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O	Verão	 ferroviário	 inicia-se	 com	um	 aumento	 de	 oferta	 na	 CP,	
que	 além	 da	 reposição	 integral	

da	oferta	de	Longo	Curso	que	ainda	estava	
diminuída	 (Alfa	 Pendular),	 avança	 com	
interessantes	 expansões	 no	 Alentejo,	 de	
que	 daremos	 conta	 em	 futuras	 edições	
da	 revista.	 Não	 menos	 interessante	 é	 a	
ancoragem	 do	 IR	 Coimbra	 –	 Valença	 na	
Figueira	da	Foz,	novo	términus,	que	chama	
a	 atenção	 para	 a	 crescente	 desadequação	
de	muitas	das	nossas	estações	para	tudo	o	
que	fuja	da	mais	básica	circulação	com	uma	
unidade	tripla	eléctrica.	

Nesta	edição	trazemos	todo	o	destaque	à	linha	
da	Beira	Baixa,	cuja	inauguração	do	troço	Covilhã	
–	Guarda	 aconteceu	em	Maio	 e	 permitiu	 fechar	
novamente	 o	 anel	 ferroviário	 beirão,	 ligação	
crucial	para	a	aceleração	das	obras	de	renovação	
da	 Beira	 Alta,	 dado	 que	 permitirá	 manter	 o	
tráfego	 internacional	 activo	 enquanto	 durar	 o	
encerramento	total	dessa	linha.

Entretanto,	 a	 AMT	 divulgou	 um	 relatório	 de	
monitorização	 aos	 investimentos	 ferroviários	
de	 2018	 e	 2019,	 que	 desenvolveremos	 na	
próxima	 edição,	 e	 onde	 deixa	 visíveis	 as	
dificuldades	 nacionais	 para	 implementar	 até	 o	
pífio	 Ferrovia	2020,	mesmo	na	 sua	versão	final	
que	é	francamente	pouco	ambiciosa.	Da	falta	de	
capacidade	técnica	da	Infraestruturas	de	Portugal	
aos	 atrasos	 constantes	 (propositados?)	 do	
Governo	na	autorização	de	despesas,	o	relatório	é	
uma	pedrada	no	charco	e	devia	ter	outra	atenção	
no	nosso	país.

Esse	relatório	é	especialmente	importante	para	
sublinhar	 a	 necessidade	 do	 regulador	 do	 sector	
manter	intacta	a	sua	independência.	O	Eng.	João	
Carvalho	está	de	saída,	ele	que	tem	sido	um	dos	
mais	destacados	funcionários	públicos	do	sector	e	
um	dos	casos	em	Portugal	–	infelizmente,	poucos	
–	que	corporiza	uma	noção	de	grande	e	meritória	
administração	pública,	desde	há	muitos	anos.

O	 governo	 designou	 Ana	 Paula	 Vitorino	 para	
lhe	suceder,	onde	o	crasso	conflito	de	interesses	
faz	 temer	 pelo	 futuro,	 ainda	 para	 mais	 num	
sector	 que,	 por	 ser	 tão	 estatizado,	 depende	
fundamentalmente	 das	 ordens	 e	 instruções	

da	 tutela.	 Ao	 nomearem	 uma	 antiga	 ministra	
de	 António	 Costa,	 que	 permanece	 no	 poder,	 o	
regulador	 sai	 imediatamente	 enfraquecido	 e	 a	
dúvida	 instala-se	 sobre	 a	 sua	 capacidade	 de	
regular.	 Sou	 insuspeito	 para	 lançar	 esta	 crítica,	
dado	que	a	eng.	Ana	Paula	Vitorino	terá	sido	das	
poucas	 governantes	 do	 sector	 a	 merecer-me	
elogios	 regulares	pela	 sua	 capacidade	 técnica	e	
visão,	que	são	indiscutíveis.	Mas	quando	falamos	
de	 reguladores,	 é	 um	 claro	 exemplo	 de	 atraso	
civilizacional	que	a	nomeação	da	presidência	não	
seja	feita	por	concurso	internacional	e	continue	à	
mercê	de	favores	partidários,	promotores	da	mais	
dispensável	 promiscuidade	 entre	 reguladores	 e	
regulados,	uma	característica	típica	de	repúblicas	
das	bananas.

O	 relatório	 que	 foi	 publicado	 teria	 a	 mesma	
menção	 às	 responsabilidades	 da	 tutela	 no	
atraso	do	 Ferrovia	2020	 se	uma	ex-ministra	 do	
mesmo	 elenco	 governamental	 já	 estivesse	 ao	
leme?	Que	garantias	de	idoneidade	existem	para	
o	 futuro?	O	 equilíbrio	 de	 poderes	 não	 pode	 ser	
verbo	 de	 encher	 e	 num	 sector	 tão	 politizado	 e	
desgraçadamente	minorado	 pelo	 poder	 político,	
esta	 é	 uma	notícia	 petrificante	 e	 que	 não	 pode	
ser	recebida	levemente.

Enquanto	 espero	 sinceramente	 que	 a	
Assembleia	 da	 República	 tenha	 o	 bom	 senso	
de	 chumbar	 esta	 nomeação	 escandalosa	 para	
a	 Autoridade	 da	 Mobilidade	 e	 Transportes,	 faço	
votos	 para	 que	 a	 leitura	 do	 número	 deste	mês	
seja	agradável	e	informativa,	pois	cada	vez	mais	
precisamos	 de	 um	 país	 apto	 a	 falar,	 discutir	 e	
reflectir	 sobre	 a	 ferrovia,	 para	 poder	 endereçar	
as	manifestas	insuficiências	das	políticas	públicas	
que	têm	sido	promovidas	para	o	sector.

João Cunha
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A	APA	–	Agência	Portuguesa	do	Am-biente	acaba	de	emitir	a	Declaração	
de	Impacte	Ambiental	favorável	ao	

projecto	 do	 Terminal	 de	 Lousado,	 baseado	
no	Estudo	de	Impacte	Ambiental	apresenta-
do	pela	MEDWAY.

Desde	o	anúncio	deste	projecto,	em	2018,	di-
versos	 melhoramentos	 foram	 sendo	 introduzi-
dos,	 elevando	 o	 total	 do	 investimento	 para	 63	
milhões	de	euros.	A	MEDWAY	aguarda	agora	a	
aprovação	da	Câmara	Municipal	de	Vila	Nova	de	
Famalicão	 ao	 projecto	 de	 execução	 proposto,	
para	iniciar	os	trabalhos	de	construção.

“Estamos	esperançados	em	poder	come-
çar	as	obras	no	início	do	terceiro	trimestre,	
para	 podermos	 ter	 o	 terminal	 operacional	
em	2022.	Este	projecto	é	de	extrema	 im-
portância,	quer	para	a	MEDWAY,	quer	para	
a	 região,	 pois,	 quando	 estiver	 concluído,	
permitirá	 aumentar	 a	 competitividade	 da	
mesma	e	do	transporte	ferroviário,	poten-
ciando,	assim,	novos	investimentos	para	a	
região	a	norte	do	Douro	e	para	o	Concelho	
de	Famalicão”,	destaca	Carlos	Vasconcelos,	
Presidente	da	MEDWAY.

“Esperamos,	no	entanto,	que	a	recente	
decisão	 de	 encerramento	 do	 Complexo	
Ferroviário	da	Bobadela,	cujos	impactos	
estamos	a	avaliar,	não	venha	a	compro-
meter	este	projecto”,	acrescentou	Carlos	
Vasconcelos.	

O	Terminal	de	Lousado	será	um	termi-
nal	 de	 última	 geração,	 equiparável	 aos	
terminais	mais	modernos	do	Mundo.	Com	
ligação	ferroviária	directa,	através	da	Li-
nha	do	Minho,	bem	como	com	as	aces-

sibilidades	 rodoviárias	 através	 de	 diversas	 vias	
principais,	este	terminal	irá	potenciar	a	indústria	
exportadora	local,	facilitando	a	logística	das	suas	
mercadorias,	contribuindo,	desse	modo,	para	a	
economia	e	o	emprego	da	região.

Com	quatro	linhas	férreas	de	750	m,	o	terminal	
terá	uma	área	de	220.000	m2	e	capacidade	para	
11.000	 TEU.	 O	 projecto	 inclui	 também	 ligação	
para	 contentores	 refrigerados,	 área	 reservada	
para	mercadoria	perigosa,	espaços	para	armaze-
nagem	e	serviços	logísticos,	parque	seguro	para	
camiões,	oficinas	e	vigilância	24	horas.

Nota de Imprensa, Lisboa, 20 de Maio de 2021

tErminal dE lousado 
mEdWaY rECEbE aval para dEsEnvolvimEnto do 

tErminal dE lousado E sobE invEstimEnto para 

63 milhõEs dE Euros 



6

linha da bEira baixa, 
Covilhã - Guarda  

a rEabErtura

São	5:45	do	dia	2	de	Maio	de	2021.	A	5608	já	tem	
os	seus	motores	ligados.	Nas	suas	costas,	3	carru-
agens	Sorefame,	2	de	segunda	classe,	1	mista	de	

primeira	+	bar.	À	sua	frente,	o	sinal	em	direcção	à	Guarda	
está	verde.

Mas	umas	horas	antes,	 já	2	composições	 Intercidades	 tinham	
feito	a	sua	primeira	incursão	sem	serviço	comercial	pelo	vale	da	
Teixeira:	O	IC	515	da	Guarda	desceu	à	Covilhã,	onde	aguardava	o	
IC	545,	terminando	pela	última	vez	o	serviço	comercial	nessa	es-
tação	e	seguindo	depois	em	vazio	para	a	cidade	mais	alta	do	país.	

Voltemos	à	Cova	da	Beira.	Os	raios	de	sol	do	primeiro	domingo	
de	Maio	começam	a	projectar-se	na	estação	da	Covilhã.	Está	tudo	
pronto	para	 começar	 o	 serviço	 comercial	 entre	 esta	 cidade	 e	 a	
Guarda.

Antero Pires FAcebook - LinhA dA beirA bAixA

o primEiro dia

Ponte do Corge, 02 de Maio de 2021.  © Antero Pires

Primeiro bilhete para o primeiro comboio, 
vendido na Covilhã
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O	Regional	5681	será	o	pri-
meiro…	calma.	Algo	não	bate	
certo.	Está	uma	5600	pronta	
a	 sair,	mas	 o	 comboio	 é	 Re-
gional?

Uau.	A	mesma	linha	que,	há	
uma	década,	foi	condenada	a	
Intercidades	 feitos	 por	UTEs,	
é	 agora	 brindada	 1	 vez	 por	
dia	 para	 cada	 lado,	 com	 um	
Regional	 feito	 com	 material	
Intercidades!	 Um	 autêntico	
Yin	e	Yang,	versão	ferroviária.

Não	obstante,	às	06:08	par-
te	 à	 tabela	 o	 primeiro	 com-
boio	 comercial	 de	 passagei-
ros	 da	 Cova	 da	 Beira	 para	 a	Guarda.	 A	 última	
vez	que	tal	aconteceu	foi	a	8	de	Março	de	2009,	
curiosamente	também	a	um	Domingo.	

Ao	contrário	das	marchas	de	formação,	que	fo-
ram	obrigadas	a	um	regime	de	marcha	à	vista	
até	próximo	da	ponte	do	Zêzere	II,	este	comboio	
seguiu	a	uma	velocidade	consistente,	consistên-
cia	 essa	 que	 também	 se	 aplicou	 às	 pessoas	 a	
bordo:	4	passageiros	fizeram	a	viagem	entre	a	
Covilhã	e	a	Guarda,	não	havendo	quaisquer	en-
tradas	 ou	 saídas	 nas	 paragens	 intermédias,	 ti-
rando	as	do	revisor	para	conferir	e	dar	ordem	de	
partida	ao	maquinista.

Sem	contratempos,	este	Regional	deu	entrada	
na	 linha	 1	 da	 estação	 da	Guarda	 pelas	 06:54,	

recebendo	um	upgrade	na	numeração,	transfor-
mando-se	no	Intercidades	510,	partindo	um	mi-
nuto	depois	para	Lisboa.	

Mas	os	passageiros	da	Guarda	passaram	desde	
este	dia	a	ter	duas	opções	para	descer	à	capital:	
Via	Beira	Alta	e	agora	também	via	Beira	Baixa,	
através	da	composição	liderada	pela	5607,	esta-
cionada	na	linha	3	que	viria	a	sair	com	o	Interci-
dades	540	às	07:07.

Curiosamente	o	IC	via	Beira	Baixa,	mesmo	par-
tindo	mais	tarde,	em	condições	normais	ganha	a	
“corrida”	ao	IC	via	Beira	Alta	por	10	minutos:	A	
chegada	a	Santa	Apolónia	faz-se	pelas	11:20,	ao	
passo	que	o	primeiro	chega	pelas	11:30.

Esta	vantagem	(que	poderá	desaparecer	após	a	
renovação	da	linha	da	Beira	Alta)	não	se	verifica	

nos	 comboios	 ascendentes,	 devido	
às	paragens	prolongadas	na	Covilhã	
e	em	Belmonte,	esta	última	imposta	
por	 cruzamentos	 que	 lamentavel-
mente	só	podem	ser	feitos	neste	lo-
cal,	 denunciando	uma	necessidade	
a	médio	prazo	de	um	desvio	técnico	
algures	 nos	 25,5km	 que	 separam	
Belmonte	da	nova	bifurcação	para	a	
concordância	das	Beiras.

Novamente	à	 tabela	e	com	cerca	
de	 uma	dezena	 de	 pessoas	 a	 bor-
do,	parte	da	linha	3	o	primeiro	In-
tercidades	540	comercial	a	 sair	da	
Guarda.	

Da “cauda” do IC podemos observar a linha para a Guarda do lado esquerdo, e o 
acesso à Concordância das Beiras do lado direito,

 02 de Maio de 2021.  © Antero Pires

Benespera e Sabugal, o mesmo 
problema...

... plataformas demasiado curtas, 
02 de Maio de 2021.  © Antero Pires
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E	é	nele	que	se	vê	o	primeiro	
grande	 problema	 da	má	 deci-
são	de	se	construir	plataformas	
com	80	metros	de	comprimen-
to:	Embora	suficientes	(à	justa)	
para	uma	UTE,	as	plataformas	
do	Barracão	/	Sabugal,	Benes-
pera	e	Maçainhas	não	chegam	
até	 à	 porta	 da	 terceira	 carru-
agem	 do	 Intercidades.	 O	 pre-
cipício	 só	 desaparece	 em	 Bel-
monte	e	Caria,	onde	entram	os	
primeiros	 passageiros	 nestas	
paragens	 intermédias,	 usando	
para	 isso	 as	 respectivas	 pla-
taformas	 com	 100	 metros	 de	
comprimento,	 construídas	 em	
2009.	Suficientes	para	um	IC	com	3	carruagens,	
mas	mesmo	assim	manifestamente	curtas	 logo	
no	primeiro	dia,	como	veremos	mais	abaixo.	As-
sumimos	que	estes	 tamanhos	reduzidos	se	de-
veram	 unicamente	 a	 critérios	 económicos,	 até	
porque	a	própria	IP	já	admitiu	que	o	caderno	de	
encargos	 destas	 obras	 procede	 do	 PETI	 3+	 de	
2014,	que	deu	primazia	às	mercadorias.	Espaço	
não	falta	para	fazer	plataformas	com	no	mínimo	
150	metros	(até	mesmo	200)	e	será	inevitável,	
a	médio	prazo,	a	expansão	das	5	paragens	deste	
renovado	troço.	

Ainda	em	Belmonte,	uma	equipa	da	Thales	ob-
servava	com	atenção	o	desempenho	da	sua	nova	
geração	 de	 sinalização,	 pela	
primeira	 vez	 em	 exploração	
comercial.

Na	chegada	à	Covilhã,	uma	
imagem	 até	 agora	 rara:	 A	
composição	do	comboio	rápi-
do	dá	entrada	na	 linha	2,	ao	
invés	da	habitual	linha	1	onde	
se	encontra	a	(muito	grafita-
da)	2241	que	fará	o	primeiro	
Regional	 nestes	 regressados	
46.5km.	

Esta	mudança	de	linha,	po-
rém,	 poderá	 revelar-se	 pro-
blemática:	Fruto	do	corte	nas	
obras	de	modernização	há	10	
anos	entre	Castelo	Branco	e	a	

Covilhã,	 a	 estação	 da	 cidade	 neve	 não	 dispõe	
de	acessos	desnivelados	entre	plataformas,	obri-
gando	a	que	os	passageiros	tenham	de	se	des-
locar	aos	extremos	das	mesmas	(e	sem	abrigo	
na	maior	 parte	 do	 trajecto),	 causando	 alguma	
entropia	e	os	 riscos	de	segurança	 inerentes	ao	
atravessamento	 de	 uma	 via	 em	 serviço.	 Será	
certamente	outro	assunto	que	a	IP	terá	de	abor-
dar	a	médio	prazo,	sob	pena	de	poder	acontecer	
algum	acidente	grave.

A	meio	 do	 dia	 chega	 o	 primeiro	 Intercidades	
a	 desafiar	 todas	 as	 plataformas	 que	 entraram	
ao	serviço	neste	domingo:	A	5620	 trouxe	o	 IC	
541	com	“apenas”	5	carruagens,	ficando	de	fora	
mesmo	em	Belmonte	e	Caria.		

Apeadeiro da Benespera, 02 de Maio de 2021.  © Antero Pires

Equipa da Thales na estação de Belmonte, 02 de Maio de 2021.  © Antero Pires
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Apesar	da	curiosidade	 inerente	à	novidade,	a	
movimentação	 de	 passageiros	 esteve	 tranquila	
durante	o	dia...	até	ao	Regional	5685	a	meio	da	
tarde.

Já	 composta	 desde	 Castelo	 Branco	 (de	 onde	
partiu	com	o	Regional	5675),	foi	na	2249	que	a	
população	fez	a	sua	“inauguração”	no	troço	Co-
vilhã	-	Guarda.	

Mas	a	imagem	do	dia	chegou-nos	da	Benespera.	
Inicialmente	apeada,	a	população	fez	questão	de	
marcar	presença	e	99	pessoas	fizeram	a	viagem	
de	ida	e	volta	até	à	Guarda,	fruto	de	uma	mobili-
zação	organizada	por	Filipe	Santos.	Para	termos	
ideia	da	 importância	deste	passeio,	a	 freguesia	
da	Benespera	tem,	segundo	os	censos	de	2011,	
297	habitantes.	Os	11	lugares	de	estacionamen-
to	deste	apeadeiro,	um	dos	mais	remotos	deste	

troço,	não	foram	suficientes	para	albergar	tan-
ta	gente,	que	apesar	da	 situação	pandémica,	
demonstrou	querer	 fazer	 tudo	em	segurança,	
dentro	do	espaço	limitado	que	tinham,	quer	na	
plataforma,	quer	dentro	do	comboio.	Um	mo-
mento	surreal,	único,	bastante	simbólico,	mas	
acima	de	tudo,	emocionante.

E	 a	 festa	 continuou	 dentro	 da	 (muito	mais	
limpa)	 2249	 com	 cânticos	 e	 danças	 a	 bordo,	
contagiando-se	às	3	carruagens	da	automotora	
eléctrica	da	CP.	Mas	antes	da	chegada	à	Guar-
da,	a	paragem	no	Barracão	/	Sabugal	trouxe-
-nos	outro	momento	emocionante	quando	um	

senhor,	ferroviário	reformado,	se	juntou	à	festa	
que	era	o	Regional	5685	fazendo	a	curta	viagem	
até	à	Guarda	acompanhado	pelo	seu	companhei-
ro	de	4	patas.

São	momentos	como	este	que	mostram	como	
o	comboio	é	muito	estimado	nas	Beiras	e	que,	
com	as	pessoas	certas	e	ofertas	/	 infraestrutu-
ras	 adequadas,	 o	 caminho-de-ferro	 poderá	 ser	
o	catalisador	da	coesão	regional.	Um	verdadeiro	
raio	de	luz	numa	tarde	de	Domingo	em	que	o	Sol	
acabou	por	se	esconder.

Os	comboios	estão	de	volta	ao	vale	da	Teixei-
ra.	Para	ficar,	esperemos.	E	a	população	já	tem	
ideias	criativas	de	como	os	usar.	Veremos	algu-
mas,	mais	à	frente.

 Regional 5682 à passagem por Caria, 02 de Maio de 2021.  © Antero Pires

Apeadeiro da Benespera, 02 de Maio de 2021.  © Antero Pires
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Intercidades 543 na ponte dos Gogos, 02 de Maio de 2021.  © Antero Pires

Allan 0358 com o regional 5677 na ponte dos Gogos, 08 de Março de 2009. © Antero Pires

E o passado deu a vez ao presente ...

2009

2021
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a bordo do r 5685

Momento ímpar do regresso dos comboios.

 Interior da UTE. 

Apeadeiro de Caria.  

Estação de Belmonte / Manteigas.  

Apeadeiro de Maçainhas. 

 Interior da UTE.   Apeadeiro do Barracão / Sabugal. 

 © Rui Isidro
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A	inauguração,	 2	 dias	 depois,	 onde	se	falou	do	Douro	na	Beira

4	 de	Maio	 foi	 a	 data	 escolhida	 pela	
tutela	 para	 inaugurar	 a	 recém	 reaberta	 linha.	
Com	o	 foco	do	evento	 localizado	na	Covilhã,	o	
outro	extremo	não	foi	esquecido	(apesar	das	crí-
ticas	de	alguns	membros	do	PSD	da	Guarda).	

A	 comitiva	 de	 inauguração	 reuniu-se	 pelas	
11:45	na	estação	da	Guarda.	Nela	incluía-se,	en-
tre	outros,	o	Ministro	das	Infraes-
truturas	 e	Habitação	Pedro	Nuno	
Santos,	a	Ministra	da	Coesão	Ter-
ritorial,	Ana	Abrunhosa,	os	presi-
dentes	dos	Municípios	da	Covilhã	
e	 Guarda,	 Vítor	 Pereira	 e	 Carlos	
Chaves	Monteiro	respectivamente	
e	os	presidentes	da	IP	e	CP,	Antó-
nio	Laranjo	e	Nuno	Freitas.	Alguns	
meios	de	comunicação	 local	che-
garam	 a	 noticiar	 a	 presença	 do	
Primeiro	 Ministro	 António	 Costa,	
mas	tal	não	se	veio	a	verificar.	

O	 objectivo	 seria	 fazer	 uma	
viagem	 de	 comboio	 no	 Regional	
5682,	 com	 partida	 prevista	 às	
11:59	para	a	Covilhã	e	cuja	auto-

motora	tinha	uma	carruagem	reservada	para	o	
efeito.	Os	convidados	subiram	a	bordo	da	2246,	
à	excepção	do	eurodeputado	e	ex-presidente	da	
Câmara	da	Guarda,	Álvaro	Amaro,	que	ficou-se	
pela	estação	egitaniense.	

Na	passagem	pela	Benespera,	Filipe	Santos	en-
trou	a	bordo	do	comboio	“inaugural”,	entregan-
do	aos	ministros	e	presidentes	uma	folha	com	o	
nome	dos	(na	altura	conhecidos)	94	passageiros	

a inauGuração

Ponte da Carpinteira, 04 de Maio de 2021.  © Antero Pires

© Ruben Martins
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(em	anexo	no	final	do	texto),	que	protagoniza-
ram	o	momento	mais	emocionante	da	reabertu-
ra	do	troço	Covilhã	–	Guarda,	2	dias	antes.	

A	viagem	do	Regional	5682	prosseguiu	a	sua	
rota	normal	até	à	estação	da	Covilhã,	onde	por	
volta	das	13	horas,	se	deu	início	à	cerimónia	de	
inauguração,	com	um	filme	de	apresentação	dos	
trabalhos	 de	 modernização	 no	 âmbito	 do	 Cor-
redor	Internacional	Norte	do	programa	Ferrovia	
2020.

Seguiu-se	uma	intervenção	do	actual	presiden-
te	 da	 Infraestruturas	 de	 Portugal,	 Engenheiro	
António	Laranjo,	que	destacou	os	objectivos	do	
Ferrovia	2020,	fazendo	um	ponto	de	situação	do	
mesmo,	que	à	data	estava	13%	concluído,	68%	
em	custo	/	contratação	acabando	com	uns	19%	
em	projecto	que	terão	de	estar	concluídos	até	
2023,	 sob	 pena	 de	 se	 perder	 o	 financiamento	
europeu	ao	abrigo	do	quadro	de	investimentos	
em	 vigor.	 De	 relembrar	 que	 o	 Ferrovia	 2020,	
herdeiro	do	programa	PETI	3+	do	governo	de	
Pedro	Passos	Coelho,	dá	primazia	às	mercado-
rias,	em	detrimento	dos	passageiros.

António	Laranjo	resumiu	de	seguida	a	moder-

nização	feita	na	linha	da	Beira	Baixa,	que	afinal	
ainda	 não	 está	 terminada,	 pois	 a	 intervenção	
para	implementação	do	sistema	de	telecomuni-
cações	 GSM-R	 só	 deverá	 estar	 pronta	 em	 Se-
tembro	de	2021.	

