execução de 180 dias. A concretização destes
trabalhos iria permitir a instalação de uma
segunda via de resguardo e de cruzamento de
comboios até 750 m, prevista no âmbito do
projeto de eletrificação do troço Nine / Viana
do Castelo, na linha do Minho, que contempla
igualmente a requalificação do edifício principal
da estação Ferroviária do então apeadeiro de
Midões.
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A empreitada contemplava ainda a execução
de uma Passagem Inferior Rodoviária, com duas
faixas de rodagem e passeios em ambos os lados.
O princípio do verão de 2016 trouxe novas
promessas, com o ministro do Planeamento e das
Infraestruturas, Pedro Marques, a anunciar no dia
26 de Junho que a electrificação da linha do Minho
entre Nine e Valença estaria concluída dentro de
“três anos, três anos e meio”, num investimento
que ascenderia a 83 milhões de euros. O ministro
referiu ainda que em finais de 2016 ou inícios
de 2017 avançaria a electrificação do primeiro
troço até Viana do Castelo. Estas declarações
ocorreram durante a cerimónia de consignação da
empreitada de supressão da passagem de nível
referida anteriormente, e foi ainda feita referência
à possibilidade de os comboios Alfa Pendular
poderem, no futuro, seguir até à fronteira em
Valença.
Dois dias antes, a 24 de Junho, tinha sido
celebrado um contrato entre a Infraestruturas de
Portugal e a Fergrupo com vista à realização da
empreitada de renovação da superestrutura de
via entre os quilómetros 87,5 e 97,0 da linha do
Minho, com um preço contratual de 94.487,00
euros e prazo de conclusão de 60 dias.

Durante o mês de Agosto, em declarações à
comunicação social, o presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira, Fernando
Nogueira, referiu que a Infraestruturas de Portugal
estava a projetar a construção de uma estação
técnica na linha do Minho, para o cruzamento de
comboios de mercadorias com quatro linhas e
com capacidade para receber comboios até 750
metros de comprimento, que iria ser construída
no sítio de Campos, concelho de Vila Nova de
Cerveira.
Pedro Marques, ministro do Planeamento e
Infraestruturas, anunciou no dia 9 de Setembro de
2016 que era intenção avançar nesse mesmo mês,
ou no mês seguinte, com a adjudicação da obra
relacionada com a eletrificação entre Nine e Viana,
após reunião com a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte. Assegurou
também que a eletrificação e a renovação da linha
do Minho já estava a ser uma realidade e que a
intervenção iria decorrer de forma acelerada ao
longo de um prazo compreendido entre 12 a 24
meses.
Dia 5 de Outubro. Pedro Marques voltava a
prometer que durante esse mês iriam adjudicar
a empreitada de requalificação e eletrificação

Obras em Midões, Março de 2018. © Ricardo M. Ferreira
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Apeadeiro da Silva, Setembro de 2017. © Pedro André
de todo o troço de Nine-Viana, e que esperava
ainda que nos próximos anos estivesse concluída
a eletrificação até à fronteira. Nesse mesmo
discurso fez menção à subestação, informando
que a consignação da obra iria acontecer durante
o mês de Outubro.
E assim aconteceu, no dia 19 de Outubro,
Pedro Marques deslocou-se até Viana do Castelo
para presidir a uma cerimónia destinada à
assinatura de contratos de diversas empreitadas
relacionadas para eletrificação da linha do Minho,
entre Nine e Viana do Castelo, no valor de cerca de
28,5 milhões de euros, prometendo que em 2017
seria o ano em que finalmente as grandes obras
de modernização iriam começar. Esta intervenção
integrava o Plano de Investimentos Ferrovia
2020 aprovado pelo Governo e apresentado
anteriormente em Fevereiro de 2016.
Os cerca de 28 milhões de euros de
investimento, seriam utilizados para a empreitada
de eletrificação do troço com 43,6 quilómetros
entre Nine e Viana do Castelo, com um valor de
cerca de 16 milhões de euros e executada no
âmbito do projeto de modernização da linha do
Minho que a Infraestruturas de Portugal estava
a implementar e cuja primeira obra no terreno, a