Concluiu	com	os	benefícios	deste	investimento	
de	 77,12	 milhões	 de	 euros	 (60,57	 financiados	
pela	UE,	16,55	por	Portugal),	destacando	a	re-
dução	de	até	40%	no	tempo	de	trajecto	face	a	
2009	(sendo	possível,	sem	paragens,	percorrer	
o	troço	de	uma	ponta	à	outra,	em	37	minutos)	
e	 o	 papel	 importante	 de	 complementaridade	 à	
ligação	à	fronteira	de	Vilar	Formoso.	A	obra,	ini-

©  Antero Pires

©  Samuel Inácio ©  Samuel Inácio
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cialmente	projectada	para	18	meses,	
demorou	quase	o	dobro,	atingindo	os	
30	meses,	fora	os	tempos	de	ensaios.	
O	troço	reabriu	3	anos	e	2	meses	de-
pois	da	consignação,	a	5	de	Março	de	
2018.

De	seguida,	tomou	a	palavra	o	En-
genheiro	Nuno	Freitas,	presidente	da	
CP,	trazendo	consigo	uma	estratégia	
de	 oferta	 sem	 precedentes	 que	 se	
concretizará	em	2	fases,	condiciona-
da	pelo	encerramento	iminente	da	li-
nha	da	Beira	Alta:

-	Nos	próximos	2	anos	(tempo	pre-
visto	da	modernização	total	do	troço	
Pampilhosa	–	Guarda	da	linha	da	Bei-
ra	Alta	e	construção	da	concordância	
da	 Mealhada),	 o	 modelo	 de	 serviço	
visa	servir	a	mobilidade	regional	e	in-
terurbana,	com	uma	oferta	integrada	
do	 serviço	 Intercidades	 e	 Regional,	
possuindo	a	mesma	 lei	de	paragens	
e	tarifas	equiparadas	entre	a	Covilhã	
e	a	Guarda.

-	Uma	vez	reaberta	a	linha	da	Beira	
Alta,	a	oferta	será	novamente	segre-
gada	(com	os	Intercidades	a	pararem	
previsivelmente	apenas	em	Belmon-
te)	e	é	intenção	da	CP	não	só	fazer	uma	ambicio-
sa	ligação	Intercidades	Lisboa	–	Porto	via	Beira	
Interior,	como	também	criar	uma	relação	desse	
serviço	entre	Castelo	Branco	e	Coimbra,	dada	a	
forte	ligação	das	Beiras	à	cidade	académica.	

Dois	 serviços	 de	 elevadíssima	 expectativa	 e	

potencial,	 que	 abrem	 um	 vasto	 leque	 de	 liga-
ções	directas,	até	agora	difíceis	ou	até	mesmo	
impossíveis	por	via	ferroviária	e	que	poderão	ser	
efectuados	 pelas	 recém-regressadas	 locomoti-
vas	 2600	 e	 carruagens	 Arco.	 Relativamente	 à	
ligação	Lisboa	–	Porto	via	Beiras,	é	vontade	do	
operador	que	o	 serviço	 seja	 cadenciado	e	 com	

uma	frequência	de	3	horas,	assim	as	
capacidades	das	linhas	de	via	única	o	
permitam.

O	presidente	 da	CP	 revelou	 que	 os	
técnicos	da	operadora	estão	desde	já	
a	trabalhar	com	os	técnicos	da	IP	para	
que	 esta	 oferta	 se	 concretize	 sem	
constrangimentos,	 com	 o	 objectivo	
de	mitigar	pontos	de	descoordenação,	
como	 a	 definição	 de	 canais	 horários	
e	 comprimento	das	 plataformas	que,	
como	vimos,	são	manifestamente	cur-
tas.	

Nuno Freitas, presidente da CP. ©  Antero Pires

Vitor Pereira, presidente da Câmara Municipal da Covilhã. ©  Antero Pires

António Laranjo, presidente da IP. ©  Antero Pires
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Mas	Nuno	Freitas,	aproveitando	es-
tar	na	Beira	Interior,	relembrou	os	ou-
tros	 28.5km	 de	 linha	 encerrados	 na	
região:	o	troço	Pocinho	–	Barca	d’Alva	
da	linha	do	Douro.	Concluiu,	lançando	
o	desafio	à	tutela	para	recuperar	este	
pequeno,	mas	ao	mesmo	tempo	enor-
me	a	nível	turístico	e	territorial,	cami-
nho-de-ferro	encerrado	desde	1988.

O	presidente	da	CP	passou	o	teste-
munho	a	Vitor	Pereira.	O	autarca	da	
Covilhã	 celebrou	 a	 2ª	 vida	 do	 troço	
Covilhã	–	Guarda,	marcando	o	 início	
de	um	capítulo	com	3	palavras:

-	Oportunidade,	para	quem	vive	e	trabalha	na	
Beira	Interior	e	se	desloca	no	eixo	Castelo	Bran-
co	 –	 Fundão	 –	 Covilhã	 –	 Belmonte	 –	 Guarda,	
com	mais	de	200	mil	habitantes.	

-	Conectividade,	para	a	fixação	de	empresas	e	
mobilidade	de	trabalhadores	e	estudantes,	para	
o	Norte,	Coimbra	e	Lisboa.

-	Esperança,	pelas	manifestações	de	alegria	da	
população	pelo	regresso	do	comboio.

Lamentou,	porém,	que	a	oferta	comercial	não	
corresponda	às	necessidades	de	quem	trabalha	
e	estuda,	referindo-se	aos	“buracos”	em	deter-
minadas	 faixas	 horárias	 (por	 exemplo,	 a	 norte	
da	Covilhã,	entre	as	9	e	as	12	e	entre	as	18	e	as	
22	não	existe	serviço	de	passageiros)	e	dos	ele-
vados	preços	dos	passes,	que	são	bastante	mais	
caros,	quando	comparados	com	
as	áreas	metropolitanas	de	Lis-
boa	e	Porto,	lançando	o	repto	às	
entidades	 competentes	 presen-
tes	no	antigo	armazém	de	mer-
cadorias	 da	 Covilhã,	 chegando	
mesmo	 a	 revindicar	 comboios	
de	 30	 em	 30	minutos	 na	 Beira	
Interior,	serviços	para	Salaman-
ca	e	a	reposição	do	SudExpress.

Não	 terminou	a	 sua	 interven-
ção	 sem	 apelar	 à	 inclusão	 no	
PNI	 2030	 dos	 projectos	 neces-
sários	 para	 reduzir	 o	 tempo	 de	
viagem	do	IC	entre	a	Covilhã	e	
Lisboa	para	2	horas	e	45	minu-

tos,	relembrando	que	este	é	o	Intercidades	mais	
lento	a	nível	 nacional,	 sob	pena	da	 região	não	
ser	competitiva,	quer	para	profissionais	em	tele-
trabalho,	quer	para	empresas.

Finalmente,	Pedro	Nuno	Santos	encerrou	a	ce-
rimónia,	 reafirmando	 a	 aposta	 do	 governo	 no	
caminho-de-ferro	e	lançando	críticas	ao	investi-
mento	(neste	caso,	falta	dele)	feito	nas	últimas	
décadas,	votando	o	Interior	ao	abandono.	Res-
pondendo	ao	desafio	de	Nuno	Freitas,	o	Ministro	
das	Infraestruturas	confirmou	o	compromisso	de	
reabrir	a	linha	rematando	que	“quando	tivermos	
o	Douro	devidamente	explorado	não	há	cá	Tos-
cânia	que	nos	bata”	e	reconhecendo	o	potencial	
em	crescimento	do	turismo	ferroviário.	

A	base	está	lançada.	Mas	ainda	há	muito	tra-
balho	pela	frente.

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas. ©  Antero Pires

©  Antero Pires



16

Comboio CorrEio



17

Comboio CorrEio



18

Com	 a	 renovação	 total	 e	 o	 fim	 do	
interregno	 de	 12	 anos	 e	 2	meses,	
podemos	dizer	que	esta	é,	efectiva-

mente,	 a	 segunda	 vida	 do	 troço	Covilhã	 –	
Guarda.	Ou	melhor,	 o	 começo	da	 segunda	
vida,	com	várias	novidades,	potenciais,	mas	
também	 melhoramentos	 que	 não	 foram	
acautelados	e	que,	certamente,	terão	de	ser	
revisitados	num	futuro	não	muito	distante.

Comecemos	 pelo	 novo	 panorama	 de	 circu-
lações	 ferroviárias.	 Aos	 6	 Regionais	 existentes	
até	2009,	agora	regressados	em	diferentes	ho-
rários	(e	2	deles	com	material	IC),	juntam-se	6	
Intercidades,	duplicando	a	oferta	de	serviço	de	
passageiros	 para	12	 comboios	 diários	 que,	 por	
agora,	servem	todas	as	paragens.	Já	lá	vamos.	
Mas	não	nos	podemos	esquecer	que	as	marchas	
de	formação	ainda	continuam	em	certos	dias	de	
semana:	2	da	CP,	até	2	de	Julho	e	6	da	Medway	
pelo	menos	até	meados	de	Junho,	estas	últimas	
no	“triângulo”	Covilhã	–	Guarda	–	Cerdeira.	

Ao	todo,	ficamos	agora	com	um	máximo	de	20	
circulações	 diárias	 na	 faixa	 horária	 entre	 as	 5	
de	manhã	 e	 a	meia-noite,	 sem	 contar	 com	 as	
eventuais	especiais	(ainda	no	passado	dia	17	de	
Maio,	a	IP	levou	a	sua	automotora	Allan	VIP	ao	
troço,	efectuando	paragens	técnicas	em	Belmon-
te	e	todos	os	apeadeiros,	excepto	Caria).

E	a	Takargo?	Desde	o	passado	dia	18	de	Abril	
que	não	 se	 avistam	as	 locomotivas	 deste	 ope-
rador	 pelo	 vale	 da	 Teixeira.	 Mas	 ela	 anda	 lá...	
muito	discretamente.

Depois	 do	 primeiro	 comboio	 comercial	 ainda	
antes	 da	 reabertura,	 a	 Takargo	 torna-se	 o	 pri-
meiro	operador	a	efectuar	um	comboio	comer-
cial	de	mercadorias	com	a	linha	dada	à	explora-
ção:	Todas	as	quintas-feiras,	pelo	menos	até	dia	
26	de	Junho,	o	“comboio	IKEA”	nº	83432	entre	
Fuentes	 de	 Oñoro	 e	 Alfarelos	 circula	 via	 Beira	
Baixa,	 descendo	a	 linha	 a	 partir	 das	3	 da	ma-
nhã.	Com	ele,	o	troço	Covilhã	–	Guarda	totaliza	
21	circulações	diárias	na	antevéspera	de	fim	de	
semana.

as basEs da sEGunda vida

Benespera, 03 de Maio de 2021.  © Antero Pires
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Um	número	humilde	para	outras	linhas	portu-
guesas,	mas	bastante	bom	para	estas	encostas	
habituadas	 a	meia	 dúzia	 de	Regionais	 desde	 o	
final	do	século	XX.

Veremos	se	este	record	será	ou	não	batido	com	
o	previsível	desvio	dos	comboios	de	mercadorias	
durante	 o	 encerramento	da	 linha	da	Beira	Alta	
entre	a	Pampilhosa	e	a	Guarda,	previsto	para	o	
final	deste	ano,	mas	aguardamos	com	expecta-
tiva	que	mais	 “martelos”	passem	a	circular	via	
Beira	Baixa	a	curto	prazo.	

Lamentavelmente,	 a	 circulação	 destes	 com-
boios	pesados	será	sempre	mais	condicionada	à	
beira	Tejo	do	que	à	beira	Mondego	/	Dão,	pois	
toda	a	extensão	da	 linha	desde	Abrantes	até	à	
Guarda	é	classificada	como	D2	ao	invés	de	D4.	
Isto	significa	que	a	carga	máxima	por	metro	não	
pode	 ultrapassar	 as	 6,4	 toneladas	 contra	 as	 8	
permitidas	 na	 Beira	 Alta.	 O	 comprimento	 está	
também	limitado	a	600	metros,	apesar	das	ga-
rantias	da	IP	que,	no	dia	que	seja	feito	o	“upgra-
de”	para	750	metros,	Belmonte	já	tem	o	terreno	
pronto	para	isso	(de	relembrar	que	esta	estação	
viu	a	sua	linha	nº	1	ampliada	em	2009	e	nova-
mente	em	2019).

Com	a	primazia	às	mercadorias,	fruto	do	Fer-
rovia	2020,	é	certo	e	sabido	que	as	velocidades	
são	 baixas	 para	 passageiros	 e	 que	 o	 traçado,	
tirando	 pequeníssimas	 correcções	 de	 curvas,	 é	
essencialmente	 o	mesmo	 desde	 1893.	 Embora	
o	terreno	acima	de	Belmonte	não	permita	gran-
des	correcções	devido	à	orografia	difícil	imposta	

pela	montanha,	abaixo	desta	
estação	há	viabilidade	para	a	
construção	 de	 uma	 variante	
entre	a	ponte	do	Corge	na	Co-
vilhã	e	a	ponte	do	Zêzere	II,	
cortando	diversas	curvas	que	
condicionam	a	velocidade	ac-
tual	aos	80km/h	e	permitindo	
patamares	 certamente	 iguais	
ou	 superiores	 a	 120km/h.	
Na	 zona	 montanhosa	 deve-
rá	 também	 ser	 equacionada	
a	 construção	 de	 um	 desvio	
técnico	 para	 facilitar	 os	 cru-
zamentos	 entre	 Belmonte	 e	
a	 Guarda,	 que	 actualmente	
já	 castigam	 os	 Intercidades	

ascendentes.	 A	 complexidade	 de	 encontrar	 um	
ponto	 onde	 seja	 possível	 um	 desvio	 de	 cerca	
de	 800	metros	 poderá	 variar,	mas	 no	 passado	
já	existiu	acima	da	Benespera	(ao	PK	199.600)	
um	pequeno	ramal	particular,	chamado	“Desvio	
do	lixo”.	Curiosamente	nesse	mesmo	local	existe	
agora	um	sinal.	Isto	são,	contudo,	investimentos	
avultados	que	requerem	o	devido	enquadramen-
to,	ao	abrigo	de	quadros	financeiros	plurianuais.

Mas	há	um	problema	que	pode	ser	endereça-
do	já	nos	próximos	anos:	O	elevado	número	de	
passagens	de	nível,	já	criticado	pela	CP	a	28	de	
Abril	num	seminário	online.	

Ao	 todo,	nos	46.5km	finais	 da	 linha	da	Beira	
Baixa,	existem	20	PNs:	18	automatizadas,	uma	
das	quais	pedonal,	e	2	particulares,	uma	prote-
gida	por	portões	e	outra	 sem	qualquer	 tipo	de	
protecção,	 ambas	 obrigando	 à	 presença	 de	 si-
nais	de	aviso	sonoro.	

Isto	dá	uma	média	elevada	de	um	atravessa-
mento	a	cada	2,33km.	A	última	 intervenção	só	
contemplou	 (oficialmente,	 pois	 existe	 um	 caso	
adicional	conhecido	na	Benespera)	a	supressão	
da	passagem	de	nível	junto	ao	apeadeiro	do	Bar-
racão	/	Sabugal,	substituída	por	um	atravessa-
mento	inferior.

Será	 sensato	 que	 parte	 do	 investimento	 de	
450	milhões	de	euros	no	programa	de	segurança	
ferroviário	 previsto	 no	 PNI2030	 seja	 alocado	 à	
supressão	de	várias	PNs	deste	troço,	nomeada-

 Intercidades 542 em Caria, 02 de Maio de 2021.  © Antero Pires
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mente	as	intersecções	com	as	estradas	N18-3	e	
N345,	artérias	importantes	entre	Covilhã,	Caria	
e	Belmonte	e	também	a	construção	de	um	atra-
vessamento	 desnivelado	 na	 Covilhã,	 cancelado	
há	1	década,	aumentado	substancialmente	a	se-
gurança	nesta	estação.

A	fechar	a	matéria	de	segurança,	o	novo	canal	
da	via	deverá	ser	 integralmente	vedado	com	a	
máxima	 urgência.	 Não	 se	 compreende	 como	 é	
que	um	investimento,	certamente	reduzido,	não	
foi	incluído	nesta	intervenção	de	modernização,	
visto	 a	 linha	 atravessar	 zonas	 de	 pasto	 onde	
existe	o	sério	risco	de	colhida	de	animais	e	algu-
mas	pessoas	continuarem	a	usar	o	canal,	agora	
em	serviço,	para	efectuar	caminhadas.

Mudemos	o	foco	para	o	novo	serviço	de	passa-
geiros.	Apesar	da	excelente	oferta	em	termos	de	
quantidade	de	comboios,	ainda	existem	algumas	
lacunas	a	resolver:	A	ausência	de	circulações	de	
passageiros	nas	faixas	horárias	entre	as	9	e	as	
12	 e	 entre	 as	 18	 e	 as	 22	horas	 desencoraja	 o	
seu	uso	 regular	pela	população	que	precisa	de	
se	deslocar	para	o	trabalho	/	escola,	sendo	que	
a	oferta	Regional	apresenta	alguma	desconexão	
na	Covilhã.	A	juntar	a	isso,	está	o	preço	eleva-
do	das	assinaturas	mensais,	um	problema	que	a	
Comunidade	Intermunicipal	terá	de	batalhar,	em	
prol	da	mobilidade	regional.	

Finalmente,	 a	 revolução	 da	 oferta	 prevista	
para	daqui	a	2	anos	terá	de	ter	em	conta	os	cru-
zamentos	no	troço,	os	quais	fazem	com	que	por	

agora	os	Intercidades	tenham	de	esperar	pelos	
Regionais	em	Belmonte,	provocando	uma	situa-
ção	talvez	única	a	nível	nacional,	onde	os	com-
boios	“rápidos”	são	na	verdade	os	mais	lentos.

No	entanto,	o	preço	competitivo	para	viagens	
pontuais	já	cativou	a	população,	que	frequente-
mente	faz	passeios	em	família	ou	com	amigos	ao	
fim-de-semana	e	até	mesmo	uma	pequena	esca-
padinha	para	almoço	na	Covilhã,	regressando	a	
meio	da	tarde.	À	data	de	escrita	deste	texto,	as	
promoções	do	site	da	CP	permitem	viagens	entre	
a	Covilhã	e	a	Guarda	a	partir	de	1	euro,	sendo	
que	esse	valor	desce	para	metade	se	o	destino	
for	Belmonte.	Pelo	preço	de	um	pórtico	da	A23,	
faz-se	a	viagem	toda.	E	não	é	raro	encontrar	via-
gens	mais	baratas	nos	Intercidades	do	que	nos	
Regionais!

A	 modos	 que	 antevendo	 a	 possível	 chegada	
das	carruagens	Arco,	com	o	seu	espaço	dedica-
do	a	bicicletas	e	numa	 região	que	dá	bastante	
uso	a	esse	meio	de	transporte,	os	habitantes	da	
Beira	já	começaram	a	casar	o	cicloturismo	com	o	
caminho-de-ferro.

E	 temos	 uma	 história	 que	 ilustra	 o	 inúmero	
potencial	destes	programas	de	lazer,	não	só	no	
recém-reaberto	troço,	como	nas	linhas	vizinhas:	
Rui	 e	 Alexandra	 Isidro	 costumam	 fazer	 vários	
passeios	 de	 bicicleta	 pela	 região	 da	 Guarda.	
Como	eles,	várias	pessoas	pedalam	diversos	tri-
lhos	das	Beiras,	por	lazer	e	/	ou	exercício.	Com	a	
reabertura	da	linha,	experimentaram	pedalar	até	

à	 Beira	 Baixa	 e	 depois	 re-
gressar	de	 comboio.	Saíram	
da	Guarda	 pela	manhã,	 pe-
dalando	 primeiramente	 até	
ao	 Barracão	 e	 depois	 pela	
estrada	que	desce	o	vale	da	
Teixeira,	 paralela	 à	 A23	 e	 à	
linha.	 Com	 uma	 pequena	
pausa	para	café	na	Benespe-
ra,	seguiram	depois	para	Ma-
çainhas,	a	 terra	do	eléctrico	
e	dos	ceboleiros.	O	restabe-
lecimento	de	energias	foi	fei-
to	em	Belmonte,	uma	das	12	
“Aldeias	Históricas”	 com	um	
vasto	património	para	visitar	
e	uma	fortíssima	ligação	com	

Excesso de passagens de nível e a falta de vedação do canal ferroviário. Dois 
problemas por resolver. 22 de Maio de 2021.  © Antero Pires
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o	judaísmo.	Ainda	com	forças	para	
chegar	 a	 Caria	 e	 depois	 de	 46km	
pedalados,	foi	aí	que	apanharam	o	
Regional	5685	de	regresso	à	Guar-
da.	De	Caria	à	cidade	mais	alta	são	
33km	sobre	carris,	onde	é	possível	
descansar	e	apreciar	ainda	mais	a	
bela	paisagem!		

Como	 este,	 há	 imensos	 circui-
tos	ciclo-ferroviários	por	descobrir	
pelo	 vale	 da	 Teixeira	 e	 Cova	 da	
Beira.	Uma	pena	que	a	maioria	dos	
caminhos	 abertos	 paralelamente	
à	 linha	para	as	obras	não	tenham	
sido	preservados,	pois	dariam	para	
rotas	pedestres	ou	cicláveis,	cata-
lisando	esta	prática	de	mobilidade	
sustentável.	Não	obstante,	aqui	está	um	enorme	
potencial	que	a	região	pode	tirar	partido,	este-
jam	reunidas	as	devidas	condições	quer	a	nível	
ferroviário	(horários	e	comboios)	quer	a	nível	lo-
cal	(restauração	e	hotelaria).	

Por	 descobrir,	 está	 também	 todo	 o	 potencial	
turístico	 ferroviário	 da	 linha	 da	 Beira	 Baixa.	
Desde	o	Entroncamento	até	Vila	Velha	de	Ródão	
assistimos,	sempre	na	companhia	do	rio	Tejo,	ao	
desfile	de	vários	monumentos	como	os	castelos	
de	Almourol	e	Belver	e	as	Portas	de	Ródão.

Deixando	o	Tejo	para	trás,	seguimos	para	Cas-
telo	 Branco,	 trilhando	 o	 planalto	 beirão	 até	 às	

cerejeiras	 da	 Serra	 da	 Gardunha,	 onde	 nos	 é	
aberta	a	porta	à	Cova	da	Beira	no	sopé	da	Ser-
ra	da	Estrela,	terminando	com	uma	inesquecível	
subida	 à	 cidade	 da	Guarda	 através	 do	 vale	 da	
Teixeira.		Esta	variedade	de	paisagens	em	menos	
de	250km	há	muito	que	pede	umas	carruagens	
com	possibilidade	de	abertura	de	janelas...	

A	nova	(e	soberba)	abordagem	da	CP	para	as	
linhas	do	Douro	e	Vouga,	deixam	a	esperança	de	
que	a	Beira	Baixa	será	a	próxima	a	receber	o	tra-
tamento	turístico	há	muito	merecido.	Mas	se	a	CP	
pode	proporcionar	o	material,	não	deve	segurar	
este	“barco	sobre	carris”	sozinha.	É	preciso	que	
o	poder	local	e	potenciais	parceiros	demonstrem	

o	justo	 interesse,	e	que	
a	 componente	 turística	
da	 linha	 da	 Beira	 Baixa	
acorde	 desta	 excessiva	
hibernação.	

A	segunda	vida	do	tro-
ço	 Covilhã	 –	 Guarda,	
embora	 com	 bastante	
atraso,	 não	 podia	 ter	
vindo	em	melhor	altura.	
Uma	altura	de	mudança	
de	 paradigma.	 Em	 que	
o	 esquecimento	 a	 que	
o	 caminho-de-ferro	 foi	
submetido	 em	 Portugal	
parece	 estar	 finalmente	
a	terminar.

Maçainhas, 08 de Maio de 2021.  © Rui Isidro

Um grupo de amigos escolheu um passeio de comboio entre o Barracão e a Covilhã para 
a tarde de sábado, 22 de Maio de 2021.  © Antero Pires
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FErmodEl lançou 
WEbpaGE oFiCial

Para	 comemorar	 o	 aniversário	 do	
Grupo	Fermodel,	que	se	comemorou	
no	passado	dia	1	de	Junho,	foi	anun-

ciado	 o	 lançamento	 da	Webpage	 oficial	 da	
Fermodel	disponível	no	seguinte	endereço:

https://www.fermodel.pt	

A	presença	da	Fermodel	nas	plataformas	digi-
tais,	é	também	reforçada	com	a	disponibilização	
do	 respectivo	 Canal	 Oficial	 no	 Youtube,	 Insta-
gram	e	Twitter.

Assim,	convidamos	todos	os	entusiastas,	par-
ceiros	e	amigos	a	visitar	estas	plataformas	digi-
tais	e	subscrever	as	mesmas	de	forma	poderem	
receber	em	primeira	mão	todas	as	novidades	e	
manterem-se	actualizados	relativamente	às	ac-
tividades	que	este	grupo	de	amigos	desenvolve	
regularmente.

Apesar	 de	 grandes	 constrangimentos	 moti-
vados	 pela	 Covid19,	 estivemos	 sempre	 muito	

activos	 e	motivados,	 e	 encaramos	 com	grande	
esperança	 a	 possibilidade	 de	 ainda	 conseguir-
mos	 realizar	 o	 evento	 Fermodel	 em	Dezembro	
do	corrente	ano,	conforme	intenção	e	disponibi-
lidade	manifestadas	pelo	Presidente	da	Junta	de	
Freguesia	de	Carcavelos	e	Parede.