empreitada de supressão da Passagem de Nível
em Midões, tinha arrancado no final de Junho.
A empreitada contemplava igualmente a
construção das estações técnicas de Midões
e Barroselas para permitir o cruzamento de
comboios de 750 metros, a alteração de layout
das estações de Barcelos, Barroselas, Darque e
Viana do Castelo e o rebaixamento da via sob
algumas Passagens Superiores existentes e a
impermeabilização dos túneis de S. Miguel da
Carreira, Tamel e Santa Lucrécia.
De acordo com a Infraestruturas de Portugal,
a empreitada que foi adjudicada nesse dia ao
consórcio Mota-Engil/Somafel tinha o valor de
16 milhões de euros, e segundo a calendarização
prevista, esta fase até Viana deveria estar
concluída até ao primeiro trimestre de 2018
podendo, após fase de testes e certificação, os
comboios eléctricos começarem a circular ainda
durante esse ano. Esta empreitada teve o seu
contrato assinado no dia 22 de Dezembro de
2016, com um prazo de execução de 540 dias.
Ao longo do troço a intervencionar seriam
ainda realizados trabalhos de alteamento e
prolongamento de plataformas de acesso nas
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Estações e apeadeiros, com vista à adequação
e melhoria das condições de exploração e de
prestação do serviço ferroviário.

Nova de Cerveira.

Aproveitando a ocasião foram igualmente
assinados os autos de consignação das Empreitadas
de Concepção/Construção da Subestação de
Tração de Vila Fria, com um valor de 3,7 milhões de
euros, e de Conceção, Construção e Manutenção
do Sistema de Sinalização do troço Nine/ Valença,
no valor de 8,8 milhões de euros.  Destacamos o
contrato assinado entre a Joint Venture Efacec e
ABBorges e a IP – Infraestruturas de Portugal, no
valor aproximado de 4 milhões de euros, para a
eletrificação do troço Nine – Viana do Castelo, com
data de 28 de Abril de 2016 e prazo de execução
de 600 dias.

Mais um novo ano, e no dia 26 de Janeiro de
2017 o Secretário de Estado das Infraestruturas
anunciou que a consignação da empreitada de
eletrificação do troço Nine-Viana seria feita na
semana seguinte. Este anúncio surgiu durante um
fórum sobre a estruturação da euro-região Norte de
Portugal-Galiza através da ferrovia que decorreu
nesse mesmo dia em Vigo. Guilherme D`Oliveira
Martins afirmou que a consignação da empreitada
do troço Nine-Viana na semana seguinte pela
Infraestruturas de Portugal iria permitir avançar
para a primeira fase de eletrificação da linha,
ficando o segundo troço para uma data posterior,
mas prometendo que em 2019 as intervenções
estariam finalizadas.  

A segunda fase da modernização, entre Viana
do Castelo e Valença, numa extensão de 48

E, finalmente, no dia 30 de Janeiro de 2017,
a Infraestruturas de Portugal contratualizou a

quilómetros, estava prevista começar no segundo
semestre de 2017 e ficar concluída no início de
2019. O objectivo, para além da electrificação,
era a instalação de sinalização electrónica, bem
como a construção de uma nova estação em Vila

obra de eletrificação do troço Nine - Viana do
Castelo, que representava um investimento de
16 milhões de euros. Durante a cerimónia que
decorreu a bordo da automotora Allan Vip e que
foi presidida pelo Ministro do Planeamento e das

Estação de Barroselas durante as obras, Setembro de 2018. © Pedro André
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Infraestruturas, Pedro Marques, foi assinado o
auto de consignação desta empreitada, um acto
que marcava o arranque dos trabalhos no terreno.
No dia 7 de Fevereiro desse mesmo ano, foi
aberto um concurso destinado a “Regeneração,
Beneficiação, Transformação e Encurvamento de
Aparelhos de Mudança de via para a obra NineViana.” Com um valor de 145.000,00 euros, o
vencedor do concurso teria 6 meses para finalizar
a empreitada após a consignação da mesma.
No mês seguinte, o atraso na modernização
da linha do Minho mereceu críticas por parte
da PSA Peugeot Citroën, que considerava
esse investimento fundamental para facilitar o
encaminhamento dos veículos entre Mangualde e
Vigo para a exportação a partir do porto espanhol.
Do rol de críticas realçava-se o facto do atraso no
concurso para a electrificação do troço Viana do
Castelo-Valença, que deveria ter sido lançado em
Fevereiro.
Ainda durante esse mês de Março, mais
precisamente no dia 17, foi publicado em Diário
da República o anúncio de abertura do concurso