A	possibilidade	de	realização	deste	evento	ain-
da	em	2021,	será	objecto	de	uma	apreciação	em	
data	mais	próxima	ao	mesmo	e	terá	certamen-
te	 em	 consideração	 a	 situação	 que	 se	 vive	 no	
país,	no	que	diz	respeito	às	eventuais	restrições	
e	condicionamentos	em	vigor	à	data	da	realiza-
ção	da	exposição.

Como	 nota	 final,	 esperamos	 ainda	 durante	 o	
presente	 mês	 de	 Junho,	 inaugurar	 a	 Sede	 do	
Grupo	Fermodel,	nas	instalações	gentilmente	ce-
didas	pela	Junta	para	o	efeito,	facto	que	desde	já	
muito	agradecemos.

Comunicado, 01 de Junho de 2021.
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Estabilização dE muro na 
linha do douro

Foram	 concluídos	 os	 trabalhos	 de	
estabilização	do	muro	de	suporte	
de	escavação	e	de	terrenos	de	en-

costa	confinantes	com	a	Linha	do	Douro,	
localizados	entre	os	quilómetros	94,150	e	
94,223,	no	concelho	de	Mesão	Frio.

Esta	 intervenção,	 com	 um	 investimento	 de	
224	mil	euros,	pretendeu	reforçar	a	capacida-
de	de	contenção	do	muro	e	a	estabilização	da	
encosta,	ao	 longo	de	um	troço	com	cerca	de	
73	metros	de	extensão,	procurando	minimizar	
os	riscos	de	deslizamento	de	materiais	sobre	a	
via-férrea.	Este	troço	situa-se	entre	o	apeadei-
ro	de	Barqueiros	e	a	estação	da	Rêde.

A	empreitada	envolveu	a	colocação	de	uma	
cortina	de	microestacas	porticada	implantada	ao	longo	do	ta-
lude,	a	cerca	de	três	metros	da	crista.	Associado	a	esta	solu-
ção	foram	executados	geodrenos	profundos	na	face	do	muro	
em	enrocamento,	que	permitem	assegurar	a	melhoria	da	ca-
pacidade	de	drenagem	da	encosta	e	o	rebaixamento	do	nível	
freático,	o	que	contribui	para	melhoria	das	condições	de	esta-
bilidade	da	mesma.	

A	obra	tinha	sido	adjudicada	à	empresa	Nortejuvil	–	Socieda-
de	de	Construções	Lda.	Através	dos	recursos	e	tirando	partido	
das	competências	 internas	da	 Infraestruturas	de	Portugal,	o	
Projeto	 foi	 desenvolvido	 pela	 Direção	 de	 Engenharia	 e	 Am-
biente	e	a	fiscalização	da	obra	é	assegurada	pelo	Centro	Ope-
racional	de	Manutenção	Norte.

FotoGraFias: inFraEstruturas dE portuGal © 
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O	horizonte	 de	 implementação	 é	2023,	quando	a	Infraestruturas	de	
Portugal	 entregar	 a	 renovação	da	

linha	da	Beira	Alta	 e	 a	 construção	da	 con-
cordância	da	Mealhada,	mas	o	presidente	da	
CP	anunciou	já	os	planos	da	empresa,	apro-
veitando	 a	 inauguração	 do	 troço	 Covilhã	 –	
Guarda,	 cujo	 evento	 oficial	 aconteceu	 no	
passado	4	de	Maio.

Falando	perante	a	comitiva,	Nuno	Freitas	reve-
lou	que	a	oferta	colocada	no	troço	inaugurado	é	
apenas	temporária,	dado	que	até	ao	final	do	ano	
a	linha	da	Beira	Alta	será	encerrada	entre	Pampi-
lhosa	e	Guarda,	para	acelerar	as	obras	de	reno-
vação	integral	da	via,	que	terão	de	estar	prontas	
até	 2023,	 sob	 pena	 de	 perderem	 os	 preciosos	
fundos	comunitários.

Após	a	 reabertura	da	 linha	e	após	a	constru-
ção	da	variante	da	Mealhada,	que	permitirá	aos	
comboios	 ligarem	a	Beira	Alta	 com	o	Norte	 do	
país	sem	 inversão	na	Pampilhosa,	o	presidente	
da	CP	anunciou	que	a	empresa	quer	eliminar	a	
oferta	histórica	que	é	reconhecível	nas	linhas	da	
Beira	Alta	e	da	Beira	Baixa,	trocando-a	por	uma	
oferta	 cadenciada	assente	em	comboios	 Lisboa	
–	Porto	que	circulem	via	Beiras,	com	um	caden-
ciamento	 a	 três	 horas	 e,	 por	 isso,	 reforçando	
substancialmente	a	oferta	por	comparação	com	
o	cenário	actual.

A	acontecer,	será	uma	revolução	comercial	sem	
paralelo	na	história	das	vias	Beirãs.

bEiras vão sEr passaGEm
Comboios lisboa – porto

Intercidades entre a Covilhã e a Guarda, 04 de Maio de 2021. © Antero Pires
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A	MEDWAY	 chegou	 a	 acordo	 com	 o	Sindicato	 dos	 Maquinistas	 relativo	
a	um	novo	acordo	de	empresa,	 fe-

chando	um	importante	tópico	de	gestão	de	
recursos	humanos	que	estava	pendente	há	
algum	tempo.

A	maior	novidade	passa	pela	previsão	de	ope-
ração	em	regime	de	agente	único,	possibilidade	
prevista	regulamentarmente	na	rede	nacional	e	
que	carecia	de	previsão	no	acordo	de	empresa.	
Isto	permitirá	atingir	maior	eficiência	operacio-
nal	nos	troços	onde	as	condições	previstas	nos	
regulamentos	 estejam	 cumpridas,	 nomeada-
mente	equipadas	de	comunicações	por	rádio	ou	
GSM	e	controlo	de	velocidade.	Daqui	estão	ainda	
excluídos	os	comboios	com	mercadorias	perigo-
sas,	que	continuarão	a	ter	dois	tripulantes	inde-
pendentemente	do	troço	em	que	circulem.

Os	maquinistas	receberão	um	benefício	salarial	
correspondente	a	este	 regime	de	operação	e	a	
MEDWAY	assegura	que	não	fará	despedimentos	
entre	o	plantel	afecto	ao	suporte	às	circulações	
que	 será	 agora	minorado,	 apostando	 antes	 na	
sua	 formação	e	passagem	a	outras	 categorias,	
como	por	exemplo	a	de	maquinista.

mEdWaY implEmEnta 
aGEntE ÚniCo

Transporte de Biodiesel à passagem por Monte Novo - Palma, Maio de 2021. © João Balseiro
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ip vEnCEu o prémio 
“intErvEnção dE ConsErvação E 

rEstauro”

O	júri	 dos	 ‘Prémios	 SOS	 Azulejo	 2019-2020’,	presidido	 pelo	 Professor	 Vítor	 Serrão,	 se-
lecionou	no	passado	dia	09	de	abril	 os	ga-

lardoados	desta	 edição	de	prémios	 (excecionalmen-
te	bianual	devido	à	pandemia),	tendo	sido	atribuídos	
nove	Prémios	(1	ex	aequo)	e	seis	Menções	Honrosas.

O	 Prémio	 “Intervenção	 de	 Conservação	 e	 Restauro”	 foi	
atribuído	(ex	aequo)	a	Ana	Bidarra	–	Cinábrio	/	RC	3	/	In-
fraestruturas	de	Portugal;	“Linha	do	Oeste	–	Conservação	e	
Restauro	dos	painéis	azulejares	das	estações	de	Caldas	da	
Rainha,	Valado,	Outeiro,	Bombarral,	Mafra,	Leiria	e	Óbidos.	

A	Infraestruturas	de	Portugal	tem	no	âmbito	da	estratégia	
de	preservação	do	património	efectuado	diversas	interven-
ções	ao	longo	dos	últimos	anos.	Em	2019	foram	concluídos	
os	 trabalhos	de	 conservação	e	 restauro	dos	painéis	azule-
jares	existentes	em	diversos	edifícios	de	passageiros	da	li-
nha	do	Oeste.	O	principal	objectivo	destas	intervenções	foi	
permitir	 a	 salvaguarda,	 a	 recuperação	 a	 valorização	 deste	
importante	património	público	ferroviário.	

Os	 trabalhos	 desenvolvidos	 contemplaram	 a	 remoção	 de	
azulejos	em	destacamento,	limpezas	de	faces	nobres	e	tar-
dozes,	 colagens,	 consolidações,	 tratamentos	dos	 suportes,	
preenchimentos,	 reintegrações	 cromáticas,	 cozedura	 de	
azulejos	existentes	para	irradiação	de	algas	e	refechamento	
de	juntas	e	limpezas.

Os	 conjuntos	 azulejares	 decorativos	 que	 foram	 alvo	 de	
intervenção	revestem	os	edifícios	de	passageiros,	habitual-
mente	ano	nível	do	rés-do-chão	e	na	zona	das	plataformas	
de	passageiros.	Os	painéis	representam	habitualmente	uma	
iconografia	e	etnografia	simples	e	directa,	representando	es-
paços	bucólicos,	figuras,	monumentos,	tradições	e	trabalhos	
campestres,	perpetuando	tradições	e	memórias	das	realida-
des	regionais	às	quais	as	populações	atribuem	grande	valor	
histórico	e	simbólico.

FotoGraFias: inFraEstruturas dE portuGal © 
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Estão	finalizadas	as	obras	decorren-
tes	 da	 empreitada	 que	 visou	 a	 es-
tabilização	 do	 talude	 de	 escavação	

existentes	entre	os	quilómetros	201,960	e	
202,140	 da	 linha	 do	 Norte,	 mais	 precisa-
mente	 entre	 os	 apeadeiros	 de	 Formoselha	
e	Pereira.

Com	um	investimento	de	cerca	de	545.000,00	
euros	a	intervenção	teve	como	objectivo	primor-
dial	incrementar	a	estabilidade	do	talude,	permi-
tindo	desse	modo	reforçar	a	segurança	da	explo-
ração	ferroviária,	naquele	que	é	o	principal	eixo	
ferroviário	nacional.	

Durante	a	empreitada	foram	executados	os	se-
guintes	trabalhos:

m Execução	de	cerca	de	250	colunas	de	brita	com	in-
jeção	de	calda	de	cimento;

m Construção	de	muro	de	gabiões	com	1,50	metros	de	
altura	e	180	metros	de	comprimento;

m Execução	de	máscara	drenante	e	beneficiação	do	
sistema	de	drenagem.

FotoGraFias: inFraEstruturas dE portuGal © 
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Estabilização dE taludE 
na linha do nortE

FotoGraFias: inFraEstruturas dE portuGal © 
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No	passado	dia	26	de	Maio	a	 loco-
motiva	 1964	 avariou	 enquanto	
fazia	o	comboio	47837,	amoníaco	

vazio	Entroncamento	-	Badajoz.

A	avaria	aconteceu	 logo	após	à	saída	da	es-
tação	de	Abrantes,	tendo	depois	a	composição	
recuado	a	esta	estação.	Aí	foi	mais	tarde	troca-
da	a	1964	pela	locomotiva	5034,	que	vinha	no	
42816,	proveniente	de	Badajoz	e	 com	destino	
ao	Entroncamento.

Entretanto	 a	 MEDWAY	 enviou	 a	 locomotiva	
4708	 em	 direcção	 a	 Abrantes	 para	 rebocar	 a	
composição	do	42816	e	a	avariada	1964	para	o	
Entroncamento.

Foto	1:	Locomotiva	1964	no	local	da	avaria;

Foto	2:	Composição	depois	de	ter	recuado	para	
Abrantes,	enquanto	esperava	pelo	42816;

Foto	3:	Locomotiva	5034	já	à	frente	da	compo-
sição	do	amoníaco;

Foto	4:	Locomotiva	4708	com	a	1964	a	rebo-
que	e	a	composição	que	a	5034	trazia	de	Bada-
joz	em	Almourol.

loComotiva 1964 avariou 
a Caminho dE badaJoz

© João Morgado

© João Morgado

© João Morgado
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O	mês	de	Maio	acabou	por	ficar	mar-cado	por	alguns	incidentes	com	as	
locomotivas	 1400s	 em	 diferentes	

pontos	da	linha	do	Douro.

Enormes	constrangimentos	para	os	clientes	com	
atrasos	e	supressões	de	serviços,	oportunidades	
únicas	para	os	spotters	ferroviários.

Caso	1,	dia	22	de	Maio	de	2021.

Durante	 a	 viagem	 do	 Interregional	 861	 que	
efectuava	o	percurso	entre	Porto	Campanhã	e	o	
Pocinho	a	locomotiva	1461	responsável	pela	trac-
ção	do	comboio	sofreu	uma	avaria.

Devido	a	esse	problema	a	composição,	que	con-
tava	com	3	carruagens	Schindler,	acabou	por	ficar	
imobilizada	na	estação	de	Mosteirô,	 sendo	o	 IR	
861	suprimido	no	resto	do	seu	percurso.

A	composição	avariada	acabou	posteriormente		
por	ser	 incorporada	no	 IR	862	que	circulava	no	
sentido	oposto,	entre	o	Pocinho	e	Porto	Campa-
nhã,	para	regressar	a	Contumil.

Deste	modo	originou-se	uma	grande	e	diversifi-
cada	composição	de	8	carruagens	(3	Schindler	e	
5	Sorefames)	com	a	1408	a	tracionar	e	a	avariada	
1461	à	cauda.

Passagem da composição em Ermesinde no dia 22 de Maio de 2021. © Tiago Cunha

loComotivas 1400s Com 
problEmas no douro
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Caso	2,	26	de	Maio	de	2021.

O	 comboio	 Interregional	 869,	 partiu	 de	 Porto	
São	 Bento	 no	 dia	 26	 de	maio	 de	 2021,	 com	 a	
locomotiva	1415	e	três	carruagens	Schindler.	Na	
outra	extremidade	da	linha	do	Douro,	no	Pocinho,	
era	suprimido	o	comboio	868	devido	a	uma	avaria	
na	locomotiva	1436.	

As	carruagens	deste	foram	engatadas	no	com-
boio	 21812,	 e	 rumaram	 então	 até	 ao	 Porto,	 fi-
cando	 apenas	 a	 locomotiva	 1436	 (avariada)	 no	
Pocinho.	

Assim	que	o	comboio	869	chegou	ao	Pocinho,	a	
locomotiva	1415	 iniciou	as	manobras,	 formando	
dupla	com	a	locomotiva	1436,	para	a	transportar	
para	as	oficinas.	Parte	então	o	comboio	876	do	
Pocinho	 com	as	 locomotivas	1415	e	1436,	e	as	
três	carruagens	Schindler.

Na	Régua,	estava	a	 locomotiva	1438,	que	du-
rante	a	manhã	tinha	transportado	para	aquela	es-
tação	o	comboio	Histórico.	

Quando	o	comboio	876	chegou	à	Régua,	a	1438	
foi	 engatada	 na	 cauda	 do	 comboio,	 formando	
uma	bela	composição.	

Partiu	então	o	comboio	876	da	estação	da	Ré-
gua,	 com	a	1415	e	 a	1436,	 as	 três	 carruagens	
Schindler	e	na	cauda	a	1438.

Passagem da composição no Bustelo no dia 26 de Maio de 2021. © José Pedro Botelho
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Caso	3,	dia	30	de	Maio	de	2021.

No	dia	30	de	maio	de	2021,	a	locomotiva	1461	
do	Interregional	869	(Porto	São	Bento		-	Pocinho)	
avariou	perto	do	quilómetro	149	da	linha	do	Dou-
ro	entre	os	apeadeiros	da	Ferradosa	e	da	Alegria,	
tendo	sido	necessário	pedir	socorro.

A	 situação	 originou	 a	 supressão	 do	 comboio	
21812	(Pocinho	-	Porto	São	Bento),	que	foi	o	“so-
corro”	do	comboio	869.	

Juntaram-se	 as	 composi-
ção,	 dando	origem	ao	 com-
boio	 876	 (Pocinho	 -	 Porto	
São	 Bento),	 que	 excepcio-
nalmente	 partiu	 da	 estação	
do	Tua,	com	destino	ao	Por-
to,	 formando	uma	composi-
ção	 com	 duas	 locomotivas	
da	série	1400	e	sete	carrua-
gens	Schindler.	

Tornou-se	 uma	 composi-
ção	curiosa,	porque	num	só	
comboio,	 foi	 possível	 ob-
servar	 todas	 os	 diferentes	
esquemas	 de	 pintura	 das	

carruagens	Schindler,	desde	o	clássico	esquema	
vermelho	e	branco	com	o	tejadilho	castanho,	pas-
sando	pelos	esquemas	aplicados	às	Schindler	do	
Miradouro	 da	 edição	 de	 2017,	 até	 ao	 esquema	
Retro.	

Nas	fotografias,	o	comboio	876	com	sete	carru-
agens	Schindler,	a	1415	à	cabeça	e	a	1461	(ava-
riada)	na	cauda,	a	passar	na	ponte	da	Pala,	na	
linha	do	Douro.

© José Pedro Botelho

© José Pedro Botelho
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modErnização da
linha da bEira alta

O	processo	 de	 modernização	 da	 li-nha	da	Beira	Alta	tem	vindo	a	de-
correr	 em	 termos	 burocráticos	

com	a	assinatura	ao	longo	dos	últimos	me-
ses	de	diversos	contratos.

	O	primeiro	documento,	a	Portaria	185/2021	do	
dia	11	de	Maio,	estava	relacionada	com	a	assina-
tura	do	contrato	destinado	à	aquisição	de	apare-
lhos	de	via	para	instalar	na	linha	da	Beira	Alta,	no	
subtroço	Cerdeira	–	Vilar	Formoso.

Com	um	preço	contratual	de	2.456.912,85	eu-
ros,	a	empresa	vencedora	do	concurso,	FRUTIFER,	
tinha	548	dias	para	fornecer	os	equipamentos	re-
ferentes	 no	 contrato	 que	 habitualmente	 incluem	
agulhas,	 cróssimas,	 alavancas	 para	 comando	 de	
agulhas	 e	 outros	 dispositivos	 para	 mudança	 de	
vias.

No	 dia	 25	 de	Maio	 um	novo	 contrato	 entre	 as	
duas	 entidades	 referidas	 anteriormente,	 des-
ta	vez	destinado	à	compra	dos	aparelhos	de	via	
para	o	subtroço	entre	Santa	Comba	Dão	e	Man-
gualde.	Com	um	prazo	de	execução	de	549	dias,	
este	 novo	 contrato	 teve	 um	preço	 contratual	 de	
6.101.948,50	euros.

Finalmente	 no	 dia	 seguinte,	 26	 de	Maio,	 ocor-
reu	a	assinatura	do	contrato	entre	a	IP	e	a	Arcelor	
Mittal	Espanã	destinado	à	aquisição	de	carril	60E1	
para	aplicação	na	 linha	da	Beira	Alta,	cujo	preço	
contratual	 foi	 de	 10.316.460,00	 euros	 com	 um	
prazo	de	execução	de	240	dias.

Estação de Cerdeira, Setembro de 2018  © Pedro André
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intErvEnção Em pontEs da
linha da bEira alta

Na	linha	da	Beira	Alta	
estão	 a	 decorrer	
trabalhos	 de	 repa-

ração	 e	 proteção	 anticorro-
siva	nas	pontes	das	Várzeas	
e	Meligioso,	uma	obra	a	car-
go	 do	 consórcio	 constituído	
pela	COMSA	e	FERGRUPO.

Nesta	 intervenção,	 da	 respon-
sabilidade	 da	 Infraestruturas	 de	
Portugal	(IP),	estão	a	ser	execu-
tadas	 a	 decapagem	 integral	 das	
pontes	 com	 jato	 de	 areia	 para	
remoção	de	toda	a	tinta	existen-
te,	bem	como	eventuais	focos	de	
corrosão,	 sendo	 posteriormente	
aplicados	um	esquema	de	pintu-
ra	composto	por	três	camadas	de	
tinta.

Ponte das Várzeas, Junho de 2021. © Fernando Liberato

Ponte do Meligioso, Junho de 2021. © Fernando Liberato
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loComotiva 0186 
rEGrEssou ao douro

Antecipando	o	início	da	temporada	
do	comboio	histórico	na	linha	do	
Douro,	a	CP	completou	a	revisão	

geral	à	locomotiva	0186,	que	incluiu	a	re-
novação	da	certificação	da	sua	caldeira,	e	
a	manutenção	às	carruagens	de	madeira	
que	fazem	parte	da	composição	que	todos	
os	anos	nos	faz	regressar	ao	passado	en-
tre	Régua	e	Tua.

	A	marcha	 foi	 realizada	no	dia	26	de	Maio	e	
como	habitual	foi	precedida	de	inversão	da	loco-
motiva	no	triângulo	de	São	Gemil.	A	tracção	até	
à	Régua	 foi	 assegurada	pela	 locomotiva	1438,	
de	Contumil.

As locomotivas 1438 e 0186 a chegar a Contumil, após 
terem ido inverter na concordância de S. Gemil. 
E a marcha 31206 na passagem por Rio Tinto.

 © José Pedro Botelho
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A	greve	da	Infraestruturas	de	Portu-gal	provocou	supressões	várias	ao	
longo	 do	 país	 e	 acabou	 por	 propi-

ciar	uma	visita	da	2601	a	Lisboa,	asseguran-
do	o	Intercidades	730	Valença	–	Lisboa,	só	a	
partir	do	Porto,	dado	que	a	composição	com	
a	5600	titular	acabou	por	não	poder	sair	de	
Valença	devido	à	greve.

Para	Sul,	a	 locomotiva	 fez-se	acompanhar	de	
apenas	três	carruagens	de	2ª	classe	–	uma	com-
posição	minhota,	portanto	–	e	regressou	na	tar-
de	do	mesmo	dia	27	de	Maio	com	o	IC	731	para	
Valença,	 também	 ele	 suprimido	 no	 Porto.	 No	
sentido	Sul	–	Norte	a	marcha	já	comportou	uma	
composição	normal,	com	seis	carruagens,	duas	
delas	de	primeira	classe.

as novidadEs das 2600s 
durantE o mês dE maio

GrEvE proporCionou viaGEm da 2601 até lisboa

A 2601 saindo do Oriente com o Intercidades 731, 27 de Maio de 2021. © João Cunha
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A	locomotiva	 2626	 foi	 recuperada	para	 serviço	 comercial	 no	 decurso	
do	mês	de	Maio,	tendo	sido	finaliza-

do	o	restauro	estético	que	ainda	estava	pen-
dente.	A	primeira	semana	de	serviço,	que	se	
iniciou	a	17	de	Maio,	foi	passada	ao	serviço	
dos	ensaios	estáticos	da	carrua-
gem	Arco	onde	se	vai	ensaiando	
o	inversor	de	corrente	que	per-
mitirá	 alimentar	 estas	 carrua-
gens	com	a	tensão	de	alimenta-
ção	portuguesa	de	1.500	volts.

A	grande	novidade	é	que,	em	sen-
tido	inverso	ao	da	locomotiva	2605,	
a	2626	finalizou	a	sua	recuperação	
exibindo	 agora	 ópticas	 centrais	 de	
grande	dimensão,	iguais	às	da	pri-
meira	série	e	por	isso	semelhantes	
às	 que	 trouxe	 de	 fábrica,	 no	 final	
dos	anos	80.	Os	aros	da	2626	 fo-
ram	utilizados	para	equipar	de	for-
ma	experimental	a	locomotiva	2605	
com	os	novos	focos	LED,	que	se	ge-

neralizarão	a	todas	as	locomotivas,	tendo	assim	
ficado	disponíveis	os	aros	e	 focos	até	então	na	
posse	da	2605,	para	reaplicação	na	2626.	Uma	
novidade	mais	no	parque	das	2600.

loComotiva 2626 rEGrEssa às oriGEns

A	última	 locomotiva	do	primeiro	 lote	de	 locomotivas	 2600	 recuperadas	
já	 se	 encontra	 em	 es-

tado	 funcional.	 Após	 uma	 bre-
ve	revisão,	a	2612	foi	ensaiada	
pela	 primeira	 vez	 no	 dia	 28	 de	
Maio,	 exibindo	 um	 bom	 estado	
funcional,	tal	como	as	restantes	
nove	locomotivas	haviam	já	de-
monstrado.

A	 locomotiva	 2612	 será	 agora	
desmontada	para	trabalhos	de	res-
tauro,	e	completará	a	primeira	fase	
do	programa	de	recuperação	destas	
locomotivas	–	todas	as	locomotivas	
com	 comando	múltiplo	 passarão	 a	
estar	operacionais.

Em	fase	final	de	recuperação	está	a	locomotiva	
2610,	a	nona	locomotiva	a	ser	reactivada.

2612 Já Está rECupErada FunCionalmEntE

A locomotiva 2626, ainda sem ter recebido a sua numeração, no 
depósito de Contumil, em Maio. © João Cunha

A locomotiva 2612 em intervenção em Contumil, no mês de Maio. 
© João Cunha
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assoCiação portuGuEsa 
das EmprEsas FErroviárias 

Os	 dois	 operadores	 portugueses,	
Medway	 e	 Takargo,	 formalizaram	
a	primeira	associação	nacional	de	

defesa	dos	 interesses	dos	 operadores	 fer-
roviários,	uma	lacuna	institucional	que	per-
sistia	 e	 que	 afectava	 a	 representação	 dos	
interesses	dos	operadores	no	nosso	país.