destinado à Eletrificação da linha do Minho entre
Viana do Castelo e Valença.
Esta intervenção, que iria decorrer em cerca
de 49km entre a Estação de Viana do Castelo
(exclusive) e Valença Fronteira, incluía a
construção de duas novas estações técnicas em
Carreço e Carvalha (transfronteiriça), alteamento
e prolongamento das plataformas de passageiros,
beneficiação e rebaixamento dos túneis de Seixas
e Gondarém e intervenção no túnel de Caminha.
O valor base do procedimento era de 23 milhões
de euros, com um prazo de execução de 660 dias.
Em Maio de 2017 foram adjudicados os trabalhos
de proteção anticorrosiva de quatro pontes
metálicas da linha do Minho. Esta intervenção
ficou a cargo da empresa SLM, S.A. pelo valor de
892.342,00 euros e um prazo de execução de 210
dias de calendário. As estruturas eram as pontes
do Ave, Cávado, Neiva e Âncora. A intervenção foi
finalizada dentro dos prazos previstos, tal como
a IP acabou por anunciar posteriormente em
Dezembro desse mesmo ano.
No dia 29 de Setembro foi assinado um

Primeira locomotiva eléctrica em Barcelos, Novembro de 2018. © João Fernandes
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contrato entre a IP e a Socicarril, destinado à
empreitada de Modernização da Superestrutura
de Via da linha do Minho na estação de Valença
entre os quilómetros 129,576 e 130,060 e que
abrangia as linhas I, II e III. Um investimento
de 197.497,00 euros, com as obras a terem um
prazo de execução de 90 dias.
Dezembro de 2017, final de mais um ano.
A grande novidade por parte do Governo foi o
admitir do enorme atraso na concretização do
projecto de modernização da linha do Minho.
A empreitada para modernizar o troço entre Viana
do Castelo e Valença, que deveria ter sido adjudicada
até Setembro desse ano, segundo o Governo
só iria avançar no segundo trimestre de 2018.
Para justificar esse atraso, cujo concurso público
para escolher o empreiteiro já tinha sido lançado
em Março desse ano, a tutela referiu que “a
complexidade e o elevado número de questões
colocadas pelas diversas empresas interessadas
durante as fases de esclarecimentos determinou
a prorrogação do prazo do procedimento para
a entrega das propostas”. Por esse motivo, a

adjudicação da empreitada iria ocorrer até ao
final de 2017, prevendo-se o início dos trabalhos
para o segundo trimestre de 2018.
Durante o mês de Março de 2018, no dia 15,
o Eixo Atlântico demonstrou preocupação pelos
atrasos relativos aos contratos para modernização
da linha. Xoán Mao, secretário-geral do Eixo
Atlântico, referiu que “O secretário de Estado das
Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins deunos a garantia de que as obras terminam no fim
de 2019. Ele nunca nos enganou, mas já há dois
atrasos em relação aos prazos que tinham sido
apontados e escrevemos uma carta esta segundafeira, perguntando por uma data concreta”. Para
tentar obter respostas foi enviada uma carta às
entidades oficiais portuguesas a reclamar por
uma data concreta para a finalização das obras.
Não tardou a resposta por parte do gabinete
do ministro Pedro Marques, que no dia seguinte
através de uma nota enviada à agência Lusa,
referiu que  "a empreitada foi adjudicada no dia 22
de fevereiro de 2018, devendo as obras começar
em Maio, cumpridas que forem as necessárias

Primeira locomotiva eléctrica em Barcelos, Novembro de 2018. © João Fernandes
126