A	promoção	da	cooperação	e	colaboração	entre	
entidades	ferroviárias	é	a	maior	motivação	do	pro-
jecto,	 segundo	 o	 seu	 presidente,	 Miguel	 Lisboa.	
Dos	órgãos	sociais	fazem	ainda	parte	Miguel	Rebe-
lo	de	Sousa	(vice-presidente	e	director	executivo),	
três	 vice-presidentes:	 Carlos	 Vasconcelos	 (presi-
dente	da	Medway),	Álvaro	Fonseca	(director-geral	
da	Takargo)	e	Bruno	Silva	(director-geral	da	Me-
dway).

nasCE pEla mão dE takarGo E mEdWaY

(50380 Entroncamento - Praias Sado) Concordância de Bombel, Outubro de 2020. © Pedro André

 (95202 Entroncamento - Terminal XXI) Linha do Alentejo Pk 41.9, Outubro de 2020. © Pedro André
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primEiros Comboios 
rEGularEs dE mErCadorias 

pEla bEira baixa

Desde	o	dia	19	de	Maio,	 em	 resul-
tado	das	primeiras	vagas	de	inter-
dições	 totais	 de	 tráfego	nocturno	

na	linha	da	Beira	Alta,	a	Takargo	realiza	um	
comboio	de	mercadorias	semanal	pela	linha	
da	Beira	Baixa,	 ligando	Vilar	Formoso	com	
Alfarelos.	O	comboio,	transportando	caixas	
móveis,	procede	de	Constantí,	Espanha.

O	horário	não	é	fantástico	para	ver	a	passagem,	
dado	que	o	comboio	83432/3	sai	de	Vilar	Formoso	
às	quintas,	pelas	02:21,	passando	na	Covilhã	pe-
las	03:36.	Chega	a	Alfarelos	ao	início	da	manhã,	
às	 08:41.	 Esta	 operação	 continuará	 pelo	menos	
até	ao	dia	26	de	Junho.

Também	em	virtude	das	operações	nocturnas	na	
linha	da	Beira	Alta,	a	Medway	desvia	desde	o	9	de	
Junho	o	seu	comboio	“Mediberia”	entre	Vilar	For-

moso	e	São	Martinho	do	Campo	pela	linha	da	Beira	
Baixa.	A	saída	de	Vilar	Formoso,	às	quartas,	dá-se	
pelas	00:59,	com	inversão	no	Entroncamento	en-
tre	as	05:01	e	06:18,	chegando	ao	seu	terminal,	a	
Norte,	pelas	10:34.

Já	regulares	e	diurnos,	pelo	menos	durante	um	
mês,	será	o	tráfego	siderúrgico	que	liga	a	Siderur-
gia	Nacional,	em	Paio	Pires,	com	a	zona	industrial	
de	Getafe,	em	Madrid,	numa	parceria	da	Medway	
com	a	Transfesa.	Às	sextas,	o	novo	89484	sairá	de	
Vilar	Formoso	pelas	12:12	e	descerá	a	Beira	Bai-
xa,	repetindo-se	aos	sábados	com	saída	de	Vilar	
Formoso	pelas	17:55.	Em	sentido	inverso,	aos	Sá-
bados,	o	mesmo	tráfego	sobe	da	Siderurgia	pela	
linha	 da	 Beira	 Baixa,	 chegando	 a	 Vilar	 Formoso	
pelas	16:46	e	passando	na	Covilhã	por	volta	das	
15:00.

 Comboio 89350/1 (Alfarelos --» Covilhã), Fundão, 18 de Abril de 2021. © Valério dos Santos
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ElECtriFiCação da
linha do alGarvE

A	modernização	 e	 electrificação	 da	linha	do	Algarve,	nos	 troços	 com-
preendidos	 entre	 Faro	 e	 Vila	 Real	

de	Santo	António	e	entre	Tunes	e	Lagos	é	
um	processo	que	continua	a	desenrolar-se	
lentamente,	 sendo	 que	 no	 passado	 dia	 12	
do	mês	de	Maio	foram	publicadas	mais	três	
Portarias	referentes	a	contratos	relaciona-
dos	com	a	 intervenção	planeada	para	a	 li-
nha	algarvia.

	O	primeiro	documento,	a	Portaria	185/2021,	au-
torizou	a	IP	a	proceder	à	repartição	de	encargos	
relacionados	com	o	contrato	da	empreitada	“Linha	
do	Algarve	–	troço	Tunes/Lagos	e	Tunes/Vila	Real	
de	Santo	António	–	concepção/construção	de	tele-
mática	ferroviária”.	

Com	um	montante	global	de	4.030.202,00	euros	
a	empreitada	 terá	de	 ter	financiamento	europeu	
com	 candidatura	 aprovada	 e	 sujeita	 a	 financia-
mento	máximo	nacional	de	1.399.205,84	euros.

Os	 encargos	 orçamentais	 relacionados	 com	 a	
execução	do	contrato	referido	anteriormente	terão	
de	ser	repartidos	ao	 longo	de	2022	(600.000.00	
euros),	 2023	 (2.900.000,00	 euros)	 e	 2024	
(530.202,00	euros).

As	 Portarias	 188/2021	 e	 189/2021	 estão	 rela-
cionadas	directamente	com	o	processo	de	electri-
ficação.	

A	primeira	autorizou	a	IP	a	proceder	à	repartição	
de	encargos	relativos	ao	contrato	para	a	“Emprei-
tada	de	concepção/construção	da	Subestação	de	
Tunes	–	ampliação”.	

Subestação de Tunes irá ser ampliada, 25 de Abril de 2018.  © Pedro André
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Há	a	necessidade	de	efectuar	a	ampliação	da	
subestação	existente	em	Tunes	de	modo	a	per-
mitir	que	a	mesma	tenha	potência	para	fornecer	
de	energia	os	47	quilómetros	existentes	até	La-
gos	que	irão	ser	electrificados.

A	 empreitada	 terá	 um	 montante	 global	 de	
1.000.000,00	de	euros	sob	a	 	condição	de	 ter	
financiamento	 europeu	 com	 a	 respectiva	 can-
didatura	aprovada,	sujeita	a	um	financiamento	
máximo	nacional	de	285.872,47	euros.	

Os	 encargos	 orçamentais	 relacionados	 com	
a	 execução	 do	 contrato	 referido	 anteriormen-
te	 terão	 de	 ser	 repartidos	 ao	 longo	 de	 2022	
(312.500,00	 euros),	 2023	 (637.500,00	 euros)	 e	
2024	(50.000,00	euros).

Finalmente	a	segunda	Portaria	permitiu	à	IP	pro-
ceder	à	repartição	de	encargos	relativos	ao	con-
trato	para	a	“Empreitada	de	concepção/construção	
da	subestação	de	tração	de	Olhão”.

Neste	caso	será	necessário	construir	 toda	uma	
nova	estrutura,	situada	nas	imediações	do	antigo	
apeadeiro	de	Marim,	relacionada	com	a	electrifica-
ção	dos	56	quilómetros	existentes	entre	Faro	e	Vila	
Real	de	Santo	António.

Esta	empreitada,	a	mais	valiosa	e	mais	complexa,	
tem	um	montante	global	previsto	de	6.800.800.00	
euros,	 e	 como	 as	 outras	 referida	 anteriormente	
terá	de	ter	financiamento	europeu	com	uma	can-
didatura	aprovada.	O	financiamento	nacional	má-
ximo	só	poderá	ser	de	1.911.985,00	euros.

Os	 encargos	 orçamentais	 relacionados	 com	 a	
execução	do	contrato	referido	anteriormente	terão	
de	ser	repartidos	ao	longo	de	2022	(2.507.500,00	
euros),	 2023	 (3.995.000,00	 euros)	 e	 2024	
(297.500,00	euros).

A futura subestação de tração de Olhão irá ser construída perto do antigo apeadeiro de Marim e será 
alimentada pela subestação de Estoi. 28 de Dezembro de 2019. © Pedro André
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lEvantamEnto topoGráFiCo 
na linha do oEstE

Um	 curiosíssimo	
transporte	 com	
uma	locomotiva	

1400	 da	 Medway	 levou	
uma	carrinha	até	à	linha	
do	 Oeste,	 para	 assegu-
rar	 o	 levantamento	 to-
pográfico	de	assistência	
às	 obras	 de	 renovação	
que	por	ali	se	iniciaram.

Foi	 a	 oportunidade	de	 re-
ver	 uma	 locomotiva	 1400	
na	 linha	do	Oeste	 e	 de	 as-
sistir	 ao	 bizarro	 transporte	
de	uma	carrinha	num	costu-
meiro	vagão-plataforma.

Estação do Sabugo. © António J. Pombo

Estação do Sabugo. © António J. Pombo
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Estação do Sabugo. © António J. Pombo

Apeadeiro de Runa.  © Ricardo Rodrigues
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as obras Em Curso do FErrovia 2020
Linha Évora - Elvas

FotoGraFias: pEdro andré ©

Decorrem em bom ritmo as obras de construção 
da nova ligação ferroviária que vai permitir ligar 
Évora até à linha do Leste junto a Elvas.

No terreno eram visíveis dezenas de intervenções, divi-
didas pelas 3 empreitadas que estavam já em acção no 
terreno. Évora Norte - Freixo, Freixo - Alandroal e Alan-
droal - Linha do Leste apresentavam em Maio importan-
tes avanços, destacando-se desde logo a construção de 
dezenas de viadutos que vão permitir ultrapassar os dife-
rentes obstáculos orográficos existentes.

Olhar para a implementação no terreno desta nova li-
nha é acreditar que afinal é possível ter uma rede ferrovi-
ária do século XXI.

Ao quilómetro 129,2 irá ser 
construído um restabelecimento 
rodoviário. No sentido de Évora 
podemos ver a construção de uma 
passagem hidráulica.

01-05-2021.
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A primeira grande obra de arte 
em construção é o Viaduto 

sobre a ribeira do Freixo ao 
quilómetro 127.

 Na imagem podemos observar 
uma passagem superior em 
fundo onde passava a linha 

antiga entre Évora e Estremoz.

01-05-2021.
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Ainda ao quilómetro 129,2, com 
vista para o lado de Elvas temos 

um dos casos em que vai ser 
necessário proceder à retirada 

de postes de energia.

01-05-2021.

Em diferentes pontos é habitual 
encontrar as placas com as 
indicações de locais específicos 
das obras.

01-05-2021.

Entre os quilómetros 130 e 
131 é visível desde a estrada 

a plataforma onde vai ser 
instalada a via férrea.

01-05-2021.
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Ao quilómetro 133,1 vai ser 
construída uma passagem 
superior. É neste local que irá 
nascer a estação técnica nº 1. 
Vista para o lado de Évora.

01-05-2021.

Vista do viaduto no sentido 
oposto.  A passagem sobre a 

ribeira de Machede vai efectuar-
se ao quilómetro 131,8 numa 

extensão de 126 metros.

01-05-2021.
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Construção do Viaduto sobre 
a ribeira de Machede, vista 
para o lado de Évora.

01-05-2021.
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Ainda no local da futura estação 
técnica. Com vista para o lado 

de Elvas, a construção da 
plataforma é larga o suficiente 
para a instalação das 4 linhas 

que o projecto assumirá na sua 
fase final. Para começar serão 

apenas duas, uma de circulação 
e outra desviada.

01-05-2021

Nesta zona terá de ser 
construída uma passagem 
superior para a Estrada 
Nacional 254, sensivelmente ao 
quilómetro 135,8.

01-05-2021.

No mesmo local da fotografia 
anterior, temos uma vista das 

terraplanagens e da instalação 
de passagem inferior que 

vai permitir, entre outras, a 
passagem de animais.

01-05-2021.
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Com vista para o lado de Elvas 
temos a curiosidade de uma 
placa com o ponto quilométrico 
137,500 a escassos metros da 
fotografia anterior.

01-05-2021.

Este "monstro" de betão será a 
passagem inferior do caminho 

municipal 1173. É difícil de 
acreditar que ali por cima vai 

passar o comboio.

01-05-2021.

Comboio CorrEio

Vai ser necessário criar 
várias passagens inferiores 
para permitir a circulação 
automóvel como vai 
acontecer ao quilómetro 137 
junto da povoação de São 
Miguel de Machede.

01-05-2021.
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Em fundo, em direcção a Elvas, 
temos a construção do Viaduto 

das Bicas com 220 metros de 
comprimento e ao quilómetro 

138,2.

01-05-2021

Construção do Viaduto da 
Pardiela ao quilómetro 139 e 
que irá ter uma extensão de 357 
metros. 

01-05-2021.

Nas imediações procede-
se também à construção 
do Viaduto da Palheta ao 

quilómetro 139,6 e que irá ter 
um comprimento de 575 metros.  
Nesta zona um quilómetro de via 
férrea irá ter  mais de 900 metros 

em viadutos.

01-05-2021.

Comboio CorrEio
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A construção de uma passagem 
superior para servir a estrada 
obrigou a construir  uma rodovia 
provisória ao quilómetro 149.

01-05-2021.

A implementação do viaduto ao 
quilómetro 144 obriga também 
a reforçar a estrutura da ponte 

rodoviária existente.

01-05-2021.

Comboio CorrEio

A construção do Viaduto 
sobre a ribeira do Freixo 
vai permitir também que a 
linha passe sobre a Estrada 
Nacional 254.

01-05-2021.
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O quilómetro 149 na direcção 
de Évora . É por aqui que se 

faz o acesso aos trabalhos que 
decorrem no Viaduto de São 

Bento.

01-05-2021

Ainda ao quilómetro 149, 
desta vez no sentido de Elvas. 
Para além das terraplanagens 
podemos observar a colocação 
das tubagens necessárias à 
passagem de águas.

01-05-2021.

Construção de mais uma 
passagem superior ao 

quilómetro 153 para servir a 
Estrada Nacional 381.

01-05-2021.
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Ao quilómetro153.8 estava em 
construção o Viaduto do Calado 
com 309 metros de extensão. É 
possível ver ainda a construção 
de uma outra passagem 
superior.

01-05-2021.

.... e para o lado de Elvas. A 
vista de uma recta enorme irá 

certamente fazer as delícias dos 
spotters.

01-05-2021.

Comboio CorrEio

Do cimo da futura passagem 
superior ao quilómetro 153 
temos uma óptima vista para 
o lado de Évora .....

01-05-2021.
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O Viaduto do Freixo, vista 
para o lado de Évora, terá uma 

extensão de 521 metros e ficará 
situado ao quilómetro  156.4.

01-05-2021

Ainda na zona de construção 
do Viaduto do Freixo podemos 
ter a noção da dificuldade 
existente para transpor os vales 
alentejanos.

01-05-2021.

Após o Viaduto do Freixo, 
sensivelmente ao quilómetro 

157 a plataforma encontrava-se 
praticamente concluída com 

um longa recta em direcção de 
Elvas.

01-05-2021.
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Por entre a paisagem do 
Alentejo vai-se erguendo o 
Viaduto de Lucefece com 664 
metros e colocado ao quilómetro  
159.

01-05-2021.

Construção da futura passagem 
inferior para a Estrada Nacional 

254 ao quilómetro 157,2. 

01-05-2021.

Comboio CorrEio

São necessárias milhares 
de toneladas de inertes para 
construir os aterros que no 
futuro vão permitir suportar 
a via férrea, como este 
existente ao quilómetro 157.

01-05-2021.
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O Viaduto da Retorta irá ser 
uma das obras de arte mais 

impressionantes com uma 
extensão de 404 metros.  

Situado ao quilómetro 163 
a estrada irá passar sob o 

mesmo, criando assim o 
restabelecimento rodoviário.

01-05-2021

A Estrada Nacional 373 
visível na foto irá desaparecer 
sobre um aterro, passando 
a circulação a fazer-se sob o 
Viaduto da Retorta. Vista para o 
lado de Évora.

01-05-2021.

Nas proximidades do Alandroal 
a passagem superior para o 

restabelecimento da  Estrada 
Nacional 255 está quase pronta.

01-05-2021.
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Ao nível do solo podemos 
observar os trabalhos em 
direcção a Évora na fronteira 
das empreitadas referidas 
anteriormente.

01-05-2021.

A passagem superior do 
quilómetro 166,9 serve quase 

como fronteira entre as 
empreitadas. Aqui termina o 

troço Freixo - Alandroal, e daqui 
em diante é o troço Alandroal - 

Linha do Leste.

01-05-2021.

Comboio CorrEio

Uma visão impressionante 
ao quilómetro 166,8 com o 
canal ferroviário a desenrolar-
se até onde a vista alcança 
em direcção a Évora. São 
também imponentes as 
obras de escavação para a 
construção das trincheiras.

01-05-2021.
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Ao quilómetro 168,6 o Caminho  
Municipal vai passar sob a linha 
férrea . Note-se bem o desnivel 
existente no terreno. Vista para 

o lado de Évora.

01-05-2021

Do alto do monte da foto 
anterior, temos uma perfeita 
visão do canal ferroviário a ser 
construído com o Viaduto de 
Alcalate em fundo. Neste local 
irá ser necessário proceder à 
escavação de trincheiras para 
nivelar o terreno. Vista para o 
lado de Elvas.

01-05-2021.

Nalguns locais faltam palavras 
para descrever a imponência de 
alguns viadutos, como é o caso 
do de Alcalate com 435 metros 
de comprimento ao quilómetro  

169.2

01-05-2021.
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Ao quilómetro 174,3 para 
além da abertura do canal, 
em direcção a Évora, temos 
a construção de mais uma 
passagem inferior que vai 
permitir passar de um lado para 
o outro da linha.

01-05-2021.

... e para o lado de Elvas. 
Podemos observar o pormenor 
das caleiras em betão ao longo 
do canal para encaminhamento 

das águas pluviais.

01-05-2021.

Comboio CorrEio

Perto do quilómetro 173 
temos a abertura do canal 
para o lado de Évora....

01-05-2021.
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Dois exemplares das dezenas de 
veículos de grandes dimensões 

utilizados no transporte de 
inertes numa das frentes de 

obra ao quilómetro 175.

01-05-2021

Entre os quilómetros 176 e 177 
decorrem diversos trabalhos 
relacionados com a abertura do 
canal. A estrada nesta zona irá 
acompanhar a linha ferroviária 
durante vários quilómetros.

01-05-2021.

No mesmo local da fotografia 
anterior, com vista para Elvas, 

é difícil de imaginar que aqui irá 
passar uma linha de comboio 

com tantos obstáculos naturais.

01-05-2021.
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O Viaduto da Asseca II tem 
a particulariedade de ter de 
coexistir com a ponte medieval 
existente e que terá de ser alvo 
dos necessários cuidados de 
preservação.

01-05-2021.

Logo depois irá nascer o 
Viaduto da Asseca II, ao 

quilómetro 177,5 com um 
comprimento de 647 metros. 
De todos os locais visitados, 

este era onde os trabalhos de 
implementação da obra de arte 

estavam mais atrasadas.

01-05-2021.
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Viaduto da Asseca I com uma 
extensão de 240 metros fica 
ao quilómetro 177,2 com vista 
para o lado de Elvas.

01-05-2021.
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Estamos no quilómetro 179,4 
com vista para o lado de 

Évora. Algures nesta zona irá 
ser construída a subestação 

do Alandroal com localização 
prevista para o quilómetro 179.2.

01-05-2021

Ainda ao quilómetro 179,4 no 
sentido de Elvas podemos 
observar a abertura do canal 
ferroviário.

01-05-2021.

Construção de uma passagem 
hidráulica ao quilómetro 188,1. 
Vão ser dezenas de passagens 

destas ao longo do percurso.

01-05-2021.
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As terraplanagens que 
decorriam ao quilómetro 197,8 
de modo a nivelar o terreno para 
instalação da plataforma.

01-05-2021.

No sentido oposto à foto 
anterior, a futura linha 

ferroviária não passava ainda 
de uma estrada de terra batida 

que servia para chegar aos 
diferentes locais das obras.

01-05-2021.
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Ao quilómetro 196.5 temos 
a construção do Viaduto de 
Cancão no sentido de Évora 
com um comprimento de 750 
metros.

01-05-2021.
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Algures pelo quilómetro 199,9 
temos uma vista abrangente 
para as obras que decorrem 

para o lado de Elvas. Em breve 
será aqui construído o Viaduto 
sobre a Ribeira de Lã com 558 

metros de extensão.

01-05-2021

Entre viadutos, terraplanagens, 
aterros e trincheiras, as obras 
decorrem com a normalidade 
prevista.

01-05-2021.

Para finalizar uma imagem em 
direcção a Elvas do quliómetro 

200.  

01-05-2021.

Comboio CorrEio
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Linha do Oeste
Mira Sintra-Meleças  

Torres Vedras

Meleças, local onde decorrem as 
obras de duplicação da via.

31-05-2021.

Passagem de nível ao quilómetro 
43,2 [Jerumelo]. Decorre a 
construção de uma passagem 
superior em zona de futura 
duplicação de via.

31-05-2021.

FotoGraFias: José sousa ©

Durante o mês de Maio, as obras de moder-
nização da linha do Oeste, centraram-se 
essencialmente nas zonas onde a via irá ser 

duplicada. 

Esta duplicação irá ocorrer entre Meleças e a Pedra 
Furada, e entre Malveira e o túnel da Sapataria. 

Nestes dois troços é entre Meleças e Telhal que se 
nota um maior avanço, com ‘derrube’ de um talude à 
saída de Meleças e terraplanagens em vários pontos na 
zona do Telhal. Na PN ao km 43,2 (a norte de Jerumelo) 
também já se nota a construção da passagem superior, 
tal como a escavação em direcção ao túnel da Sapataria 
para a colocação da 2ª via. 
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Linha do Norte

FotoGraFias: pEdro mêda ©

Conforme previsto no projeto de 
execução, durante o mês de maio 
procedeu-se à demolição do edifí-

cio do apeadeiro da Aguda. 

Os painéis azulejares foram removidos pre-
viamente à demolição e serão preservados. 
Esta ação marcou o arranque dos trabalhos de 
remodelação desta paragem, depois de já ini-
ciados os trabalhos no apeadeiro de Miramar.

Demolição completa do edifício 
de passageiros do apeadeiro da 

Aguda.

16-05-2021.

Resultado da demolição com o 
pormenor do símbolo da REFER 
que o edifício tinha na lateral 
voltada a sul.

16-05-2021.



transportE dE Carril na linha 
do minho

Durante a noite que decorreu entre 17 e 18 de Maio de 2021 foi efectuada 
a descarga de carril na linha do Minho.

A operação de descarga decorreu desde a passagem pedonal existente a 
seguir à antiga estação de Âncora até ao final da recta. A troca de carril faz 
parte das operações normais de manutenção ferroviária feitas pela IP.
A linha do Minho naquele local já apresentava alguma degradação ao nível 
dos carris, até porque é uma zona  situada a escassas dezenas de metros 
do mar.

A operação esteve a cargo da “velhinha” 1962, tendo a composição em vazio  
com o comboio 74130 (Valença-Entroncamento) sido fotografada no dia 18 
de Maio pelo Tiago Cunha (superior) no Lousado perto do ramal Lousoareias 
e pelo Rui Pedro Ferreira (inferior) na estação da Trofa.
Em Gaia a locomotiva a diesel deu lugar a uma eléctrica  já que a 1962 ficou 
responsável pela ida a Godim.

Comboio CorrEio
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invEstimEnto Em sinalização FErroviária

ataquE mECâniCo pEsado

67

No passado dia 04 de Maio foram assinados três contratos 
entre a Infraestruturas de Portugal e o consórcio 

formado pelas empresas SISINT - Supervisão, Conservação e 
Manutenção de Redes de Energia, Lda e THALES PORTUGAL, 
S.A.

Os contratos referem-se à sinalização ferroviária, e abrangem 
a concepção, fornecimento, montagem e manutenção dos 
equipamentos ao longo da rede ferroviária nacional.

O valor total dos três contratos é superior a 45 milhões de euros, 
e têm em média um prazo de execução de 12 anos, sendo que 2 
serão destinados à instalação dos equipamentos e os restantes 
10 à manutenção dos mesmos.

Os lotes que fazem parte dos contratos são os seguintes:

Lote 1 – Linha de Cascais -  23.195.070,87 € com um prazo de 
execução de  4719 dias;
Lote 2 – Linha do Oeste, troço Mira Sintra  - Meleças / Caldas 
da Rainha -  11.530.041,10 € com um prazo de execução de 4369 
dias;
Lote 3 – Linha do Norte, Terminal de Mercadorias da Bobadela 
e estação de Santa Apolónia - 10.556.700,26 € com um prazo de 
execução de  4124 dias.

Fotografia de António Gonçalves de circuitos de via TTC 
(Thales Track Control) instalados na linha da Beira Baixa entre 
a Covilhã e a Guarda.

Durante o mês de Maio de 2021 foram assinado dois contratos 
entre a Infraestruturas de Portugal e a empresa Somafel 

destinados à aquisição de serviços para a realização de ataque 
mecânico pesado em diversas zonas da rede ferroviária nacional.

O custo total dos dois contratos é de 1.550.889,85 € e têm ambos um 
prazo de execução de 180 dias. As intervenções irão decorrer nas 
áreas geográficas do centro operacional de manutenção norte, áreas 
do Porto e de Coimbra.

Fotografia de Pedro André
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A Infraestruturas de Portugal continua a investir na 
linha do Douro de modo a garantir as necessárias 

condições de segurança.

No dia 13 de Maio foi celebrado o contrato entre a 
gestora da rede ferroviária nacional e a empresa 
Scoplano, Lda referente à empreitada de reparação 
estrutural dos túneis de Vargelas e Fontaínhas I, 
situados entre as estações de Vargelas e do Pocinho.
O preço contratual é de 933.600,00 euros e a 
empreitada tem um prazo de execução de 240 dias.

No dia 11 de Maio já tinha sido assinado entre a IP e a 
Nortejuvil, Sociedade Construções, Lda um contrato 
relacionado com a empreitada de estabilização do 
talude de escavação existente entre os quilómetros 
35,350 e 35,450 da linha do Douro. Este talude situa-
se do lado esquerdo, alguns metros antes da ponte 
sobre o rio Sousa no sentido ascendente.
Com um preço contratual de 139.766,97 euros, a 
empreitada tem um prazo de execução de 150 dias.

Fotografia do túnel das Fontainhas I da autoria de 
José Sousa  em Março de 2020.

modErnização da Estação dE mato miranda

A estação de Mato de Miranda situada ao quilómetro 93,7 da 
linha do Norte vai ser alvo de trabalhos de modernização. 

Segundo a Portaria 186/2021 publicada no passado dia 12 
de Maio, a Infraestruturas de Portugal ficou autorizada a 
proceder à repartição de encargos relativos ao contrato 
para a “Aquisição de aparelhos de via para linha do Norte – 
adaptação do layout de Mato de Miranda”.

O montante global será de 2.998.500,00 euros mas sob a 
condição de ter financiamento europeu com uma candidatura 
aprovada, sendo que o financiamento nacional máximo será de 
764.300,21 euros. Os encargos orçamentais serão aplicados na 
sua totalidade durante o ano de 2022.

Fotografia de João Morgado em 2009.
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modErnização da linha dE CasCais

intErvEnção Em taludEs da linha dE lEixõEs E 
ConCordânCia dE são GEmil

A IP ficou autorizada através da Portaria 187/2021 do passado 
dia 12 de Maio a proceder à repartição de encargos relativos 

ao contrato para a empreitada “Linha de Cascais e Norte – troço 
Cais do Sodré e Santa Apolónia – concepção/construção de 
telemática ferroviária”.

Com um montante global previsto de 4.797.781,00 euros o 
contrato só poderá avançar se existir financiamento europeu, 
sendo que o investimento nacional não poderá ultrapassar os 
2.763.724,41 euros. O valor total terá de ser repartido de forma 
plurianual. Desse modo em 2022 serão investidos 400.000,00 
euros, em 2023 o valor será de 2.900.000.00 euros e finalmente 
em 2024 o valor remanescente de 1.497.781,00 euros.

Fotografia de José Sousa, Cais do Sodré, Julho de 2020.

Foi assinado no dia 3 de Maio um contrato entre a IP e o consórcio 
formado pelas empresas Misturas Obras e Proxetos, S.A e Extraco 

Construcciones e Proxetos, S.A sucursal em Portugal, destinado à 
empreitada de estabilização de taludes na linha de Leixões e concordância 
de São Gemil.

O preço contratual foi de 3.927.988. 79 euros e o prazo de conclusão das obras 
é de 540 dias.

Fotografia de Gil Monteiro durante a passagem de uma composição de 
mercadorias em São Gemil em Março de 2021. 
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Depois de praticamente 3 anos encostada após ter embatido em pedras 
na Beira Baixa em Janeiro de 2018, a 2266 voltou ao serviço.

Além de aumentar a disponibilidade de material circulante, esta UTE  já vem 
equipada com plataformas para as pessoas de mobilidade reduzida poderem 
viajar de comboio com maior facilidade, assunto referido anteriormente na 
Trainspotter.

O Nuno Cortesão no dia 15 de Maio de 2021 captou a passagem da 2266 em 
dois momentos distintos. Em cima durante o R 4515 antes da chegada ao 
apeadeiro do Ameal, e em baixo a unidade perto do apeadeiro de Vila Pouca 
do Campo.
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mEdWaY  pEla linha do douro

No passado dia 5 de maio de 2021, a Medway realizou 
circulações especiais na linha do Douro, entre Gaia - Régua 

- Contumil. Desta vez coube à locomotiva 1437 o serviço de ir 
buscar à Régua uma Atacadeira e uma reguladora de balastro. 

Fotografia de José Pedro Botelho da passagem da composição 
na estação de Mosteirô. 

1461 Já rola na linha do douro

Depois de passar praticamente uma década encostada, a 
locomotiva 1461 foi recuperada, reforçando desse modo a 

frota da CP no norte do país.

No dia 11 de maio de 2021, realizou as primeiras viagens 
comerciais na linha do Douro como podemos observar na 
fotografia do José Pedro Botelho na estação de Mosteirô.
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rEGrEsso do JEt-FuEl

O aliviar da situação da pandemia do Covid-19 que tem vindo a decorrer em Portugal ao longo 
das últimas semanas, permitiu que o nosso país pudesse ser considerado seguro para 

receber voos com turistas de vários países, com destaque para a Inglaterra.

O aumento de voos comerciais a utilizarem o aeroporto internacional de Faro tem como 
consequência directa um aumento da disponibilidade de combustível para aviação, conhecido 
habitualmente como jet-fuel.

Desse modo a Takargo a partir do passado mês de Maio recomeçou a efectuar alguns comboios 
de transporte dessa matéria, que circulam entre a refinaria de Sines e a estação de Loulé, local de 
onde seguem em transporte rodoviário para a as instalações do aeroporto de Faro.

Fotografia de Ricardo M. Ferreira da composição após a estação da Funcheira em direcção a 
Sines em Junho de 2019.

Na noite de 5 de Maio foi inaugurada em Alverca uma placa 
evocativa ao acidente ferroviário que ocorreu na estação da 

Póvoa de Santa Iria em 1986, do qual resultaram 18 mortos e 15 
feridos graves.

O memorial que foi inaugurado exactamente 35 anos depois 
da tragédia, situado junto da estação de comboios de Alverca, 
evoca a memória dos sete jovens dessa cidade que morreram no 
decurso do acidente.

Fotografia de Mauro Prates

inauGuração dE mEmorial Em alvErCa
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rEqualiFiCação do ramal dE tomar
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Continua a decorrer a renovação do ramal de Tomar, eixo 
fundamental para o transporte de passageiros entre a cidade 

dos templários e Lisboa.

A intervenção no ramal de Tomar tem decorrido de uma forma 
faseada, e no passado dia 04 de Maio foi assinado mais um contrato 
referente à requalificação da via. O documento subscrito pela IP 
e pela Somafel tem um valor de 715.000,00 euros e um prazo de 
execução de 120 dias.

A empreitada que vai decorrer entre os quilómetros 8,730 e 9,985  
(zona da estação de Santa Cita) inclui a substituição das travessas 
de madeira por travessas de betão bibloco e ainda a passagem de 
carril de barra curta a carril de barra longa soldada.  

Fotografia da autoria de José Sousa em Maio de 2016

mEdWaY  rECupErou 1446 para sErviço

A primeira locomotiva 1400 preta 
e amarela – as cores da Medway 

– saiu para a linha no mês de Maio, 
iniciando o seu serviço de manobras na 
triagem do Entroncamento.

As vistosas cores – uma estreia 
para a série – são apenas uma de 
várias modificações introduzidas 
nas locomotivas, onde se destaca 
incorporação de ar condicionado, 
isolamentos reforçados e câmaras para 
assistência nas operações de manobras.

Foto da marcha de ensaios que a 1446 
fez no passado dia 20 de Maio entre 
Abrantes e o Entroncamento da autoria 
do João Morgado.
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históriCo do vouGa nos Carris dE 12 dE Junho a 
9 dE outubro

O regresso do comboio histórico do Vouga está confirmado para 2021, com as 
marchas regulares a serem operadas entre 12 de Junho e 9 de Outubro, aos 

Sábados.
Como habitual em período estival, o comboio será realizado apenas com recurso 
a tracção diesel, com a bela locomotiva Alsthom 9004 do depósito de Sernada do 
Vouga. Com saída de Aveiro pelas 13:40 e chegada a Macinhata pelas 15:00, os 
passageiros serão convidados a uma visita ao museu ferroviário local. O regresso 
acontece pelas 16:25, com chegada a Aveiro pelas 19:07, depois de uma paragem 
de quase 90 minutos em Águeda, para visita à cidade.

A 9004 liderará o histórico do Vouga durante o Verão. Na fotografia do João Cunha, 
em Maio, temos a 9004 rebocando a E214 em direcção a Aveiro.

Cp vai liGar FiGuEira da Foz Com valEnça

O jornal Público anunciou que a CP avançará para a extensão dos actuais 
comboios Interregional Coimbra-B – Valença – Coimbra-B até à estação da 

Figueira da Foz, permitindo uma inédita ligação entre as duas localidades.

A estação da Figueira da Foz voltará assim a receber comboios com locomotivas 
e carruagens em serviço comercial regular, algo que não acontecia desde o 
longínquo ano de 2004, então no serviço regional da linha do Oeste.

A principal razão para esta extensão é a facilidade logística que pressupõe o 
términus na Figueira da Foz, estação onde as manobras são simplificadas, onde 
existe capacidade de sobra na estação e onde existe uma oficina funcional, que 
permite assegurar melhor tarefas como a lavagem dos comboios.

Esta nova alteração deverá reflectir-se durante o mês de Junho.

A locomotiva 2605 prestes a sair de Coimbra com o IR 831 para Valença da autoria 
de  Andrew Donnelly no dia 28 de Abril de 2021.
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tExto : antEro pirEs | pEdro andré

ReabeRtuRa da Linha da 
beiRa baixa [CoviLhã - GuaRda]

12 anos de inCeRtezas

O	mês	 de	 Maio	 de	2021	 marcou	
um	 novo	 virar	

de	 página	 da	 história	 dos	
caminhos	 de	 ferro	 em	
Portugal	 após	 a	 reabertura	
ao	 serviço	 comercial	
do	 troço	 da	 Beira	 Baixa	
compreendido	 entre	 a	
Covilhã	e	a	Guarda.

Uma	longa	e	difícil	maratona	
que	durou	mais	de	uma	década	
de	 avanços	 e	 recuos,	 e	 que	
finalmente	 permitiu	 recolocar	
os	 comboios	 sobre	 os	 carris.	
Vamos	então	a	isto!!

Dia	 05	 de	 Março	 de	 2009,	
um	 comunicado	 da	 REFER	
avisou	 da	 suspensão	 da	
circulação	ferroviária	no	troço	entre	a	Covilhã	e	a	
Guarda,	 suspensão	marcada	 para	 segunda-feira	
dia	9	de	Março.	Esta	decisão	deveu-se	segundo	
palavras	 da	 empresa	 a	 inadiáveis	 intervenções	
de	 modernização	 que	 iriam	 decorrer	 nesses	
quilómetros	da	Beira	Baixa.

No	dia	8	de	Março	de	2009	circulou	a	última	
automotora	no	serviço	regional	no	troço	entre	a	
Covilhã	e	a	Guarda.	

Estavam	 desde	 logo	 garantidos	 os	 serviços	
rodoviários	 alternativos	 que	 iriam	 substituir	 os	
serviços	 ferroviários,	 com	 as	mesmas	 paragens	
e	 cadências	 de	 horários.	 O	 encerramento	 deste	
troço	fazia	parte	da	primeira	fase	de	um	projecto	
de	reabilitação	num	valor	de	cerca	de	9	milhões	de	
euros,	inserido	num	processo	de	valorização	que	
se	encontrava	em	desenvolvimento	do	 itinerário	

ferroviário	da	linha	da	Beira	Baixa	entre	Mouriscas	
e	Guarda.

O	encerramento	foi	encarado	como	sendo	um	
efeito	de	um	concurso	público	aberto	no	dia	18	de	
Junho	de	2008,	relativo	a	uma	empreitada	destinada	
à	renovação	integral	de	via	entre	os	quilómetros	
178,4	(perto	de	Caria)	e	188,5	(entre	Belmonte	e	
Maçainhas).	Esta	empreitada	englobava	trabalhos	
referentes	ao	levantamento	da	super-estrutura	de	
via,	a	escavação	da	plataforma,	o	assentamento	
de	via	e	de	três	aparelhos	de	mudança	de	via,	a	
execução	de	maciços	de	catenária	e	de	drenagens,	
o	 alargamento	 do	 perfil	 transversal	 da	 via	 e	 a	
construção	 das	 plataformas	 de	 passageiros	 da	
estação	 de	 Belmonte	 e	 do	 apeadeiro	 de	 Caria,	
com	100	metros	de	comprimento.

Para	 concretização	 do	 contrato	 referido	
anteriormente	foi	escolhido	o	consórcio	 formado	

No último dia de circulação na linha Covilhã-Guarda. Estação de Belmonte.
com a Allan 0358, 08 de Março de 2009. © J.C. Pombo
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pelas	 empresas	 Somafel	 –	 Engenharia	 e	 Obras	
Ferroviárias	e	OFM	–	Obras	Públicas	e	Marítimas.	
Ao	 valor	 da	 empreitada	 orçada	 em	 4.798.616	
euros	havia	ainda	a	juntar	o	valor	da	fiscalização,	
o	 que	 atingia	 o	 custo	 total	 da	 obra	 em	 7,9	
milhões	de	euros.	Cerca	de	mês	e	meio	depois	do	
encerramento,	dá-se	o	único	acidente	conhecido	

nesta	 obra,	 quando	
uma	 máquina	 giratória	
descarrilou	 próximo	
do	 Barracão	 a	 22	 de	
Abril,	 provocando	 um	
ferido	 grave	 e	 um	
ligeiro.	 Nada	 de	 grave	
quando	 comparado	 com	
o	 acidente	 ocorrido	 5	
anos	antes	(a	21	de	Abril	
de	 2004)	 na	 ponte	 do	
Rebolal	e	que	tirou	a	vida	
a	 2	 pessoas,	 após	 uma	
queda	 de	 30	metros	 de	
altura.

A	 modernização	
da	 totalidade	 dos	 46	
quilómetros	de	via	entre	
a	 Covilhã	 e	 a	 Guarda,	

previa	manter	o	traçado	existente	com	eventuais	
correcções	 de	 modo	 a	 garantir	 velocidades	 de	
circulação	 entre	 os	 80	 e	 os	 90	 quilómetros	 por	
hora	 para	 comboios	 convencionais	 e	 de	 100	
quilómetros	por	hora	para	pendulares.	Estávamos	
em	Julho	de	2009.

Apeadeiro de Caria, 14 de Junho de 2009 © Antero Pires

Apeadeiro de Caria, 30 de Julho 2009 © Antero Pires
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No	 mês	 anterior,	 mais	 precisamente	 no	 dia	
23	de	Junho	de	2009	foi	assinado	um	protocolo	
entre	a	REFER	e	a	autarquia	da	Guarda	destinado	
à	 supressão	 e	 reclassificação	 de	 passagens	 de	
nível	 nesse	 concelho.	 No	 âmbito	 das	 obras	 de	
modernização	da	 linha	da	Beira	Baixa	e	referido	
nesse	 protocolo	 previa-se	 a	 supressão	 de	 duas	
passagens	 de	 nível	 na	 Linha	 da	 Beira	 Baixa	
situadas	nas	proximidades	da	cidade	da	Guarda,	
nos	 lugares	 de	 Barracão	 e	 Galegos,	 através	 da	
construção	de	duas	passagens	desniveladas	(uma	
inferior	 rodoviária	 e	 uma	 superior	 rodoviária,	
respectivamente),	 que	 deveria	 ocorrer	 até	
Setembro	de	2011.	Seriam	também	reclassificadas	
três	passagens	de	nível	situadas	em	meio	rural,	
através	da	dotação	de	equipamentos	de	protecção	
activa,	até	Dezembro	de	2012.	Para	a	intervenção	
destas	cinco	passagens	de	nível	estava	estimado	
um	 investimento	 de	 1,5	 milhões	 de	 euros,	 a	
suportar	integralmente	pela	REFER.

No	dia	10	de	Agosto	foi	publicado	o	concurso	
público	destinado	à	empreitada	de	reabilitação	e	
reforço	do	Túnel	do	Sabugal,	entre	os	quilómetros	
205,971	 e	 206,369.	 Deste	 modo	 seriam	 feitos	
trabalhos	 que	 visavam	assegurar	 a	melhoria	 da	
segurança	estrutural	do	túnel,	prolongando	a	sua	
vida	útil	por	um	período	de	50	anos,	permitindo	
ainda	 a	 realização	 do	 gabarit	 de	 electrificação	
com	 recurso	ao	 rebaixamento	da	plataforma	da	
via	 que	 seria	 integralmente	 renovada.	 O	 preço	
base	 estabelecido	 era	
de	 4.034.179	 euros,	
com	 um	 prazo	 de	 365	
dias	 para	 a	 conclusão	
das	 obras.	 O	 prazo	 de	
entrega	 das	 propostas	
esgotava-se	no	dia	7	de	
Setembro.

Foi	 também	 em	
Setembro,	 no	 dia	 30,	
que	 a	 REFER	 procedeu	
ao	 ajuste	 directo	 do	
Alargamento	 e	 Reforço	
da	 Passagem	 Inferior	
da	 Baiúca,	 o	 mais	
pequeno	 dos	 7	 pontos	
que	 obrigavam	 a	 um	
afrouxamento	 a	 20	

km/h.	 Por	 629.784,73	 euros,	 encarregou	 à	
Ferrovias	 e	Construções	SA	 a	 tarefa	 de	 demolir	
parcialmente	a	passagem	original,	substituindo	o	
tabuleiro	metálico	por	um	de	betão.	O	encontro	
em	 pedra	 do	 lado	 do	 cemitério	 do	 Canhoso	 foi	
desmontado	e	 reconstruído	uns	metros	ao	 lado,	
permitindo	 o	 alargamento	 da	 estrada.	 Com	 um	
prazo	 de	 execução	 de	 180	 dias,	 esta	 obra	 viria	
a	 ser	 concluída	 dentro	 do	 tempo,	 tendo	 sido	
repostos	os	carris	dos	anos	40.

Nova	abertura	de	concurso	público,	no	dia	18	
de	Novembro,	publicado	em	Diário	da	República,	
desta	 vez	 referente	 a	 pontes	 metálicas.	 A	
empreitada	consistia	na	execução	de	reforço	das	
pontes	(Fase	I)	da	Carpinteira,	Zêzere	II	e	Penha	
da	Barroca,	através	do	reforço	estrutural	da	super-
estrutura	da	ponte,	encontro	e	pilares,	permitindo	
a	reclassificação	da	linha	para	cargas	circulantes	
de	 categoria	 D2.	 Seria	 também	 efectuada	 a	
reposição	 da	 via	 existente,	 utilizando	 os	 carris	
de	54	kg	que	tinham	sido	colocados	em	meados	
2003/2004,	 provenientes	 da	 linha	 do	 Norte.	 O	
valor	base	do	preço	base	do	procedimento	foi	de	
5.106.700.00	euros,	com	um	prazo	de	execução	
de	420	dias.

Início	 de	 2010,	 dia	 19	 de	 Janeiro,	 abertura	
de	mais	um	concurso	público	destinado	ao	troço	
compreendido	 entre	 a	 Covilhã	 e	 Guarda,	 desta	
feita	 destinado	 à	 empreitada	 de	 construção	 da	
nova	 ponte	 do	 Corge	 ao	 quilómetro	 168,612	 e	

Apeadeiro de Caria, 14 de Fevereiro de 2010 © Antero Pires
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que	incluía	ainda	a	remoção	da	via	e	demolição	da	
ponte	metálica	existente.	Para	os	trabalhos	eram	
apontados	360	dias	de	execução	 com	um	custo	
base	de	2.286.224.00	euros.

A	nova	ponte	 teria	um	desenvolvimento	 total	
de	224	metros	entre	apoios	extremos,	distribuída	
por	 quatro	 vãos	 centrais	 de	 40	 metros	 e	 dois	
vãos	extremos	de	32	metros.	Esta	obra	de	arte	
teria	uma	secção	estrutural	em	caixão,	com	uma	
altura	 constante	 de	 2,80	metros	 e	 uma	 largura	
total	de	8,10	metros,	suportado	por	cinco	pilares	
em	 caixão	 com	 secção	 exterior	 sob	 a	 forma	 de	
decágono.

No	dia	25	desse	mesmo	mês	a	REFER	procedeu	
à	 consignação	 da	 empreitada	 referente	 à	
reabilitação	e	reforço	do	túnel	do	Sabugal,	situado	
entre	os	quilómetros	205,970	e	206,368	da	linha	
da	Beira	Baixa	pelo	valor	de	2.119.210,47	euros.	
Os	 trabalhos	 foram	 adjudicados	 ao	 consórcio	
formado	pelas	empresas	Spie	Batignolles	/	Monte	
Adriano,	e	tinham	um	prazo	de	execução	de	365	
dias.	A	empreitada	incluía	o	reforço	da	estrutura	e	
do	sistema	de	drenagem	do	túnel,	o	rebaixamento	
da	soleira,	o	desbaste	dos	hasteais	e	da	abóbada,	
bem	como	a	aplicação	de	uma	nova	plataforma	
para	via	balastrada.	Com	uma	extensão	de	398	

metros,	o	túnel	do	Sabugal	datado	de	1885	tinha	
sido	construído	em	alvenaria	de	granito,	evoluindo	
em	alinhamento	recto	entre	o	emboquilhamento	
norte	e	o	 terço	final	da	sua	extensão,	este	com	
desenvolvimento	em	curva.

No	princípio	do	mês	Fevereiro	de	2010,	surgiram	
notícias	referentes	à	construção	da	nova	ponte	do	
Corge,	 colocando-se	 em	 causa	 a	 demolição	 da	
estrutura	antiga,	levantando	o	Bloco	de	Esquerda,	
através	de	Pedro	Soares,	a	questão	de	se	preservar	
a	ponte	metálica	original.	A	freguesia	do	Canhoso	
manifestou	 também	 alguma	 preocupação,	 dado	
que	a	ponte	centenária	fazia	parte	do	seu	brasão	
até	 à	 agregação	 com	 as	 freguesias	 da	 Covilhã	
em	2013.	Ainda	em	Fevereiro,	no	dia	8,	surgiu	o	
aviso	de	prorrogação	de	prazo	para	apresentação	
de	propostas	relacionadas	com	a	empreitada	de	
reforço	das	pontes	metálicas	da	Carpinteira,	Penha	
da	Barroca	e	Zêzere	II	devido	a	“Erros	e	Omissões	
identificados	pelos	interessados	no	processo”.	Um	
primeiro	sinal	de	que	os	prazos	de	conclusão	dos	
trabalhos	dificilmente	seriam	cumpridos.

A	primeira	metade	de	2010	não	terminou	sem	
uma	nova	abertura	de	concurso	público,	desta	vez	
a	23	de	Abril,	referente	às	restantes	2	pontes	a	
20km/h:	Maçainhas	e	Gogos.	A	 “Fase	 II”,	 como	

Apeadeiro de Barracão/Sabugal, 05 de Abril de 2010. © Antero Pires
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era	 chamada,	 passava	 também	 pelo	 reforço	
estrutural	 dessas	 obras	 de	 arte,	 permitindo	 a	
sua	 reclassificação	para	a	categoria	D2.	O	valor	
base	 era	 semelhante	 ao	 da	 “Fase	 I”:	 5	milhões	
de	euros,	mas	com	um	prazo	de	execução	mais	
alargado	(480	dias).

Viviam-se	 entretanto	 tempos	 muito	
complicados	em	Portugal	em	termos	financeiros,	
após	José	Sócrates,	Primeiro	Ministro	à	altura,	ter	
no	dia	6	de	Abril	de	2011	anunciado	ao	país	que	
ia	 pedir	 ajuda	 económica	 externa.	 Era	 a	 altura	
da	 chegada	 da	 Troika	 ao	 nosso	 país.	 Com	 tudo	
isto	 vários	 investimentos	 ficavam	 em	 suspenso,	
como	 aconteceu	 com	 a	 linha	 da	 Beira	 Baixa	
entre	 a	 Covilhã	 e	 a	Guarda,	 afectando	 também	
a	 intervenção	 em	 curso	 entre	 Castelo	 Branco	
e	 a	 Covilhã	 que	 viu	 cair	 a	 construção	 de	 uma	
passagem	desnivelada	nesta	última	estação.

Apesar	disso	no	dia	11	de	Abril	de	2011	a	REFER	
anunciou	em	comunicado	oficial	que	tinham	sido	
concluídos	os	trabalhos	de	Reabilitação	e	Reforço	
do	 Túnel	 do	 Sabugal,	 empreitada	 adjudicada,	
em	 25	 de	 Janeiro	 de	 2010,	 ao	 consórcio	 Spie	
Batignolles	 /	 Monte	 Adriano,	 por	 2.119.210,47	
euros.	A	Fiscalização	dos	trabalhos,	com	um	custo	
de	198.167,50	euros,	foi	realizada	pela	Afaplan	–	
Planeamento	e	Gestão	de	Projectos,	SA.