Balastro

Uma UTE em serviço na linha do Minho, Agosto de 2019. © Ricardo M.Ferreira
tramitações administrativas, nomeadamente a
obtenção do visto do Tribunal de Contas".
No dia 2 de Abril o Governo requereu a
declaração de utilidade pública, urgente, das
parcelas de terreno necessárias à execução da
eletrificação do troço entre Viana do Castelo e
Valença da linha do Minho, após um despacho
publicado em Diário da República.
Finalmente, no dia 2 de Maio de 2018, foi
publicado no Portal BASE o resultado do concurso
público destinado à eletrificação da linha do
Minho entre Viana do Castelo e Valença Fronteira,
incluindo estações técnicas. O vencedor do
concurso foi o consórcio formado pela Fergrupo
e pela Neopul, sendo que o contrato tinha já sido
assinado no dia 19 de Abril desse ano.
As obras, com um valor contratual
18.188.684,00 euros, tinham um prazo
conclusão de 660 dias.

de
de

Ainda durante o mês de Maio foram publicados
os detalhes do contrato referentes à empreitada
de beneficiação da superestrutura de via das
linhas I e III da estação de Barcelos, com um
valor 118.699,90 euros. No mês seguinte, nova

publicação de um concurso, desta vez referente
à renovação da superestrutura de via da estação
de Viana do Castelo, cujo investimento foi de
39.711,11 euros.
Nesse mesmo mês de Junho, os ministérios
das Finanças e do Planeamento autorizaram a
Infraestruturas de Portugal a investir 3,8 milhões
de euros no troço Viana do Castelo/Valença. A
publicação de uma Portaria vinha autorizar este
investimento, sendo que o prazo de execução
do contrato iria decorrer entre 2018 e 2019, não
podendo exceder os 1,719 milhões de euros em
2018 e os 2,101 milhões de euros em 2019.
Estávamos já em Julho de 2018, quando
finalmente no dia 27, numa cerimónia
presidida pelo Ministro do Planeamento e das
Infraestruturas, Pedro Marques, e que contou
ainda com a presença do Vice-Presidente da IP,
Carlos Fernandes, foi consignada a empreitada
de eletrificação do troço da linha do Minho entre
Viana do Castelo e Valença, num valor aproximado
de 18 milhões de euros.
Inserida também na modernização da linha do
Minho, em Novembro foi publicado o procedimento
destinado à construção de uma passagem pedonal
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inferior em Vila Praia de Âncora, ao quilómetro
96,3 com um custo de cerca de 52.000,00 euros,
e que iria permitir suprimir uma passagem de
nível.

2018. Contudo, tendo em conta que as obras só
tinham sido consignadas em Julho desse ano, só
estariam prontas em Junho de 2020 ou seja, o
atraso previsto seria de um ano e meio.

Nesse mesmo mês, do lado de Espanha,
surgiram notícias a dar conta da intenção de se
avançar para a eletrificação do troço Guillarei-Tui.

Durante o mês de Março de 2019, fonte da
Infraestruturas de Portugal afirmou ao jornal
O Público que a primeira fase das obras de
electrificação da linha do Minho, entre Nine e Viana
do Castelo deveria estar concluída no início de
Junho desse mesmo ano. Nesse mês, avançou o
concurso da empreitada de proteção anticorrosiva
da Ponte do Coura no valor de 1.475.049,65 euros,
tendo os trabalhos sido adjudicados à empresa
MONTACO em Maio desse ano e concluídos em
Dezembro.

A necessidade de fazer “propaganda” em
relação às intervenções na linha do Minho levou
a que Pedro Marques, no dia 26 de Novembro,
fizesse uma viagem a bordo de um comboio
rebocado por uma locomotiva elétrica entre Nine
e Barcelos, naquela que foi considerada uma
viagem técnica que serviu para “inaugurar” a
electrificação daquele troço da linha do Minho.
Relembramos que por essa altura faltavam ainda
electrificar os 30 quilómetros restantes até Viana
do Castelo. Para memória futura, foi a locomotiva
5614 que realizou esta 1ª circulação eléctrica.
O Plano de Investimentos Ferrovia 2020 previa
à data que a segunda metade da linha do Minho,
até Valença, estivesse finalizada em Dezembro de

A 10 de Abril de 2019, a Infraestruturas
de Portugal anunciou que alguns trabalhos
relacionados com os ensaios técnicos no troço
entre Barcelos a Viana do Castelo começariam na
quinta-feira, dia 11, e prolongar-se-iam durante
um mês e meio. Desse conjunto de intervenções,
destacava-se a ligação da catenária instalada
à Subestação de Tração Elétrica de Travagem,

A estação técnica do Carreço, Outubro de 2020. © Francisco Pereira
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Junto ao apeadeiro de Âncora - Praia, Outubro de 2020. © Francisco Pereira
passando a catenária a estar energizada, com
tensão elétrica a 25.000 Volts e a efectuação de
testes e ensaios da nova catenária. Segundo a IP,
a nova subestação de tração de Vila Fria já estava
construída e iria entrar em exploração elétrica no
início de 2020, com a conclusão da ligação da sua
alimentação, por parte da Rede Elétrica Nacional
(que estava já em desenvolvimento). A gestora
da rede ferroviária informava também que
estava em curso a implementação de sinalização
eletrónica do troço Nine e Valença, que se previa
estivesse concluída até ao final de 2019. Previa
ainda a supressão de passagens desniveladas no
concelho de Barcelos até 2022.
A conclusão da empreitada de eletrificação do
troço da linha do Minho entre Viana do Castelo e
Valença estava, à data, prevista para o primeiro
semestre de 2020.
Finalmente, no dia 15 de Julho de 2019, a
Infraestruturas de Portugal deu por concluída a
obra de Electrificação do troço entre Nine e Viana
do Castelo, num investimento de cerca de 16
milhões de euros. Durante a cerimónia oficial,
que decorreu nesse dia na Estação Ferroviária

de Viana do Castelo, e que foi presidida pelo
Primeiro Ministro, António Costa, com a presença
do Ministro das Infraestruturas e Habitação Pedro
Nuno Santos, e do Conselho de Administração da
IP, foram apresentados os trabalhos executados
nesta empreitada, depois de realizada a viagem
inaugural de entrada em serviço da circulação
elétrica no Troço Nine – Viana do Castelo.
No mês seguinte, foi anunciada uma verba de
68 milhões de euros provenientes do Fundo de
Coesão da União Europeia para ajudar a pagar a
segunda fase da modernização da linha do Minho,
não deixando de ser referidos os enormes atrasos
que a obra já levava. Relembramos que a ligação
eléctrica até Viana do Castelo chegou com um ano
de atraso face ao que estava previsto no Ferrovia
2020.
Em Setembro de 2019, deu-se início à
construção da passagem inferior pedonal na
travessa do teatro, em Vila Praia de Âncora, num
investimento de 500 mil euros. Dois meses depois,
em Novembro, o secretário-geral do Eixo Atlântico
solicitou à Infraestruturas de Portugal “informação
oficial” sobre a eletrificação da linha do Minho no
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troço entre Viana do Castelo e Valença, adiantando
Xoán Mao que o segundo semestre de 2020 tinha
sido o último prazo comunicado oficialmente pelo
presidente da IP, António Laranjo.
No dia 30 de Dezembro de 2019, foi assinado
um contrato entre a IP e um consórcio composto
pela Mota-Engil e Somafel destinado à empreitada
“Linha do Minho, Troço Nine-Viana do Castelo Conclusão de Trabalhos Diversos da Eletrificação”,
com um prazo de execução de 25 dias e preço
contratual de 678.234,90 euros.
Só em Maio de 2020 é que surgiram mais
novidades, com o secretário de Estado das
Infraestruturas, Jorge Delgado em declarações
à comunicação social a afirmar que as obras de
eletrificação da linha do Minho até Valença iriam
ficar concluídas até ao final de 2020.
Os trabalhos foram decorrendo a um ritmo
bastante lento, como foi sendo acompanhado
mensalmente pela Trainspotter, e apenas em
Outubro de 2020 houve uma intervenção
relevante com a colocação de uma nova ponte
pedonal junto da estação de Moledo. No dia 23 de

Novembro foi assinado o contrato entre a IP e a
Telwindow, Lda, destinado à aquisição e instalação
de equipamentos “FTX – Infraestruturas de Rede
para Piloto European Train Control System (ETCS)
com Administrador de Infraestruturas Ferroviárias
(ADIF). Este contrato teve um preço contratual de
89.837,27 euros e um prazo de conclusão de 100
dias.
Em Dezembro foi assinado o contrato referente
à supressão de passagens de nível entre os
quilómetros 40,118 e 46, 686 com um valor de
152.000,00 euros.
E eis que já em 2021, uma década depois
do início deste já longo texto, a Infraestruturas
de Portugal anuncia para o dia 20 de Janeiro a
colocação em tensão eléctrica da catenária entre
Viana do Castelo e a fronteira em Valença. No
mês seguinte, a IP afirmava esperar ter a linha
do Minho certificada para a circulação comboios
de tração elétrica. Com a fase de construção civil,
onde se incluía a modernização e eletrificação,
finalizada entre o final de 2020 e princípio de
2021, tinha-se iniciado a fase de testes.