Com	base	num	projecto	da	autoria	da	Amberg	
Engineering,	 Ltd,	 orçado	 em	 258.633,90	 euros,	
esta	 empreitada	 visou	 assegurar	 a	melhoria	 da	

segurança	 estrutural	
do	 túnel,	 prolongando	
a	 sua	 vida	 útil	 por	 um	
período	de	50	anos,	bem	
como	 garantir	 o	 gabarit	
de	 electrificação,	 com	
recurso	ao	rebaixamento	
da	 soleira,	 desbaste	
dos	 hasteais	 e	 da	
abóbada,	e	aplicação	de	
uma	 nova	 plataforma	
para	 via	 balastrada.	
Procedeu-se	 igualmente	
à	 limpeza	 da	 alvenaria	
com	 jacto	 de	 areia,	
selagem	 das	 juntas,	
reforço	 do	 sistema	 de	
drenagem,	 aplicação	
de	 rede	 electrosoldada,	

betão	projectado,	pregagens	e	abertura	de	nichos	
de	segurança.

Em	 Julho	 desse	 ano	 previa-se	 a	 inauguração	
da	electrificação	entre	Castelo	Branco	e	a	Covilhã,	
mas	para	os	quilómetros	seguintes	até	à	Guarda	
as	 notícias	 eram	 desanimadoras,	 com	 a	 REFER	
a	afirmar	que	não	havia	obras	previstas	e	que	a	
concretização	das	mesmas	dependia	inteiramente	
das	 decisões	 do	 governo	 sobre	 o	 plano	 de	
investimentos.

O	 caricato	 da	 situação	 prendia-se	 com	 o	
facto	 de	 terem	 sido	 finalizadas	 algumas	 obras	
de	modernização,	 que	 decorreram	 em	 cerca	 de	
10	 quilómetros,	 entre	 Caria	 e	 Belmonte,	 assim	
como	 a	 intervenção	 do	 túnel	 do	 Sabugal.	 Os	
restantes	quilómetros	entre	a	Covilhã	e	a	Guarda	
mantinham-se	 praticamente	 inalterados,	 com	
a	 grande	 diferença	 de	 estarem	 completamente	
abandonados	 desde	 2009.	 Se	 inicialmente	 se	
apontava	 o	 ano	 de	 2012	 como	 o	 da	 reabertura	
do	 troço	 após	 as	 obras	 de	modernização	 até	 à	
Guarda,	 o	 futuro	 era	 bastante	 negro	 já	 que	
esses	 mesmos	 quilómetros	 entre	 a	 Covilhã	 e	
a	 Guarda	 faziam	 parte	 de	 uma	 longa	 lista	 com	
800	quilómetros	entregues	à	Troika	à	revelia	da	
REFER	como	passíveis	de	encerramento	devido	à	
fraca	rentabilidade.	Basta	relembrar	que	em	2009	
apenas	existiam	3	ligações	em	cada	sentido	feitas	
com	uma	velhinha	Allan	que	na	maior	parte	das	

Túnel do Sabugal, 25 de Dezembro de 2010. © António Gonçalves
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vezes	viajava	com	um	número	muito	reduzido	de	
passageiros.	 Esse	 “estudo”	 motivou	 a	 pergunta	
ao	 governo	 N.º	 159/XII/1	 por	 parte	 do	 Partido	
Comunista	Português	a	18	de	Julho.

Em	Dezembro	de	2011	o	Governo	afirmava	a	
sua	intenção	de	reabrir	o	troço	ferroviário	entre	a	
Covilhã	e	a	Guarda,	segundo	palavras	do	secretário	
de	 Estado	 das	 Obras	 Públicas,	 Transportes	 e	
Comunicações	 durante	 uma	 audiência	 realizada	
em	 Lisboa	 no	 dia	 6	 desse	 mês	 e	 onde	 estava	
presente	Carlos	Pinto,	presidente	da	autarquia	da	
Covilhã.

O	autarca	referia	que	a	administração	central	
considerava	 que	 a	 linha	 da	 Beira	 Baixa	 tinha	
uma	 importância	 estratégica	 a	 nível	 nacional	 e	
internacional,	estando	o	Governo	em	negociações	
com	Bruxelas	de	modo	a	garantir	fundos	europeus	
para	a	reactivação	da	linha.

No	dia	 25	de	 Janeiro	 de	2012	 foi	 criado	um	
movimento	 cívico	 que	 defendia	 a	modernização	
e	 reabertura	 do	 troço	 da	 linha	 ferroviária	 da	
Beira	Baixa	entre	a	Guarda	e	a	Covilhã.	O	autor	
do	 projecto,	 Júlio	 Seabra,	 eleito	 da	 Assembleia	
Municipal	 da	 Guarda	 pelo	 PS,	 referia	 que	 o	
movimento	surgiu	da	possibilidade	que	era	dada	

aos	portugueses	de	defenderem	as	suas	causas.	
Segundo	 o	 próprio	 “A preocupação nasceu do 
facto de o troço da linha da Beira Baixa entre 
a Guarda e a Covilhã estar encerrada há quase 
três anos e [porque] considero que é importante 
revitalizar este troço, modernizando-o e abrindo-o 
novamente, com as devidas condições para as 
populações que dele queiram usufruir”.

O	 responsável	 referiu	 ainda	 que	 a	 decisão	
de	 avançar	 para	 a	 criação	 do	movimento	 tinha	
como	 um	 dos	 objectivos	 a	 promoção	 do	 troço	
de	 via	 encerrado,	 que	 considerava	vital	 para	 as	
populações	e	para	a	economia	da	região.	Que	a	
via	 férrea	 podia	 servir	 como	 uma	 alternativa	 à	
autoestrada	A23	como	transporte	de	passageiros	
e	de	mercadorias.

A	 proposta	 apresentada	 por	 Júlio	 Seabra	
referia	também	que	a	modernização	e	reabertura	
dos	 quilómetros	 em	 questão	 iria	 possibilitar	 “a 
circulação de composições de passageiros e 
mercadorias, num circuito Guarda/Pampilhosa/
Entroncamento/Guarda” e	uma	ligação	à	Europa	
via	 Vilar	 Formoso.	 O	 movimento	 estava	 aberto	
à	 participação	 de	 todos	 aqueles	 que	 tivessem	
interesse	 na	matéria,	 incluindo	 os	 responsáveis	

Túnel do Sabugal, 25 de Abril de 2011. © Antero Pires
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pelas	autarquias	da	Covilhã,	Belmonte	e	Guarda.

No	 dia	 01	 de	 Março	 foi	 decidido	 suspender	
o	 serviço	 rodoviário	 alternativo,	 que	 tinha	
começado	 com	 autocarros,	 passando	 pelo	 uso	
de	 táxis,	 por	 motivos	 económicos.	 Segundo	
esclarecimentos	enviados	pela	CP	à	agência	Lusa,	
a	ocupação	média	dos	autocarros	era	no	máximo	
de	3	passageiros	nos	dias	úteis.	Os	encargos	com	
o	transporte	alternativo	atingiam	os	10.500	euros	
por	 mês,	 enquanto	 a	 receita	 era	 irrisória	 com	
apenas	27.000	euros	por	ano.	As	contas	fáceis	de	
fazer	apontavam	para	um	prejuízo	anual	a	rondar	
os	 100.000	 euros	 de	 um	 serviço	 que	 demorava	
mais	do	que	as	já	lentas	circulações	ferroviárias,	
com	 uma	 viagem	 entre	 Covilhã	 e	 a	 Guarda	 a	
poder	atingir	uma	hora	e	meia.	

Não	 ajudou	 também	 ao	 facto	 de	 os	 horários	
terem	andado	desfasados,	durante	alguns	meses,	
dos	 novos	 horários	 que	 a	 electrificação	 até	 à	
Covilhã	trouxe	a	31	de	Julho	de	2011,	falha	essa	
que	só	viria	a	ser	colmatada	a	23	de	Janeiro.	Esta	
acção	 seria	 catalisadora	 de	 um	mês	 repleto	 de	
tudo,	menos	obras	no	terreno.

No	 dia	 12,	 o	 Jornal	 O	 Público	 publicou	 um	
excelente	 artigo	 onde	 era	 abordada	 a	 situação	
caricata	que	se	vivia	no	troço	infame	da	Beira	Baixa.	
Referia	que	dos	85	milhões	de	euros	que	estavam	
previstos	 utilizar	 na	 requalificação,	 tinham	 sido	
gastos	cerca	de	7,5	milhões	de	euros	entre	Caria	e	
Belmonte.	 Nestes	míseros	
quilómetros	 existiam	
carris	 novos	 colocadas	
sobre	 travessas	 de	 betão	
polivalentes,	 foram	
instalados	 equipamentos	
modernos	 destinados	 à	
electrificação	e	sinalização	
da	 linha	 e	 preparadas	 as	
passagens	 de	 nível	 para	
serem	 automatizadas,	
pese	 embora	 o	 facto	 de	
por	 lá	nunca	 ter	 circulado	
um	comboio.

Quanto	 à	 REFER	
embora	 reconhecesse	 a	
importância	estratégica	da	
linha,	 estava	 dependente	
do	Governo,	que	no	Plano	

de	 Investimentos	 para	 2012	 orçado	 em	 70	
milhões	de	euros	não	contemplava	qualquer	verba	
destinada	a	obras	entre	a	Covilhã	e	a	Guarda.

Entretanto	a	população	começou	a	ficar	inquieta.	
Privada	da	linha	por	tempo	indeterminado	e	agora	
sem	 serviço	 alternativo,	 cerca	 de	 uma	 centena	
de	 pessoas	 concentrou-se	 em	 frente	 à	 estação	
da	Guarda,	exigindo	ao	governo	de	Pedro	Passos	
Coelho	 a	 reabertura	 do	 troço	Covilhã	 -	Guarda.	
“A	linha	que	nos	une”,	lia-se	numa	das	faixas	do	
movimento	 cívico	 fundado	 por	 Júlio	 Seabra,	 o	
qual	esperava	que	"a médio ou longo prazo a obra 
se concretize".	 Já	o	executivo	Social	Democrata	
do	Sabugal	aprovou	em	meados	desse	mês	uma	
moção	de	“total	repúdio	face	ao	encerramento	do	
troço”.	

Março	 fechava	 com	 a	 apresentação	 no	 dia	
27	 do	 Projecto	 de	 Resolução	 n.º	 270/XII/1.ª	
em	que	o	grupo	parlamentar	do	PCP	defendia	a	
“modernização	 e	 reabertura	 do	 troço	 Covilhã-
Guarda	 e	 prestação	 de	 um	 serviço	 público	 de	
transporte	 ferroviário	 de	 qualidade	 na	 Linha	 da	
Beira	Baixa”.

Chegámos	 a	 2013.	 O	 país	 continuava	
mergulhado	na	austeridade	 imposta	pela	 troika.	
E	 o	 troço	 no	 esquecimento,	 à	 medida	 que	 a	
vegetação	tomava	conta	mesmo	da	via	renovada,	
mas	até	agora	nunca	estreada.

Túnel do Sabugal, 16 de Fevereiro de 2013. © Antero Pires
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E	o	futuro	próximo	não	trazia	ânimo:	Ao	jornal	
Terras	 da	 Beira	 de	 28	 de	 Março,	 a	 REFER	 não	
antevia	novidades	relativamente	ao	troço	Covilhã	
–	Guarda	antes	de	2014.	

Esta	 situação	 levou	 à	 organização	 de	 uma	
caminhada	em	protesto,	potenciada	pelo	Município	
da	Covilhã.	Inicialmente	prevista	para	13	de	Abril,	
conforme	 noticiado	 pelo	 Jornal	 de	
Notícias	2	dias	antes,	acabou	adiada	
para	11	de	Maio,	uma	data	simbólica,	
pois	coincidia	com	o	120º	aniversário	
do	troço	Covilhã	–	Guarda.

Na	 manhã	 desse	 sábado,	 quente	
para	 a	 época,	 cerca	 de	 50	 pessoas	
juntaram-se	 na	 estação	 da	 Covilhã,	
caminhando	depois	para	norte.	Entre	
elas,	 estava	 Carlos	 Pinto,	 o	 Social	
Democrata	presidente	da	Câmara	da	
Covilhã,	 proferindo	 duras	 críticas	 ao	
governo	 da	 sua	 própria	 cor	 política	
pelo	“troço	da	vergonha	para	o	estado	
português”.	

A	 caminhada	 pela	 via	 viria	 a	
terminar	 cerca	 de	 2,5km	 depois	 no	
parque	industrial	do	Canhoso,	onde	o	

autarca	da	Covilhã	revelava	que	tinha	esperança	
de	que	esta	acção	de	protesto	produzisse	alguma	
resposta…

E	produziu.	Uma	jocosa	advertência	da	REFER	
de	que	tinha	sido	violada	a	proibição	de	circulação	
a	 pé	 pela	 via,	 pese	 que	 a	 mesma	 estivesse	
encerrada	há	mais	de	4	anos.

Caminhada, 11 de Maio de 2013. © Antero Pires

Caminhada, 11 de Maio de 2013. © Antero Pires
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A	posição	do	governo	de	 coligação	de	direita	
em	não	retomar	as	obras	continuava	irrevogável,	
dado	que	o	ano	viria	 a	 fechar	 com	um	chumbo	
dos	projectos	de	resolução	para	a	reabertura	da	
Linha	da	Beira	Baixa	entre	a	Guarda	e	a	Covilhã,	
apresentados	 pela	 oposição	 a	 21	 de	Dezembro.	
Para	ele	contribuíram	também	os	cinco	deputados	
do	 PSD	 eleitos	 pelos	 círculos	 da	 Guarda	 e	 de	
Castelo	 Branco,	 apesar	 de	 terem	 apresentado	
uma	declaração	de	voto.

Mas	 o	 irrevogável	 parecia	 ter	 tomado	 o	
significado	da	palavra	no	Verão	de	2013,	quando	
virou	o	ano.

A	incerteza	pairava	no	ar	no	início	de	2014.	A	
população	já	tinha	perdido	a	esperança	de	voltar	
a	 ver	 o	 comboio.	Afinal,	 estávamos	a	entrar	no	
terceiro	ano	sem	movimentos	no	terreno	dos	 já	
5	deste	calvário.	Mal	sabíamos	que	nem	íamos	a	
meio…

Mas…	eis	que	surge	uma	ténue	luz	ao	fundo	do	
túnel.

A	4	de	Março,	Manuel	Queiró,	à	data	presidente	
da	CP,	afirmou	que	“há	um	interesse	nacional	e	há	
um	 interesse	 da	 própria	 CP	 e	 da	 CP	 Carga	 [na	

modernização	 do	 troço	 Guarda-Covilhã]	 e	 não	
temos	problema	nenhum	em	reafirmar	isso”.	

Poucas	 semanas	 depois	 viria	 a	 ser	
apresentado	o	Plano	Estratégico	dos	Transportes	
e	 Infraestruturas.	 O	 PETI3+,	 como	 viria	 a	 ser	
conhecido,	 sinalizava	 59	 projectos	 prioritários	 a	
apresentar	pelo	governo	a	Bruxelas	no	âmbito	do	
programa	de	investimentos	no	horizonte	2014	–	
2020.	Aprovado	em	Conselho	de	Ministros	a	3	de	
Abril,	1	desses	projectos	era	precisamente	o	troço	
Covilhã	–	Guarda,	para	o	qual	estavam	alocados	
80	milhões	 de	 euros	 dos	 980	milhões	 previstos	
para	o	sector	ferroviário	do	Corredor	Internacional	
Norte.

A	pergunta	deixava	de	ser	“vai	reabrir?”	para	
passar	a	ser	“quando	é	que	vai	reabrir?”.

Rui	Lopes	Loureiro,	presidente	da	REFER,	viria	
a	demonstrar	numa	visita	à	estação	da	Guarda	a	
29	de	Abril	a	vontade	de	recomeçar	as	obras	“o 
quanto antes”,	se	possível	em	2015.

Porém,	 nesse	 mesmo	 ano	 houve	 uma	
intervenção	surpresa	no	 troço:	A	20	de	Agosto,	
viria	 a	 ser	 demolida	 a	 degradada	 caseta	 de	
Maçainhas,	 levando	 ao	 receio	 da	 população	 de	

Apeadeiro de Maçainhas já sem o edifício, 06 de Outubro de 2014 © Antero Pires
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que	 o	 comboio	 não	 voltasse	 a	 parar	 naquele	
apeadeiro	 inaugurado	 em	 1925.	 A	 REFER	 viria	
a	tranquilizar	os	habitantes	da	terra	do	eléctrico	
e	 dos	 ceboleiros,	 afirmando	 que	 os	 comboios	
voltariam	a	Maçainhas…	Mas	quando?

“Nunca antes de 2020”,	admitia	o	secretário	de	
Estado	dos	Transportes,	Sérgio	Monteiro,	à	Rádio	
Altitude	a	30	de	Setembro,	estimando	6	anos	para	
inclusivamente	 corrigir	 o	 traçado,	 ressalvando	a	
necessidade	 de	 recursos	 financeiros.	 Palpite	 ou	
afirmação	 com	 conhecimento	 da	 causa?	 Fica	 a	
pergunta.

2015	inicia-se	com	o	casamento	das	estradas	
com	os	caminhos	de	 ferro,	passando	a	REFER	e	
a	EP	a	viverem	sob	o	mesmo	tecto…	literalmente	
pelo	menos	na	Guarda,	onde	a	sede	da	delegação	
do	que	se	viria	a	tornar	a	IP	foi	inaugurada	a	19	
de	Fevereiro.

No	 dia	 seguinte,	 seria	 publicado	 o	 primeiro	
anúncio	 de	 concurso	 público	 para	 o	 troço	
Covilhã	 –	 Guarda	 desde	 2010:	 Tratava-se	 da	
reedição	do	concurso	de	19	de	Janeiro	de	2010	
para	 empreitada	 de	 construção	 da	 nova	 ponte	

do	 Corge	 ao	 quilómetro	 168,612	 nos	 mesmos	
moldes:	Demolição	da	ponte	metálica	existente	e	
construção	de	nova	ponte	em	betão	armado	pré-
esforçado	em	360	dias.

Porém,	 o	 valor	 base	 era	 agora	 ligeiramente	
superior:	2,5	milhões	de	euros,	aberto	a	propostas	
até	20	de	Abril	desse	ano.

António	 Ramalho,	 presidente	 da	 nova	
Infraestruturas	 de	 Portugal,	 afirmou	 que	 este	
concurso	era	o	primeiro	passo	para	a	reabertura,	
que	deveria	ocorrer	em	2019.	Estávamos	a	23	de	
Fevereiro.

Entramos	 agora	 num	 período	 de	 3	 anos	 de	
muita	 palavra	 e	 pouca	 acção	 no	 terreno.	 Um	
chamado	“vai	ou	não	vai?”

2015	só	viria	a	ter	mais	2	notícias	importantes	
na	matéria.

Em	 Julho	 a	 IP	 comunica	 a	 necessidade	 de	
um	 investimento	 de	 414	 milhões	 de	 euros	 nos	
próximos	5	anos	na	rede	ferroviária	nacional,	com	
a	Beira	Baixa	a	levar	a	terceira	maior	fatia	dessa	
verba	(56	milhões)	apenas	ultrapassada	pelo	Norte	
e	Beira	Alta	(61	e	66	milhões	respectivamente).

Apeadeiro do Barracão/Sabugal, 31 de Maio de 2018. © Antero Pires
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A	1	de	Setembro	é	alocada	uma	verba	de	1,6	
milhões	de	euros	para	2	contratos	de	prestações	
de	serviços:	1	milhão	de	euros	para	a	“conclusão	
e	 adaptação	 do	 Projecto	 de	 Execução	 da	
Modernização	do	troço	Covilhã	-Guarda,	incluindo	
a	 Assistência	 Técnica”	 e	 os	 restantes	 600	 mil	
para	a	“conclusão	e	adaptação	do	Estudo	Prévio	
e	 Projeto	 de	 Execução	 da	 Concordância	 entre	
a	 Linha	da	Beira	Alta	 e	 a	 Linha	da	Beira	Baixa,	
incluindo	a	Assistência	Técnica”.

Entretanto	 Portugal	 é	 palco	 de	 eleições	
de	 legislativas.	 A	 coligação	 PSD/CDS,	 agora	
denominada	Portugal	à	Frente,	reconfirma	a	sua	
vitória,	mas	sem	maioria	absoluta	não	consegue	
tomar	posse	na	Assembleia	 da	República.	 Entra	
em	 cena	 o	 “segundo	 classificado”,	 o	 Partido	
Socialista,	que	consegue	fazer	passar	no	hemiciclo	
um	 executivo	 minoritário	 liderado	 por	 António	
Costa,	 com	 o	 apoio	 dos	 partidos	 de	 esquerda,	
formando	a	legislatura	que	viria	a	ser	conhecida	
como	a	“Geringonça”.

A	 tutela	 das	 obras	 ferroviárias	 passa	 do	
Secretário	 de	 Estado	 dos	 Transportes	 para	 o	

Ministro	 do	 Planeamento	 e	 das	 Infraestruturas.	
Sérgio	Monteiro	 dá	 lugar	 a	 Pedro	Marques.	 E	 o	
PETI3+	 evolui	 para	 o	 Ferrovia	 2020,	 que	 herda	
a	 sua	 essência	 de	 projectos	 com	 primazia	 à	
circulação	 de	 mercadorias.	 A	 fechar	 2015	 a	
IP	 encomenda	 um	 estudo	 a	 5	 de	 Novembro	 à	
Talprojeto	 para	 a	 “verificação	 da	 Viabilidade	 da	
Substituição	das	estruturas	metálica	das	pontes	
de	Maçainhas	e	dos	Gogos	(…)	por	novas	pontes	
em	 aço	 ou	mistas,	 comparando	 tecnicamente	 e	
financeiramente	com	as	soluções	já	com	projecto	
de	execução	concluído	de	reforço	ou	substituição	
integral	por	novas	obras	em	betão	armado”.

Estamos	 agora	 em	 2016.	 Entretanto	 o	
concurso	 da	 nova	 ponte	 do	 Corge	 caiu	 outra	
vez	 na	 obscuridade	 e	 aguarda-se	 o	 anúncio	 do	
“prato	principal”.	A	Agência	Lusa	anuncia	a	12	de	
Fevereiro	que	Pedro	Marques	apresentaria	nesse	
dia	 o	 plano	 de	 investimentos	 ferroviários	 2016-
2020,	onde	se	previa	a	contratação	da	construção	
na	Beira	Baixa	para	Agosto	desse	mesmo	ano…

Porém,	 5	 dias	 depois	 a	 Rádio	 Altitude	
anunciava	que	o	ministro	do	Planeamento	e	das	

Ponte de Maçainhas, 29 de Julho de 2018. © Antero Pires
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Infraestruturas	apontaria	o	final	de	2017	como	a	
data	de	arranque	dos	trabalhos	de	electrificação	
do	 troço,	 declarações	 feitas	 na	 reunião	 do	
Conselho	 Regional	 do	 Centro,	 que	 decorreu	 em	
Castelo	Branco.	Já	a	IP	afirmava	ao	Público	no	dia	
3	desse	mês	que	as	obras	começariam	em	2017	e	
estariam	prontas	no	final	de	2018.

Ora,	já	não	bastava	a	sucessão	de	adiamentos	
de	prazos,	aliada	a	sete	anos	de	encerramento,	
como	 agora	 estávamos	 também	 a	 ser	
bombardeados	 por	 uma	 sucessão	 de	 anúncios,	
uma	especialidade	pela	qual	Pedro	Marques	ficou	
conhecido	no	seu	mandato.

Nem	 mais:	 a	 21	 de	 Julho	 foi	 à	 estação	 da	
Covilhã	 anunciar	 que	 a	 obra,	 a	 ser	 lançada	
brevemente,	tinha	85	milhões	de	euros	em	verbas	
reservadas.	 Agosto	 já	 estava	 fora	 de	 cena,	 até	
porque	nesse	dia	ficaram	confirmados	que,	afinal,	
ainda	existiam	estudos	em	curso.

Chegou	o	dia	6	de	Setembro	e	com	ele	o	125º	
aniversário	da	linha	da	Beira	Baixa	até	à	Covilhã.	
À	 margem	 da	 celebração	 desta	 efeméride,	
Vitor	 Pereira,	presidente	da	Câmara	da	Covilhã,	

avançava	à	SIC	que	as	obras	 iriam	começar	na	
Primavera	de	2017.	Já	a	IP	prometia	à	TVI	uma	
linha	 da	 Beira	 Baixa	 totalmente	 reaberta	 em	
2018.	Nem	uma,	nem	outra.

Uma	 semana	 depois,	 Pedro	 Marques	 viria	
a	 confirmar	 o	 lançamento	 do	 concurso	 até	 ao	
final	 do	 ano,	 com	 o	 financiamento	 assegurado	
pelo	 programa	 Compete	 2020.	 Com	 tanta	 data	
avançada	 em	 tão	 pouco	 tempo,	 este	 anúncio	
levantava	algumas	sobrancelhas...