Regional 3111 à saída de Nine em direcção a Viana do Castelo, 20 de Agosto de 2020. © Rui Pedro Ferreira
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2244 responsável pelo R 3206, Valença, 25 de Abril de 2021 © Francisco Pereira
Os testes incluíram a viagem da Allan Vip
durante os dias 15 e 16 de Fevereiro e, no dia
17, uma marcha de inspecção de catenária com
recurso à locomotiva eléctrica 2627 e furgão. Estes
acontecimentos foram amplamente divulgados na
Trainspotter n.º 127, de Março de 2021.
Afirmações feitas no dia 24 de Março pelo
Ministro das Infraestruturas, a inauguração da
ligação eléctrica da linha do Minho entre Viana do
Castelo e Valença iria ocorrer no dia 22 de Abril
de 2021.
Durante o mês de Abril foram sendo divulgados
os novos horários e as novas ligações resultantes
do processo de electrificação. Logo de início
surgiram diversas críticas, existindo reclamações
relacionadas com o preço dos bilhetes, paragens
comerciais e horários. Estes eventos levaram a CP
a proceder a alguns ajustes.
Entretanto a data da inauguração oficial era
ajustada para o dia 26 de Abril, sendo que a
viagem seria realizada em comboio de serviço
comercial e os novos horários e tracção elétrica
entrariam em vigor no Domingo, dia 25 de
Abril. Na véspera, a 24 de Abril, efectuou-se a
colocação do material eléctrico, destacando-

se a composição com a locomotiva 2601 e três
carruagens Corail que efectuou o IR 857. Também
foram movimentadas automotoras da série 2240
para que pudessem iniciar os serviços Regionais
no dia 25 de Abril. O dia 24 ficou assim marcado
pelo fim das automotoras 592 e 592.2 nos
serviços Regionais e InterRegionais, sendo que
ainda continuarão a circular na linha do Minho no
serviço Internacional “Celta”, devido às diferenças
de tensão na catenária existente entre as redes
ferroviárias portuguesa e espanhola.
Finalmente, no dia 25 de Abril, a totalidade dos
serviços comerciais Regionais e InterRegionais
estiveram a cargo de material eléctrico.
No dia seguinte, segunda-feira dia 26, procedeuse à cerimónia oficial de electrificação da linha do
Minho entre Viana do Castelo e Valença, com a
presença de diversos representantes, entre eles o
Primeiro Ministro, António Costa e o Ministro das
Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. A viagem
decorreu da parte da manhã, no IR 831, titulado
nesse dia pela locomotiva 2607 e trazendo quatro
carruagens Corail, duas para a comitiva e duas
para serviço comercial.
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Após a chegada à
estação
de
Valença,
decorreu no interior do
edifício da estação a
cerimónia com discursos
das entidades IP e CP,
responsáveis
políticos
locais,
ministro
das
Infraestruturas e Primeiro
Ministro.
Com este dia fechouse assim uma página
na
modernização
e
electrificação
da
linha
do Minho entre Nine e a
fronteira de Valença. Esta
página fecha-se com um
atraso significativo e com
um sentimento de obra incompleta, uma vez
que falta ainda instalar a sinalização electrónica.
Mantém-se, para já, a utilização do sistema de
cantonamento telefónico. A viagem entre o Porto
e Valença sofre melhorias em termos de conforto,
mas os tempos de viagem (cerca de 2 horas)
ficam muito aquém do que era avançado “nos
primeiros anos” deste investimento.
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Imagens da cerimónia oficial da electrificação da
linha do Minho entre Viana do Castelo e Valença, que
decorreu na estação desta cidade no dia 26 de Abril
de 2021.
© Pedro Mêda
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Texto e Fotografias : João Cunha ©
Como tudo começou. A 2601 a subir para Valença com o IR 857, no dia 24 de Abril de 2021.

As primeiras impressões de
um Minho electrificado

C

onfesso que se há linha que nunca
me chamou muito a atenção
foi a linha do Minho. Distante,
tipicamente com pouca variedade de
material circulante e com uma oferta
relativamente reduzida daqueles locais de
elevada fotogenia, contam-se pelos dedos
de uma mão as vezes que por ali andei.
No entanto a promessa da reactivação da
série 2600 naquela linha motivou-me a estar
presente no primeiro dia, misturando um pouco
a observação externa com a observação em cima
dos carris da nova realidade do Minho. No dia 24,
terminada a viagem do comboio a vapor da linha
do Vouga, rumei a Contumil para ver a cavalaria
eléctrica pronta a iniciar a nova fase. Para lá de
uns retoques necessários no rádio solo-comboio
de uma locomotiva e no Convel de outra, a tarde
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em Contumil foi de intenso labor nas afinações
finais, mobilizando as equipas habituais a um
Sábado, para garantir um início perfeito.
Com as definições operacionais finalizadas,
vi a locomotiva 2601 a preparar a composição
que seguiria a Campanhã para iniciar o IR 857
para Valença, no que seria o primeiro comboio
da série em serviço comercial regular em cerca
de 10 anos. Tomada a decisão de acompanhar
o momento histórico, rumei a Ermesinde para
iniciar ali a viagem e à hora marcada, 18:26, a
2601 negociou a curva de entrada na estação
e deteve-se perante o espanto dos passageiros
que, timidamente, começaram a entrar nas
imponentes Corail.
As primeiras impressões deram conta do
excelente estado geral da série – é verdade que é
possível e até provável que nos primeiros tempos
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alguns incidentes ocorram
por conta do longo período
de imobilização – como o
provou as curtas e sempre
rápidas
acelerações
após
cada paragem, acompanhada
da sinfonia tão característica
destas locomotivas à medida
que progridem em velocidade.
Este primeiro teste levou-me
apenas até Barcelos, a tempo
de, sem riscos, apanhar o
IR 856 de volta ao Porto, no
que me deu a oportunidade
de me despedir por ali dos
592.2 – coube ao 592.222
Último IR 856 com 592.2 em Barcelos, 24 de Abril de 2021.
a honra nesta ocasião. Foi
interessante ainda poder fazer
e por isso a oportunidade de seguir até Valença de
esta viagem – as acelerações substancialmente
comboio parecia melhor plano do que trainspotting
mais lentas, o ronronar irregular dos motores e a
no meio dos montes que estaria condenado a
tremideira especialmente nas estações asseguram
um frustrante fracasso. Depois de uma chuvosa
um provável rápido esquecimento destas
sequência de Interregionais matinais, entre os
automotoras por aquelas bandas, mesmo apesar
quais o novo 831 vindo de Coimbra.
de continuar a achar que foram uma actualização
Acaso dos horários, a circulação que permitia
incrível face à qualidade das “latas” que andavam
mais rapidamente chegar a Valença era o R 3107
pela região Norte até à chegada das espanholas.
com saída de Nine pelas 10:54 e com a UTE 2255,
No Domingo o dia começou chuvoso e invernal
no que foi a oportunidade de testar o serviço pára

A 2602 passa com o 855 por Durrães - o Alto Minho é agora das 2600, 25 de Abril de 2021.
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O primeiro IR 831 Coimbra - Valença a passar o rio Ave no dia 25 de Abril.
em todas em tracção eléctrica, aquele que em
teoria mais beneficia com a electrificação, dadas
as baixas velocidades autorizadas aos comboios de
menos paragens como os IR. É realmente incrível
como as catenárias transformam tudo, pelo menos
nos comboios de passageiros – esquecemo-nos
da rampa de Carreira, de Carapeços ou de Darque
– parece tudo plano. As numerosas paragens
da linha do Minho remetem-nos quase para um
serviço urbano, para o que contribuem as rápidas
e certas acelerações das UTE.
Após troca de número em Viana do Castelo
(até quando a CP vai continuar a trocar números
para composições que
fazem o trajecto todo de
seguida?) atacámos a

fotografias decentes a meio
do percurso e depois de
10 minutos de fotografias
na
“nova”
Valença,
a
UTE 2255 levou-me até
Caminha, onde esperaria
pelo cruzamento dos IR
após a hora de almoço. A
impressão que dá nos
regionais – que ganharam já
bastante tempo de viagem
– é que circulam com uma
folga bastante razoável. O
levantamento das restrições
de velocidade na passagem
pelas duas estações técnicas
novas (Carreço e Carvalha)
permitirão por certo acelerar
um pouco mais as viagens.