Mas	desta	vez	foi	mesmo.	A	27	de	Dezembro	
foi	 finalmente	 publicado	 O	 concurso	 há	 muito	
aguardado:	“Empreitada	Geral	de	Modernização	do	
Troço	Covilhã/Guarda	-	Trabalhos	de	Construção	
Civil,	 Via	 e	 Catenária,	 Pontes	 e	 RCT+TP”,	 com	
um	 valor	 base	 de	 65	 milhões	 de	 euros	 certos,	
distribuídos	 ao	 longo	 de	 3	 anos:	 14	 milhões,	
50	milhões	 e	 1	milhão	 em	 2017,	 2018	 e	 2019	
respectivamente.	

No	mesmo	dia	Pedro	Marques	veio	dar	o	pontapé	
de	saída	à	estação	da	Guarda,	apresentando	as	
linhas	mestras	desta	intervenção:

-	Renovação	de	36	km	de	via;

Local onde viria a nascer a Zona Neutra de Caria, 03 de Novembro de 2018. © Antero Pires
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-	 Electrificação	 e	 instalação	 de	 sinalização	
electrónica;

-	 Renovação	 dos	 apeadeiros	 ainda	 não	
intervencionados	 e	 reabilitação	 dos	 EPs	
degradados;

-	 Execução	 de	 sistemas	 de	 drenagem	 e	 de	
trabalhos	de	estabilização	de	taludes;

-	Reforço	e	reabilitação	de	6	pontes:	Carpinteira,	
Corge	(que	afinal	não	seria	substituída),	Zêzere	
II,	Maçainhas,	Gogos	e	Penha	da	Barroca;

-	Automatização	de	18	PNs	com	instalação	de	
meias	barreiras	e	reabilitação	de	2	PNs	particulares.	
Supressão	 da	 PN	 do	 Barracão,	 substituída	 por	
uma	 passagem	 inferior.	 As	 PNs	 junto	 à	 estação	
da	Guarda	seriam	objecto	de	estudo	para	serem	
futuramente	suprimidas.

-	Construção	da	concordância	das	Beiras,	nos	
Galegos,	 com	 uma	 ponte	 sobre	 o	 rio	 Diz	 com	
237,8	metros	de	extensão;

-	Valor	base	do	concurso:	65	milhões	de	euros	
(com	até	85%	de	financiamento	comunitário);

-	540	dias	para	a	execução	das	obras	 (cerca	
de	 18	 meses)	 sendo	 prevista	 a	 conclusão	

no	 1º	 trimestre	 de	 2019	 (10	 anos	 depois	 do	
encerramento);

-	 76	 dias	 para	 apresentação	 de	 propostas	 a	
partir	de	27/12/2016;

-	 Proposta	 economicamente	 mais	 vantajosa	
como	critério	de	adjudicação;

Restava	agora	esperar	pelo	final	do	prazo	de	
apresentação	 de	 propostas,	 a	 terminar	 a	 13	 de	
Março	de	2017,	 já	 depois	 do	8º	 aniversário	 do	
encerramento.	Mais	que	consumado	 já	estava	o	
facto	de	que	o	vale	da	Teixeira	iria	mesmo	atingir	
uma	 década	 sem	 comboios.	 Nem	 as	 obras	 iam	
começar	 na	 Primavera	 de	 2017,	 nem	 muito	
menos	no	Verão	desse	ano,	pois	“por	terem	sido	
alteradas	 peças	 do	 procedimento”,	 foi	 publicado	
no	Diário	da	República	de	21	de	Abril	o	aviso	de	
prorrogação	 de	 prazo	 n.º	 579/2017,	 atirando	
agora	 o	 prazo	 de	 apresentação	 de	 propostas	
para	a	 tarde	de	6	Julho.	Recordamos	que	nesta	
altura	já	tinham	passado	3	anos	desde	a	primeira	
vontade	da	 tutela	 em	 retomar	a	 reabilitação	do	
troço	Covilhã	–	Guarda.

Já	Pedro	Marques,	que	a	26	de	Maio	garantia	ao	

Consolidação de taludes junto da cidade da Covilhã, 02 de Março de 2019. © Antero Pires
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Jornal	do	Fundão	que	a	obra	começaria	ainda	em	
2017,	afinal	apenas	esperava	adjudicar	a	mesma	
até	ao	final	do	ano,	 segundo	declarações	que	a	
Rádio	Altitude	transmitiu	apenas	5	dias	depois.

Certamente	 não	 deveria	 ter	 avisado	 António	
Costa	do	atraso	do	concurso	público,	garantindo	
o	primeiro	ministro	a	17	de	Setembro	na	Covilhã	
que	"no final deste ano"	a	obra	"Estará no terreno 
e a Linha da Beira Baixa será uma realidade".

Só	 que	 não	 foi,	 pelo	 menos	 nesse	 aspecto.	
Rapidamente	 chegámos	 a	 Novembro	 que,	
finalmente,	 trouxe	 avanços!	 Logo	 no	 dia	 6,	 o	
ministro	 do	 Planeamento	 e	 das	 Infraestruturas	
anunciava	que	a	adjudicação	estava	por	semanas,	
"para que a obra comece no primeiro trimestre de 
2018".

Paralelamente,	a	IP	lançava	mais	outro	concurso	
para	o	troço:	Publicado	a	14	de	Novembro,	tinha	
como	objectivo	a	“aquisição	de	aparelhos	de	via	
para	a	obra”	por	um	preço	base	de	2.636.865,00	
euros,	 prazo	 contratual	 de	 8	 meses	 e	 com	 o	
prazo	de	entrega	de	propostas	a	findar	a	26	de	
Dezem-calma.	 Prorrogado?	 10	 dias	 depois?!	

Aviso	de	prorrogação	de	prazo	n.º	1816/2017?!	
Afinal	o	prazo	é	28	de	Dezembro…	folga	do	Natal,	
possivelmente.

Depois	 do	 anúncio	 do	 anúncio	 na	 Covilhã,	
do	 anúncio	 da	 apresentação	 na	 Guarda,	 surge,	
finalmente,	 a	 25	 de	 Novembro,	 novamente	
na	 Guarda,	 o	 anúncio	 de	 Pedro	 Marques	 da	
adjudicação	 da	 empreitada	 de	 modernização	
do	 troço	 Covilhã-Guarda	 e	 a	 construção	 da	
concordância	 das	 Beiras	 ao	 consórcio	 luso-
espanhol	 constituído	 pela	 Conduril	 e	 Ramalho	
Rosa	Cobetar.	O	preço	contratual	ficou-se	pelos		
51.933.363,76	 euros,	 com	 uma	 execução	
prevista	de	540	dias,	e	foram	a	concurso	mais	de	
30	entidades,	como	a	Mota	Engil,	Teixeira	Duarte	
e	Opway.	 Agora	 faltava	 saber	 quando	 é	 que	 as	
obras	avançariam	no	 terreno,	o	que	não	viria	a	
acontecer	2017.	Mas	o	ano	não	se	despediu	sem	
a	declaração	de	utilidade	pública	“com	carácter	de	
urgência”	para	expropriação	de	várias	parcelas	ao	
longo	do	troço	Covilhã	–	Guarda,	com	os	custos	a	
serem	assumidos	pela	IP.

2018	chegou.	E	com	ele,	mais	do	mesmo.	Pouca	
obra	 e	 muita	 propaganda.	 Quando	 questionado	
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sobre	o	 início	das	obras,	o	secretário	de	Estado	
das	 Infraestruturas,	 Guilherme	 W.	 d'	 Oliveira	
Martins,	 adiantava	 a	 8	 de	 Fevereiro	 ao	DN	 que	
a	 modernização	 começaria	 “muito em breve”	 e	
que	 o	 calendário	 seria	 “cumprido”.	 Declarações	
arrojadas	para	uma	 linha	encerrada	há	quase	9	
anos	e	sem	contar	com	eventuais	contratempos	
no	terreno.

O	problema	agora	era	o	Tribunal	de	Contas,	do	
qual,	ainda	se	aguardava	o	visto	para	o	começo	
das	 obras,	 segundo	 notícia	 do	 Público	 a	 13	 de	
Fevereiro.	2	dias	depois,	Pedro	Marques	afirmava	
aos	 deputados	 que	 a	 modernização	 começaria	
no	 prazo	 de	 um	 mês.	 Mais	 propaganda	 sem	
resultados	práticos?

Parece	que	desta	vez	não!	Finalmente,	a	5	de	
Março	de	2018,	o	4.º	e	final	anúncio	antes	das	
obras	 no	 terreno!	 Pedro	Marques	 deslocou-se	 à	
estação	da	Covilhã	para	anunciar	a	consignação	
da	 empreitada,	 apertando	 simbolicamente	 uma	
cavilha	de	assentamento	de	carril,	na	companhia	
da	então	Comissária	Europeia	dos	Transportes,	a	
eslovena	Violeta	Bulc.

Ainda	 em	 Fevereiro,	 a	 IP	 tinha	 procedido	
ao	 ajuste	 directo	 à	 Thales	 da	 “Empreitada	 de	
Concepção/Construção	 de	 Intervenções	 no	
âmbito	 do	 Comando,	 Controle	 e	 Sinalização	
no	 troço	 Covilhã-Guarda	 -	 Vilar	 Formoso”	 por	
4.781.983,08	euros	e	uma	execução	de	639	dias,	
atirando	a	sua	conclusão	para	o	final	de	2019…

Logo	nesse	mês	começou	a	 limpeza	do	canal	
da	via	e	posterior	remoção	dos	carris	à	excepção	
dos	10km	renovados	em	2009;	no	final	de	Maio	
de	2018	já	não	existia	carris	entre	a	Covilhã	e	o	
Canhoso.	Esta	fase	da	empreitada	parecia	ir	a	uma	
velocidade	cruzeiro	e	o	ministro	do	Planeamento	
e	 das	 Infraestruturas	 viria	 a	 visitar	 a	 obra	 a	 8	
de	 Julho,	 prevendo	 que	 em	 Setembro	 de	 2019	
teríamos,	finalmente,	 linha	da	Beira	Baixa	até	à	
Guarda.	Esta	visita	marcou	também	a	abertura	de	
uma	nova	e	complicada	frente:	A	reabilitação	das	
6	pontes,	que	passou,	no	geral,	 pela	demolição	
das	 estruturas	 metálicas	 originais,	 reforço	 dos	
encontros	 e	 pilares	 de	 pedra,	 quer	 por	 micro-
estacas,	quer	por	reforço	de	betão,	montagem	de	
uma	 nova	 estrutura	metálica	 em	 tons	 de	 verde	
fabricada	 pela	 Electrofer	 da	 Marinha	 Grande	 e	
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finalmente	a	construção	de	um	tabuleiro	em	laje	
de	betão.	Só	no	mês	de	Julho	foram	desmontados	
3	 dos	 6	 tabuleiros	 metálicos:	 Zêzere	 II,	 Corge	
e	 Maçainhas,	 por	 esta	 ordem.	 Já	 na	 Guarda,	
avistava-se	 a	 construção	 das	 sapatas	 da	 ponte	
da	nova	concordância	da	Beiras	e	a	abertura	do	
talude	 da	 linha	 junta	 ao	 Barracão,	 onde	 viria	 a	
surgir	a	nova	passagem	inferior	responsável	pela	
única	supressão	de	passagem	de	nível.

Coincidência	 ou	 não,	 no	 dia	 dos	 127	 anos	
da	 chegada	 de	 D.	 Carlos	 à	 Covilhã,	 o	 primeiro	
ministro	 António	 Costa	 visitou	 os	 trabalhos	 da	
concordância	 das	 Beiras,	 afirmando	 a	 “aposta	
estratégica”	na	ferrovia.	6	de	Setembro	de	2018.	
6	 meses	 tinham-se	 passado	 desde	 o	 começo	
das	obras.	1/3	do	prazo	já	tinha	sido	vencido.	A	
obra	prosseguia	com	novas	frentes:	Em	Outubro	
colocavam-se	 os	 primeiros	 postes	 de	 catenária	
dos	 10km	 de	 via	 já	 renovados,	 preparava-se	 a	
desmontagem	da	ponte	dos	Gogos,	na	Benespera	
e	 decapavam-se	 as	 pequenas	 pontes	 às	 portas	
da	 Guarda	 para	 tratamento.	 Pelo	 final	 do	 ano	
começavam	a	chegar	à	Covilhã	as	primeiras	peças	
do	tabuleiro	da	ponte	do	Corge.	Seria	o	suficiente	

para	conseguir	terminar	tudo	a	tempo?	

Janeiro	de	2019.	Estávamos	a	meio	do	prazo	
original.	 Nenhuma	 das	 novas	 estruturas	 das	 6	
pontes	 estava	 montada,	 sendo	 que	 o	 tabuleiro	
original	 da	 ponte	 da	 Carpinteira	 continuava	 no	
sítio.	

Os	 edifícios	 do	 Barracão/Sabugal	 e	 da	
Benespera	já	estavam	a	ser	recuperados.	0	km	de	
via	nova.	Nem	travessas,	nem	carris	no	horizonte.	
Era	 agora	 evidente	 que	 a	 obra	 ia	 derrapar.	 De	
Pedro	 Marques,	 silêncio.	 O	 ministro	 já	 deveria	
estar	a	preparar	a	sua	candidatura	ao	Parlamento	
Europeu.

O	Bloco	de	Esquerda	questiona	os	rumores	no	
terreno,	a	11	de	Junho.	E	no	dia	seguinte	a	SIC	
confirma:	 Pelo	 menos	 3	 meses	 de	 atraso.	 Mas	
Pedro	Nuno	Santos,	o	sucessor	de	Pedro	Marques	
(que	 entretanto	 mudou-se	 para	 Bruxelas),	
garantiu	a	25	de	Julho	na	Guarda	que	o	governo	
estaria	 a	 trabalhar	 para	 recuperar	 o	 atraso,	
apontando	 a	 conclusão	 para	 o	 1º	 semestre	 de	
2020,	 em	 declarações	 à	 Rádio	 Altitude.	 Afinal,	
qual	era	mesmo	a	dimensão	do	atraso?

Ligação da Concordância das Beiras com a linha da Beira Alta, 09 de Novembro de 2019 © Antero Pires
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O	 Verão	 trouxe	 a	 montagem	 das	 primeiras	
estruturas	metálicas	(Corge,	Zêzere	e	Maçainhas),	
o	 início	 da	 recuperação	 do	 EP	 de	 Caria,	 postes	
fora	dos	10km	de	2009	e	finalmente	as	primeiras	
travessas	 polivalentes	 que	 foram	 sendo	
distribuídas	ao	longo	de	um	troço	que	começava	
a	ver	mais	postes	de	catenária.	

No	 mês	 em	 que	 tudo	 devia	 estar	 pronto	
(Setembro),	 havia	 apenas	 uns	 escassos	metros	
de	carril	novo	à	saída	da	estação	da	Guarda	e	na	
concordância	das	Beiras,	cujo	canal	estava	pronto	
a	receber	a	via.	Já	a	ponte	da	Penha	da	Barroca	
começava	a	ser	montada,	à	medida	que	chegavam	
as	primeiras	peças	metálicas	da	ponte	dos	Gogos.	
A	ponte	da	Carpinteira	permanecia	com	o	mesmo	
tabuleiro,	apesar	dos	trabalhos	intensivos	na	sua	
parte	de	alvenaria.

A	notícia	 desanimadora	 viria	 a	 ser	 dada	pelo	
Expresso	 a	 1	 de	 Novembro	 e	 confirmada	 a	 19	
do	mesmo	mês	pelo	Jornal	de	Notícias:	1	ano	de	
atraso.	O	3º	trimestre	de	2020	era	agora	a	meta.	

“Erros de projecto, sondagens deficientes e 
dificuldades do consórcio construtor em superar 

as adversidades”,	 afirmava	 o	 semanário.	 O	
trabalho	a	nível	geotécnico	havia-se	complicado,	
surgindo	 situações	 imprevistas	que	obrigaram	a	
expropriações	urgentes	e	a	ajustes	directos	para	
colmatar	esses	incidentes,	com	o	da	“alteração	do	
projecto	de	execução	de	estabilização	de	taludes”	
adjudicado	à	IP	Engenharia	a	25	de	Novembro	por	
178	mil	euros.

Mas	no	meio	de	más	notícias,	eis	que	chega	uma	
boa:	 O	 encerramento	 temporário	 da	 passagem	
de	 nível	 do	 Barracão	 a	 18	 de	Novembro,	 por	 4	
semanas.	 Ainda	 melhor	 notícia:	 De	 temporário	
passou	 a	 definitivo,	 com	 a	 abertura	 da	 nova	
passagem	 inferior.	 2019	 não	 se	 quis	 despedir	
sem	 trazer	a	boa	nova	do	começo	em	pleno	da	
colocação	da	via,	a	partir	da	estação	da	Guarda	
em	direcção	à	Covilhã,	 num	 troço	 já	 repleto	de	
postes	de	catenária.

Eis	que	chegámos	ao	praguejado	e	muito	longo	
ano	de	2020.	Com	uma	ameaça	de	pandemia	no	
ar,	as	obras	prosseguiam,	por	enquanto	a	um	bom	
ritmo.	Só	em	Janeiro,	foi	concluída	a	montagem	
da	 ponte	 dos	 Gogos,	 movida	 a	 nova	 estrutura	
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metálica	para	 junto	da	ponte	da	Carpinteira,	os	
carris	entraram	no	vale	da	Teixeira,	perseguindo	
os	postes	de	catenária	e	fora	consignada	a	10	de	
Janeiro,	por	ajuste	directo	no	valor	de	855.805,88	
euros,	 a	 concepção,	 Fornecimento	 e	 Montagem	
do	sistema	de	Controlo	automático	de	Velocidade	
Nacional	ATPN/Convel	à	Bombardier.

A	 plataforma	 do	 apeadeiro	 do	 Barracão	 /	
Sabugal	estava	praticamente	concluída	e	dotada	
de	 sinalética,	mas	 perdera	 o	 nome	 Barracão,	 o	
que	motivou	protestos	locais.	

Mesmo	 assim,	 Jorge	 Delgado	 tirou	 as	
expectativas:	Não	haverá	comboios	antes	do	final	
do	 ano,	 confirmava	 o	 Secretário	 de	 Estado	 das	
Infraestruturas	à	Rádio	Altitude	a	12	de	Fevereiro.	
Já	6	dias	depois	era	o	director	de	empreendimentos	
da	IP,	José	Clemente,	afirmar	à	mesma	rádio	que	
o	troço	Covilhã	-	Guarda	"em	Janeiro	[de	2021]	
estará	garantidamente	em	operação	comercial".

Garantia	essa	que	ainda	não	devia	ter	em	conta	
o	inimigo	invisível	que	viria	a	entrar	em	Portugal	2	
semanas	depois,	não	antes	de	conseguirmos	ver	

as	primeiras	imagens	em	11	anos	de	um	comboio	
(de	transporte	de	balastro)	no	vale	da	Teixeira	e	
de	darmos	 conta	da	 colocação	de	 travessas	 em	
Belmonte	para	a	ampliação	da	linha	nº1.

A	entrada	do	coronavírus	em	Portugal	deixou	
muita	coisa	em	suspenso,	mas	não	as	obras	do	
troço	Covilhã	–	Guarda	que	continuavam,	apesar	
da	óbvia	redução	de	pessoal.

Acabado	o	primeiro	confinamento,	deparamo-
nos	 com	 o	 carril	 prestes	 a	 alcançar	 Maçainhas!	
Estamos	 a	 3	 de	Maio	 e	 3	 é	 também	 o	 número	
de	 km	para	 se	 chegar	 às	 travessas	 bibloco	 que	
vieram	 substituir	 a	 secção	 mais	 degradada	 do	
troço	 há	mais	 de	 uma	 década.	 Um	 pouco	mais	
a	 norte	 já	 se	 estende	 o	 fio	 pelas	 consolas	 da	
catenária	 desde	 a	Guarda	 e	 a	 concordância	 até	
ao	Barracão,	à	medida	que	se	vão	instalando	as	
balizas	Convel	nesta	parte	mais	avançada.

Mas	se	a	3	de	Maio	o	carril	ainda	estava	para	
chegar	a	Maçainhas,	a	28	 já	 tinha	alcançado	os	
3km	em	falta,	ligando	Belmonte	e	Caria	à	Guarda	
pela	 primeira	 vez	 em	 10	 anos!	 Um	 pouco	 pelo	
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troço	 estavam	 também	 já	 erguidas	
das	torres	para	as	antenas	GSM-R.	Era	
altura	de	mudar	armas	e	bagagens	para	
Caria,	onde	a	partir	daí	faltariam	15km	
para	atingir	a	Covilhã.

Há	 um	 ano,	 por	 esta	 altura,	
estávamos	a	assistir	a	duas	 frentes	de	
trabalho	bastante	activas:	Num	um	lado	
tínhamos	 as	 máquinas	 da	 Azvi	 e	 da	
Convensa	 a	 entrar	 dentro	 do	 concelho	
da	Covilhã	com	a	via.	No	outro	extremo,	
um	feito	de	engenharia	para	conseguir	substituir	o	
tabuleiro	original	da	ponte	da	Carpinteira	sem	ter	
de	recorrer	a	uma	grua,	dada	a	sua	localização.	
Para	isso,	a	VEConcept	concebeu	um	processo	que	
passava	por	 içar	o	 tabuleiro	original,	anexá-lo	à	
nova	estrutura	e	empurrá-lo	para	fora	da	ponte,	à	
medida	que	era	progressivamente	desmantelado	
e	acabando	com	a	descida	da	substituição	ao	seu	
lugar	definitivo,	permitindo	a	construção	posterior	
do	tabuleiro	em	betão,	fechando	assim	o	reforço	
das	6	pontes,	já	no	mês	de	Agosto.

Mas	voltemos	ainda	a	Junho.	Na	véspera	do	S.	
João	chega-nos	uma	tripla	novidade:	A	colocação	
em	tensão	da	catenária	da	Guarda	ao	Barracão,	
o	aparecimento	do	primeiro	sinal	de	velocidade	e	
a	uma	nova	frente	de	colocação	de	fio,	em	Caria.

Já	 a	 frente	 de	 colocação	 de	 carril	 abrandou	
o	seu	ritmo,	à	espera	da	conclusão	do	tabuleiro	
da	 ponte	 da	 Carpinteira,	 ficando-se	 pela	 quinta	
do	Prado	no	início	de	Agosto,	a	pouco	menos	de	
1km	de	atingir	a	via	que	fora	renovada	em	2011	
aquando	da	electrificação	da	estação	da	Covilhã.

Descarga de balastro, e a reguladora em 
acção, 09 de Junho de 2020.
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Tal	 aconteceu	 no	 final	 desse	mesmo	mês	 de	
Agosto.	Mas	isso	não	queria	dizer	que	a	linha	da	
Beira	 Baixa	 estava	 de	 novo	 restabelecida	 entre	
a	 Covilhã	 e	 a	 Guarda.	 Um	 tampão	 de	 choque	
colocado	 em	 cima	 da	 via	 à	 saída	 da	 estação	
ditou	 que	 essa	 ligação	 por	 carril	 permanecesse	
interrompida	por	uns	escassos	metros.	

Além	 disso	 prosseguiam	 os	 trabalhos	 de	
estabilização	 de	 um	 talude	 ao	 pé	 da	 ponte	 da	
Carpinteira,	 que	 fomentaram	 mais	 um	 ajuste	
directo	 a	 12	 de	 Agosto	 para	 um	 projecto	 de	

estabilização	 de	 taludes	 orçado	 em	 118.990,00	
euros.	Paralelamente	trabalhava-se	na	conclusão	
da	 catenária,	 com	 a	 união	 dos	 fios	 a	 dar-se	
durante	o	mês	de	Setembro.

Avancemos	 agora	 para	 o	 dia	 10	 de	Outubro.	
Realiza-se,	na	Guarda,	a	Cimeira	Ibérica,	que	em	
termos	de	ferrovia	não	trouxe	nenhuma	novidade.	
Isso	foi	colmatado	pelas	surpresas	na	Beira	Baixa:	
A	chegada,	pela	primeira	vez,	de	uma	locomotiva	
da	Takargo	à	Cova	da	Beira,	o	aparecimento	do	
nome	Barracão	em	painéis	de	azulejo	no	edifício	

do	apeadeiro	do	Sabugal	e	a	remoção	
do	tampão	de	choque	e	consequente	
reaperto	 do	 carril,	 ligando	Covilhã	 e	
Guarda	pela	linha	da	Beira	Baixa	pela	
primeira	vez	desde	Março	de	2009.

Um	 acontecimento	 simbólico,	
mas	 que	não	 teve	 direito	 a	 grandes	
holofotes.	 Outubro	 não	 se	 despedia	
sem	 colocar	 em	 tensão	 mais	 uma	
secção	de	catenária	até	Caria,	com	o	
VCC	da	IP	a	fazer	uma	vista	à	estação	
de	Belmonte.

Parecia	 quase	 tudo	 pronto.	 E	
Pedro	Nuno	Santos	avançava	a	4	de	
Novembro	que	o	troço	estaria	pronto	

Material de empreiteiros junto do apeadeiro do Barracão/Sabugal. 15 de Agosto de 2020 © Antero Pires
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a	inaugurar	até	ao	final	do	ano...	