A estação de Caminha acabou por ser um bom
ponto não apenas para a fotografia mas para
sumariar um dos pontos negativos mais incríveis
desta intervenção da IP – na linha 1 cabem apenas
três carruagens, quase ao milímetro, e na linha 2
cabem provavelmente 4, quando muito 5. Numa
linha onde são frequentes reforços de capacidade
e onde o serviço Intercidades circulará quase
sempre na franja das 6 a 8 carruagens, o contraste
com o novo “standard” que a IP encontrou de
plataformas com 70 metros é brutal. Desde
quando, e a que propósito, se passou a considerar

secção com a catenária a
estrear. Sem dificuldades
e só com um cruzamento
pelo
caminho
(com
outra UTE), chegámos
a
Valença,
onde
estacionava a 2611 e as
suas 3 Corail vindas de
Coimbra, na companhia
da UTE 2244, ali de
reserva até aos serviços
da tarde.
Com o Sol a abrir, era
tempo de procurar uma
estação bonita para umas
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Irreconhecível Valença! A marquise ficou, mas tudo o resto mudou. 25 de Abril.
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Cruzamento dos IR 853 e 854 em Caminha, com todo o charme do cantonamento telefonico.
2607 com o IR 853 para Valença. 25 de Abril de 2021.
que caber uma UTE é suficiente virtualmente em
qualquer estação? Este erro está repetido na
Beira Baixa ou no Algarve, por exemplo, e não
me lembro de ver qualquer regulamentação a
apontar para um valor tão baixo – na realidade,
nem agora nem nas últimas décadas.
Com pontualidade britânica, o IR 854 abordou
a estação para ser desviado para a linha 1,
perante a bandeira amarela do agulheiro. Com a
ajuda do chefe de estação, o maquinista da 2611
levou a máquina até ao ponto onde era seguro ter
as três carruagens milimetricamente dentro da
escassa plataforma ali construída. Do outro lado
da estação, à saída do túnel de Caminha, estava
já a 2607 parada à agulha, entretanto mandada
avançar para a linha 2, já com caminho feito para
continuar para Valença. O tempo deu apenas para
uma foto rápida desta circulação, embarcando
depois no 854 até Nine e experimentando a
aceleração explosiva da série em terreno mais
favorável, em particular no troço a 140 km/h à
chegada a Viana do Castelo, mesmo apesar do
interregno motivado pela estação de Carreço,
passada a apenas 60 km/h. Tal como a 2601, a

2611 exibia sonoramente a sua afinação, a fazer
lembrar os melhores tempos. E, tal como nas
viagens anteriores, a confirmar que há espaço na
margem para reduzir os tempos de viagem o que,
adivinho, só será considerado quando a colocação
em serviço do bloco orientável estiver finalmente
implementada – em particular de Viana para cima,
a atrasada empreitada parece continuar a atrasar.
A impressão geral é de que a CP fez o seu
melhor esforço para um início sem sobressaltos,
o que nem sempre acontece nestas alturas. Na
manhã de 24 foram feitas algumas formações de
desempanagem das locomotivas e nos primeiros
dias as circulações andaram acompanhadas por
pessoal das oficinas de Contumil, confirmando
uma vez mais a já famosa reputação destas
oficinas de estreita ligação com a operação de
todos os dias.
Do lado da infra-estrutura confirmei uma
intervenção verdadeiramente pelos mínimos.
Quando o bloco estiver funcional, a linha do Minho
estará, finalmente, em 1990.
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Ensaios da Takargo pela
Beira Baixa, Tojeirinha,
18 de Abril de 2021.
Fernando Liberato
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