Uma	ideia	reforçada	pela	colocação	em	tensão	
da	 última	 secção	 de	 catenária,	 entre	 Caria	 e	
a	 Covilhã,	 exactamente	 1	 semana	 depois.	 Os	
sinais	 de	 velocidade	 vão	 aparecendo,	 sempre	
entre	 os	 70	 e	 os	 100.	 São	 dados	 os	 retoques	
finais	 por	 Belmonte	 e	 restantes	 apeadeiros:	
Arranjam-se	os	painéis	de	azulejo,	apronta-se	o	
estacionamento	e	acessos,	instala-se	o	serviço	de	
informação	ao	público	e	videovigilância	(custando	
respectivamente	117	mil	e	141	mil	euros),	tudo	a	
postos	para	a	recepção	dos	comboios…

Mas	 eles	 não	 vieram.	 Pelo	menos	 até	2021.	
2020	deixou	um	presente	envenenado	sob	forma	
de	uma	notícia	do	Público	(30	de	Dezembro)	que	
dava	de	mais	um	adiamento:	Março	de	2021	era	
agora	a	previsão	da	conclusão	das	obras	em	curso	
no	Covilhã	 -	Guarda.	Apesar	 da	RRC	 /	Conduril	
já	ter	dado	a	obra	como	terminada,	prosseguia	a	
empreitada	de	sinalização,	a	cargo	da	Thales.

Com	 a	 entrada	 em	 vigor	 da	 nova	 tabela	 de	
velocidades	 máximas	 (noticiada	 na	 edição	 de	
Fevereiro),	 estava	 aberta	 a	 via	 para	 o	 primeiro	
comboio	de	ensaios	de	catenária!

Um	trabalho	conjunto	da	IP	e	CP	trouxe	a	27	
de	Janeiro	ao	troço	um	comboio	constituído	pela	

1427,	5608	e	um	furgão	Sorefame	adaptado	para	
inspecção.	 Apesar	 de	 ser	 um	 dia	 de	 semana	 e	
em	plena	2ª	vaga	da	pandemia,	a	sua	passagem	
mobilizou	algumas	pessoas	que	registaram	aquele	
que	foi,	de	facto,	o	primeiro	comboio	entre	as	2	
cidades	em	quase	12	anos.

A	 9	 de	 Fevereiro	 foi	 a	 vez	 a	 Allan	VIP	 da	 IP	
estrear	 os	 novos	 46.5km	 de	 via.	 Parecia	 ser	 o	
início	de	várias	circulações…

Mas	 o	 sol	 foi	 de	 pouca	 dura,	 alegadamente	
por	depuração	de	problemas	com	a	sinalização	e	
também	pelo	 confinamento	a	que	o	país	estava	
sujeito,	a	julgar	por	uma	publicação	da	Fernave	a	
19	de	Março,	após	efectuar	uma	“marcha	especial	
para	certificação	e	preparar	a	formação	(…),	que	
deverá	 começar	 logo	 após	 levantamento	 das	
restrições.”

Querendo	 parecer	 mentira,	 a	 1	 de	 Abril	 foi	
finalmente	 anunciada	 a	 colocação	 das	 barreiras	
nas	 passagens	 de	 nível	 a	 5	 de	 Abril	 (de	 facto,	
após	o	fim	das	restrições)	e	começo	das	marchas	
de	formação	no	dia	seguinte.	Este	foi	um	capítulo	
que	já	demos	a	conhecer	na	edição	passada,	mas	
que	preparou	o	fim	desta	viagem	lenta	e	penosa	
entre	9	de	Março	de	2009	e	2	de	Maio	de	2021.

O veículo de conservação de catenária da IP na estação de Belmonte, 07 de Novembro de 2020 © Antero Pires



Comboio históriCo

96

tExto : pEdro mêda

O regresso das Napoli
#napoLi90s - CapítuLo i

As	 duas	 primeiras	 carruagens	
Napolitanas	 recuperadas	 nas	
oficinas	de	Contumil	 regressaram	

ao	 serviço	 no	 passado	 dia	 8	 de	 maio	
de	 2021.	 A	 data	 seria	 sempre	 digna	 de	
registo,	desde	logo	pelo	facto	de	o	comboio	
turístico	do	Vouga	passar	a	dispor	de	mais	
material	circulante	e	de	diferentes	épocas,	
permitindo	uma	maior	oferta	e	com	produtos	
diferenciados.	Mas	há	um	aspeto	que	torna	
maior	esta	data	especial,	o	facto	de	este	ano	
se	assinalarem	os	90	anos	da	sua	chegada	a	
Portugal.

Adquiridas	 pela	Companhia	 dos	Caminhos	de	
Ferro	do	Norte	de	Portugal	(NP),	mais	conhecida	
como	 NORTE,	 as	 17	 carruagens	 e	 3	 furgões	
construídos	 pela	Officine	 Ferroviarie	Meridionali,	

S.A.	(OFM)	sediada	em	Nápoles.	Seria	o	primeiro	
material	em	Portugal	com	caixa	autoportante	em	
aço	 e,	 sem	 dúvida,	 o	 material	 mais	 evoluído	 e	
mais	 distinto	 entre	 toda	 a	 rede	 de	 via	 estreita,	
ultrapassando	também	nestes	dois	aspetos	uma	
parte	muito	significativa	do	parque	de	carruagens	
de	via	larga.	

A	 opção	 por	 este	 tipo	 de	 veículos,	 sem	
esquecer	as	4	 locomotivas	2-8-2T	Mikado,	 série	
101	 a	 104,	 fabricadas	 pela	 Henschel	 &	 Sohn,	
eram	bem	expressivos	da	aposta	da	NORTE	em	
potenciar	 uma	 oferta	 diferenciada	 e	 de	 elevado	
nível	à	época.	

Com	 efeito,	 as	 Napolitanas,	 nome	 pelo	 qual	
estas	 carruagens	 ficaram	 conhecidas	 devido	 ao	
local	 onde	 foram	 construídas,	 seriam	 até	 aos	
dias	 de	 hoje	 entre	 todo	 o	 parque	 rebocado	 de	

A E214 com as Napolitanas aproxima-se de Carvalhal da Portela, 08 de Maio de 2021. © Pedro Mêda
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via	 estreita	 o	 material	 tecnologicamente	 mais	
evoluído,	só	se	aproximando	delas	as	duas	séries	
de	 Ambulâncias	 Postais	 adquiridas	 em	 1955	
pelos	 Correios	 à	 empresa	 Linke-Hofmann	 ou	 os	
reboques	 das	 automotoras	 Allan	 adquiridos	 na	
mesma	altura	pela	CP.

Destinadas	aos	serviços	Porto	-	Póvoa	do	Varzim	
e	Porto	-	Guimarães	as	Napolitanas	chegaram	ao	
porto	de	Leixões	no	dia	17	de	setembro	a	bordo	
do	navio	"Belnor".	

Dos	 20	 veículos	 3,	 conforme	 referido,	 eram	
furgões.	 Foram	 posteriormente	 transformados	
em	carruagens	de	passageiros	com	furgão	e	são	
veículos	mais	curtos	que	os	restantes.	Com	efeito,	
o	único	exemplar	preservado	deste	tipo,	o	82-29	
003-9,	foi	o	primeiro	a	regressar	ao	serviço,	a	22	
de	fevereiro	de	2020.

Os	restantes	17	veículos	eram	de	4	tipos.	Uma	
carruagem	salão	para	a	Direção	
da	 NORTE,	 que	 chegou	 a	 ser	
integrada	 no	 comboio	 turístico	
da	linha	do	Tâmega	na	década	de	
70	e	que	se	encontra	atualmente	
na	 secção	 museológica	 de	
Lousado,	 3	 carruagens	 de	 1ª	
classe,	 3	 carruagens	mistas	 de	
1ª	e	3ª	classes	e	10	carruagens	
de	3ª	classe.	

Estas	 carruagens	 foram	
omnipresentes	 nos	 serviços	
da	 NORTE	 e	 posteriormente	
da	 CP	 nas	 referidas	 linhas	 até	

à	 aquisição	 das	 automotoras	 da	 série	 9600	 em	
1976.	 Também	 nesta	 data	 foram	 adquiridas	 11	
locomotivas	 diesel	 que	 viriam	 a	 formar	 a	 série	
9020,	permitindo	que	as	Napoli	fossem	rebocadas	
por	outro	material	que	não	locomotivas	a	vapor.	
E	 é	 no	 início	 da	 década	 de	 80	 que	 uma	 parte	
significativa	do	parque	é	transferido	para	o	Tua,	
assumindo	 todas	 as	 composições	 entre	 esta	
estação	e	Bragança.	O	declínio	das	vias	estreitas	
do	Douro	 levou	 a	 que	 estas	 carruagens	 fossem	
protagonistas	 de	 uma	 retirada	 de	 camião	 da	
estação	 de	 Bragança	 em	 1992.	 Menos	 de	 10	
anos	 depois	 a	 carreira	 destas	 carruagens	 era	
interrompida.	A	chegada	dos	veículos	LRV	à	linha	
do	Tua	e	a	venda	das	9020	deixou	as	Napolitanas	
sem	 tração.	 Ficaram	 parqueadas	 na	 estação	 do	
Tua	e	em	2006	era	possível	encontrar	em	relativo	
bom	estado	as	seguintes	carruagens:	

Porto-Trindade, Julho de 1977 – carruagem mista de 1ª e 2ª classe 37-29 007 com o novo esquema de cores. 
© Werner Hardmeier.

Carruagens Napolitanas, estação do Tua, 26 de Março de 2006.
© Pedro Mêda
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m	 3	 carruagens	 de	 2ª	 classe	
–	20-29	003,	20-29	004,	20-29	
010,
m	1	carruagem	1ª	classe	–	17-

29	004
m	 4	 carruagens	mistas	1ª/2ª	

classes	–	37-29	004,	37-29	005,	
37-29	006,	37-29	007

Conforme	 referido,	
originalmente	 existiam	 apenas	
3	 carruagens	 mistas,	 1ª	 e	
3ª	 que	 com	 a	 extinção	 da	
3ª	 classe	 passaram	 a	 ser	 de	
2ª.	 A	 carruagem	 37-29	 007	
resultou	 da	 transformação	 de	
uma	 das	 carruagens	 de	 1ª	
classe	e	 tinha	a	particularidade	
de	 ter	 sensivelmente	 a	 meio	
uma	 janela	 pequena	 onde	 foi	
construída	uma	casa	de	banho.	

De	 um	 estado	 de	 inatividade	 rapidamente	
passaram	 a	 um	 estado	 de	 abandono	 e	
esquecimento.	Em	2009	duas	carruagens,	a	37-
29	007	e	a	20-29	010	sofrem	um	incêndio	que	as	
destrói	 completamente.	Em	2017	as	carruagens	
37-29	004	e	20-29	003	são	vendidas	para	Palma	
de	Maiorca	para	integrar	um	projeto	turístico.

Os	4	 exemplares	 que	ficaram	mantiveram-se	
firmes	nas	linhas	da	estação	apesar	da	crescente	
degradação	 provocada	 pelo	 tempo	 e	 por	 atos	
de	vandalismo.	E	é	assim	que	estas	carruagens	

se	mantêm	até	 julho	de	2020,	altura	em	que	a	
CP	 mobiliza	 a	 equipa	 de	 comboios	 históricos	
para	 proceder	 ao	 levantamento	 do	 estado	 de	
conservação	 dos	 veículos	 e	 preparar	 a	 sua	
deslocação	para	Contumil.	

Conforme	 tivemos	 oportunidade	 de	 noticiar	
a	 24	 de	 julho	 procedeu-se	 ao	 transporte	 da	
carruagem	de	1ª	classe	17-29	004	e	no	início	de	
agosto	foi	a	vez	da	mista	37-29	006.

Entre	 setembro	de	2020	e	 fevereiro	de	2021	
aconteceu	em	Contumil	aquilo	que	muitos	diziam	
ser	 impossível	 ou	 que	 a	 ser	 possível	 implicava	

Tua, Agosto de 2009 – Napolitanas mista 37-29 007 e 20-29 010 de 2ª 
classe. © André Pires

Napolitanas em processo de recuperação. 
Contumil Fevereiro de 2021. © Pedro Mêda
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valores	incomportáveis	tal	o	estado	de	degradação	
dos	 veículos.	 Apesar	 da	 opinião	 de	 muitos	 não	
ser	 essa,	 durante	 algum	 tempo	 eram	 esses	 os	
argumentos	“oficiais”.	

Importa	 lembrar	 que	 entre	 setembro	 e	
fevereiro	o	país	viveu	a	fase	mais	grave	da	crise	
pandémica	 até	 ao	momento	 e,	 por	 esse	motivo	
os	 trabalhos	 sofreram	 direta	 e	 indiretamente	
algumas	perturbações.	

Neste	intervalo	de	tempo	estas	duas	carruagens	
foram	 integralmente	 desmontadas	 tendo-se	
procedido	 à	 revisão	 dos	 bogies	 (esta	 operação	
ocorreu	em	Guifões),	revisão	dos	órgãos	de	freio,	
sistema	 de	 aquecimento	 e	
de	 iluminação,	 tratamento	
da	caixa	em	aço	e	remoção	
parcial	 da	 pintura,	 revisão	
das	 janelas,	 reconstrução	
dos	 interiores,	 reconstrução	
dos	 foles	 de	 interligação	
entre	 carruagens	 e	 pintura	
com	 o	 primeiro	 esquema	
que	 tiveram	 ao	 serviço	 da	
CP,	 idêntico	ao	esquema	de	
origem	 das	 Schindler.	 Ao	
mesmo	 tempo	 decorreram	
trabalhos	 idênticos	 nas	

outras	duas	carruagens	entretanto	transportadas	
também	para	a	oficina	de	Contumil.

Fontes	 oficiais	 da	 CP	 apontam	 para	 um	
investimento	médio	de	50	mil	euros	por	veículo,	
um	valor	significativo,	mas	que	fica	muito	aquém	
dos	valores	que	se	poderia	pensar	para	veículos	
em	 estado	 de	 ruína.	 Tivesse	 havido	 um	 maior	
cuidado	em	evitar	atos	sistemáticos	de	vandalismo	
e	o	custo	seria	menor.

Tivemos	 também	 oportunidade	 de	 noticiar	
na	edição	anterior	a	movimentação	destas	duas	
carruagens	para	Sernada	do	Vouga.

Napolitanas em fase final de recuperação. Contumil, Abril de 2021. © Pedro Mêda

A 20-29 004 já pintada é movimentada no exterior da oficina. 
Contumil, Abril de 2021.© Pedro Mêda
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Antes	 de	 regressarmos	 à	 viagem	 inaugural	
apenas	dar	nota	que	os	trabalhos	de	recuperação	
das	outras	duas	carruagens,	a	20-29	004	e	a	37-
29	005	se	encontram	em	fase	de	conclusão.	A	20-
29	004	recebeu	um	esquema	de	pintura	igual	ao	
das	anteriores	e	a	37-29	005	recebeu	o	famoso	
esquema	vermelho,	branco	e	castanho	que	todo	o	
material	rebocado	recebeu	em	meados	da	década	
de	70.

No	 seguimento	 da	 edição	 dos	 dias	 24	 e	 25	
de	 abril	 do	 comboio	 histórico	 do	 Vouga,	 foram	
agendadas	4	novas	datas	para	os	fins	de	semana	
de	8,	9	e	15	e	16	de	maio.	A	titular	as	composições	
foi	 prevista	 a	 locomotiva	 a	 vapor	 E	 214	 e	 no	
primeiro	fim	de	semana	a	composição	 foi	a	das	
3	Napolitanas	e	no	fim	de	semana	seguinte	as	4	
carruagens	históricas	e	o	furgão	Napoli.

Ninguém	 ficou	 indiferente	 ao	 acontecimento	
de	 dia	 8	 e	 foram	 centenas	 as	 pessoas	 que	
acorreram	junto	da	via	para	ver	e	fotografar	este	
comboio.	A	 lotação	 reduzida	do	comboio	 foi	um	
constrangimento	 pois	 muita	 gente	 que	 queria	
viajar	no	comboio	acabou	por	ficar	“em	terra”.			

As	 condições	 climatéricas	 foram	 no	 limite	
propícias	para	a	utilização	da	locomotiva	a	vapor	
e	para	acautelar	qualquer	ocorrência	circulou	logo	

atrás	da	marcha	uma	dresine	da	Infraestruturas	
de	Portugal	com	uma	equipa	de	bombeiros	para	
detetar	e	apagar	eventuais	focos	de	 incêndio.	O	
ambiente	 desta	 estreia	 não	 podia,	 por	 isso,	 ter	
sido	melhor!

Esta	viagem	marcou	o	regresso	das	Napolitanas	
à	 linha	 do	 Vouga,	 onde	 já	 tinham	 estado	 pelo	
menos	 uma	 vez	 a	 propósito	 dos	 75	 anos	 desta	
linha	que	será,	a	partir	de	agora,	a	sua	nova	casa.	

Prevê-se	 que	 nos	 próximos	 meses	 sejam	
transferidas	as	outras	duas	carruagens.	

Uma	vez	que	o	dia	em	que	estas	 “senhoras”	
assinalam	 90	 anos	 de	 vida	 em	 Portugal	 é	 a	 17	
de	setembro,	uma	sexta-feira,	quem	sabe	se	não	
será	a	oportunidade	para	realizar	uma	viagem	de	
aniversário	com	a	composição	“completa”	com	as	
cinco	carruagens.	

Para	 conhecer	 melhor	 a	 história	 destas	
carruagens	 recomendamos	 a	 leitura	 do	 blog	
RegioRail:	

https://regiorail.wordpress.com/turismo-e-patrimonio-

ferroviario/portugal-2/as-napolitanas-da-cp/	

Paragem para abastecimento de água em Águeda, 08 de Maio de 2021. © Pedro Mêda
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A composição no regresso a Aveiro, 08 de Maio de 2021. © Pedro Mêda

A E214 com as Napolitanas à passagem por Azurva, 08 de Maio de 2021. © Pedro Mêda
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Desde	 há	 alguns	 meses	 que	 uma	
locomotiva	 holandesa	 circulava	
com	uma	decoração	familiar	numa	

das	frentes.	Agora,	houve	algum	progresso,	
relatado	por	Harry	Schneider,	na	repintura	
da	série	holandesa	1800,	com	o	esquema	de	
cores	dos	Caminhos	de	Ferro	Portugueses.	

Um	grupo	de	maquinistas	começou	a	trabalhar	
desde	 o	 ano	 passado	 na	 tarefa	 de	 pintar	 uma	
locomotiva	com	esquema	igual	às	2600.	O	projeto	
ficou	 inacabado	 porque	 o	 grupo	 só	 completou	
uma	das	cabines	com	as	listas	brancas	tipo	CP.	A	
locomotiva	 foi	 depois	muito	utilizada	no	 intenso	
tráfego	de	mercadorias	durante	o	Inverno,	tendo	
sido	 impossível	 terminar	 o	 projecto	 no	 ano	
passado.

No	entanto,	uma	acalmia	do	tráfego	permitiu	
o	 regresso	à	acção.	A	história	é	a	de	um	grupo	
de	maquinistas	que	adora	os	verdadeiros	 ícones	
da	tracção	eléctrica	que	são	as	2600	e	que	sentia	
as	 saudades	 de	 não	 as	 poderem	 ver	 regressar,	
devido	 às	 restrições	 impostas	 às	 viagens	
internacionais	 em	 consequência	 da	 Covid-19.	
Assim,	em	vez	disso,	para	satisfazerem	os	seus	

anseios,	decidiram	entre	si	transformar	uma	das	
suas	máquinas	e	aplicar-lhe	o	esquema	de	cores	
dos	Caminhos	de	Ferro	Portugueses.

A	 famosa	 locomotiva	 francesa	 do	 tipo	 Nez	
Cassé	 (nariz	 partido)	 projetada	 por	 Paul	 Arzens	
é	muito	popular	na	Holanda,	não	só	por	causa	da	
sua	aparência,	mas	também	entre	os	maquinistas	
que	respeitam	sua	confiabilidade.	Na	Holanda,	a	
notícia	 de	 que	 em	 Portugal	 a	 classe	 E	 2600	 foi	
restaurada	 e	 colocada	 novamente	 em	 serviço	
após	 10	 anos	 de	 armazenamento	 foi	 recebida	
com	grande	 interesse.	Tal	deixou	este	grupo	de	
maquinistas	 ainda	 mais	 entusiasmados	 para	
continuar	o	seu	projecto	de	repintura.

Harry	é	um	desses	maquinistas	e	um	veterano	
da	 preservação	 de	 locomotivas.	 Em	 1986,	 ele	
formou	 um	 "grupo	 de	 trabalho"	 de	 voluntários	
com	 colegas	 de	 trabalho	 para	 preservar	 e	
restaurar	 uma	 locomotiva	 classe	 1501	 (Diana),	
que	 originalmente	 operou	 durante	 15	 anos	 no	
Reino	Unido	e	foi	vendida	para	a	Holanda,	onde	
trabalhou	por	mais	15	anos	até	ser	preservada,	
em	1986.	A	muito	degradada	1501	foi	restaurada	
e	revista	pelo	grupo	de	Harry	e	voltou	a	operar	

tExto E FotoGraFias : Grupo do proJECto E2600 © | tradução: bob lEnnox

A históriA dA 1830
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em	 1990.	 Depois	 de	
muitas	 viagens	 especiais,	
ela	 foi	 finalmente	 retirada	
novamente	 em	 2007	 porque	
o	grupo	de	trabalho	não	tinha	
condições	 de	 pagar	 por	 uma	
nova	 revisão.	 A	 locomotiva	
1501	está	agora	em	exibição	
estática	no	museu	ferroviário	
nacional,	em	Utrecht.

Harry	é	um	dos	maquinistas	
da	 empresa	 privada	 de	
transporte	 de	 mercadorias		
"Rail	 Force	 One"	 (parte	 do	
"Rail	 Innovators	 Group"),	
e	 o	 projecto	 de	 pintura	 da	
locomotiva	 foi	 aprovado	pela	
administração.	 A	 RFO	 possui	
7	 locomotivas	ex-NS	1800	Alsthom,	 construídas	
em	 Belfort,	 do	 tipo	 "Nariz	 partido".	 Elas	 têm	
origens	comuns	com	as	CP	2600.	A	empresa	tem	
actualmente	 cinco	 locomotivas	 da	 classe	 1800	
em	operação	diária,	a	que	se	somam	mais	duas	
máquinas	como	fontes	de	peças	extras.

A	 locomotiva	 em	 questão	 era	 originalmente	
a	 NS	 (Nederlandse	 Spoorwegen	 -	 Ferrovia	 do	
Estado	 Holandês)	 1630,	 com	 o	 nome	 "Zwolle",	
construída	 em	 1981.	 Foi	 renumerada	 em	 1830	
quando	a	NS	foi	privatizada,	mas	foi	retirada	em	
2009	 e	 armazenada	 durante	 quase	 cinco	 anos	
ao	 ar	 livre,	 antes	 de	 ser	 vendida	 ao	 operador	

Decoração original das locomotivas Rail Force One
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de	 mercadorias	 Locon.	 Em	 2017,	 foi	 revendida	
para	 a	 Rail	 Force	 One.	 Em	 muitos	 aspectos,	
ela	 teve	 uma	 vida	 semelhante	 à	 de	 suas	 irmãs	
Portuguesas.	 Algumas	 das	 locomotivas	 originais	
deste	tipo	têm	quase	cinquenta	anos	e	muitas	já	
alcançaram	12	milhões	de	quilómetros	em	serviço,	
mas	mantêm	toda	a	sua	fiabilidade.	Por	isso,	são	
muito	valorizadas	pelas	empresas	de	 transporte	
ferroviário	de	mercadorias.

A	equipa	actual	que	trabalha	na	locomotiva	é	
composta	por	mais	de	10	maquinistas,	de	um	total	
de	17	(uma	boa	percentagem	da	
força	de	trabalho),	um	inspector	de	
tração,	e	o	Gerente	de	Operações	e	
Frota.	Claro,	eles	não	podem	estar	
todos	a	 trabalhar	na	máquina	ao	
mesmo	tempo,	e	tudo	é	feito	nos	
respectivos	tempos	livres.

A	conclusão	dependeu	também	
do	descanso	da	 locomotiva	 entre	
rotações,	 dado	 que	normalmente	
é	 muito	 solicitada.	 A	 pintura	 foi	
concluída	 recentemente	 (excepto	
os	números),	e	a	máquina	voltou	
a	 funcionar,	 ainda	 com	 a	 tinta	
que	 não	 teve	 tempo	 de	 secar!	
Questionado	 pelo	 facto	 das	

moscas	 poderem	 desfigurar	 a	 frente	 ainda	 por	
secar,	 o	Harry	 respondeu	que	ela	 seria	 operada	
como	 segunda	 locomotiva	 de	 um	 par,	 para	 a	
primeira	máquina	 ir	 “desviando”	 as	moscas.	Os	
Holandeses	pensam	em	tudo.

Foi	 sugerido,	 em	 tom	 de	 brincadeira,	 que	 a	
CP	 retribuísse	 o	 favor,	 pintando	 uma	 das	 suas	
locomotivas	com	as	cores	da	empresa	holandesa,	
embora	se	perceba	que	a	operação	ferroviária	de	
passageiros	tenha	outras	obrigações.
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Registo da reabertura  dos 
quilómetros entre a Covilhã 
e a Guarda. 
02 de Maio de 2021.

Samuel Inácio


