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As	greves	voltam	a	estar	na	ordem	
do	 dia	 –	 já	 tivemos	 protestos	 na	
inauguração	 da	 electrificação	 da	

linha	do	Minho,	duas	mãos	cheias	de	greves	
encostadas	 a	 fins	 de	 semana	 e	 feriados	 e	
agora,	 durante	 cerca	 de	mês	 e	meio,	 uma	
greve	mais	na	IP	–	duas	horas	por	dia,	duas	
vezes	por	dia,	todos	os	dias,	a	que	se	acresce	
ainda	uma	mais	convencional	greve	às	horas	
extraordinárias.

É	muito	discutível	que	qualquer	formato	de	gre-
ve	possa	ser	admissível	–	temos	visto	comboios	
que	saem	da	origem,	com	passageiros,	e	acabam	
parados	duas	horas	à	entrada	do	Entroncamento	
ou	à	entrada	das	 linhas	onde	a	sinalização	ma-
nual	ainda	impera.	Aqueles	passageiros	não	têm,	
nesse	momento,	outra	opção.	Não	é	comparável	
ao	comboio	que	é	suprimido	na	origem,	fonte	de	
transtornos	enormes,	mas	que	não	é	um	seques-
tro	ao	passageiro	cujo	único	pecado	foi	entrar	no	
meio	de	transporte	que	dizemos	ser	o	futuro.

No	entanto,	a	profundidade	do	contexto	muito	
difícil	que	vivemos	é	outra.	A	nossa	rede	ferroviá-
ria,	debilitada	pelo	desinvestimento,	pouco	com-
petitiva,	com	comboios	normalmente	atrasados	e	
velhos,	volta	a	ser	uma	rede	de	fiabilidade	muito	
baixa.	Um	transporte	guiado	tem	menos	flexibili-
dade	que	as	estradas,	mas	compete	com	outros	
argumentos:	 segurança,	 previsibilidade,	 fiabili-
dade.	Só	a	segurança	tem	sido	mantida	na	rede	
portuguesa.

Seja	porque	o	Convel	está	obsoleto	e	vai	pro-
vocando	 avarias	 e	 demoras	 na	 circulação,	 seja	
porque	a	sinalização	falha	todas	as	semanas	na	
linha	do	Sul	ou	agora	porque	a	greve	parece	um	
atributo	da	rede	ferroviária,	andar	de	comboio	em	
Portugal	é	uma	experiência	pouco	certa	e,	por	es-
tes	tempos,	pouco	agradável.

Toda	 a	 configuração	 do	 sector	 –	 e,	 dado	 ser	
praticamente	 todo	 detido	 pelo	 Estado,	 toda	 a	
configuração	do	próprio	Estado	–	está	em	causa	
neste	momento.	Uma	parte	desta	greve	parece-
-me	abusiva,	mas	na	base	estão	lutas	antigas	dos	
trabalhadores	do	sector,	que	aparentemente	não	
têm	merecido	sequer	a	preocupação	mediática	de	
quem	governa.	O	exercício	da	greve	passou	a	ser	
ignorado	 precisamente	 quando	 os	 partidos	 dos	

sindicatos	 estão	 no	 comando	 –	 a	 estratégia	 do	
governo	actual,	sempre	mais	preocupado	com	a	
sua	imagem	do	que	nos	pôr	a	andar	para	a	frente,	
tem	sido	a	de	fingir	que	nada	se	passa.	É	esse	o	
elo	comum	desta	greve	com	todas	as	outras	para	
trás	 –	 se	 o	 governo	 não	 se	manifestar	 sobre	 o	
que	está	a	ocorrer,	o	impacto	mediático	é	muito	
menor,	e	a	imagem	do	governo	sofre	menos.	Que	
pelo	meio	haja	um	país	inteiro	que	deixa	de	po-
der	contar	com	a	ferrovia	é,	aparentemente,	um	
detalhe.

Esta	normalização	da	disrupção,	para	protec-
ção	de	imagens	políticas,	está	a	passar	mais	uma	
factura	terrível	para	a	nossa	frágil	rede	ferroviá-
ria,	que	ainda	nem	sequer	começou	a	recuperar	
das	 terríveis	 sequelas	 da	 Covid-19,	 até	 porque	
não	teve	direito	às	injecções	massivas	de	dinheiro	
que	foram	dedicadas	à	TAP,	só	para	citar	o	exem-
plo	mais	incompreensível.

É	certo	que	este	governo	já	extinguiu	até	um	
sindicato,	 o	 que	 também	 nos	 lembra	 que	 todo	
o	 poder	 absoluto,	mesmo	no	 quadrante	 político	
onde	mais	sindicatos	existem,	está	longe	de	ga-
rantir	a	representação	sindical.	É	ainda	mais	certo	
que	este	governo	prefere	condenar	a	rede	a	uma	
degenerescência	total	do	seu	nível	de	serviço	do	
que	admitir	que	tem	uma	negociação	para	fazer.	
No	meio	disto	tudo,	volta	a	estar	a	verdade	que	
tudo	tem	originado:	o	Estado	está	falido,	entreti-
do	entre	irracionais	rendas	para	o	seu	eleitorado	
cativo,	num	país	cada	vez	mais	pobre	e	depen-
dente,	e	o	pouco	que	há	para	lá	desta	miséria	é	
a	esmola	de	Bruxelas	para	algum	investimento.

O	país	está	outra	vez	de	tanga	e	a	rede	ferro-
viária	continua	perdida	num	lodo	onde	todos	ra-
lham	mas	ninguém	tem	a	solução.

João Cunha
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Um ano separa estas duas imagens (Julho 2020 e 
Julho de 2021),  demonstrando parte das alterações 
efectuadas em uma das carruagens ARCO.  

Pedro Mêda

SpoTTing
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novaS carruagEnS da cp 
aprESEnTadaS Em guiFõES

Dia	23	de	julho	de	2021	voltou	a	ser	
dia	de	festa	em	Guifões,	desta	vez	
para	 mostrar	 o	 primeiro	 conjun-

to	de	3	carruagens	que	 foram	recuperadas	
nestas	 instalações	 e	 que	 fizeram	 parte	 da	
compra	de	50	carruagens	por	parte	da	CP	à	
congénere	espanhola	Renfe.

O	cenário	 foi	montado	no	exterior,	no	topo	do	
complexo	oficinal	onde	se	encontra	a	praia	de	vias	
e	onde	algumas	destas	carruagens	aguardam	in-
tervenção	ou	se	encontram	já	em	fases	distintas	
de	recuperação,	sobretudo	no	que	a	chaparia	diz	
respeito.	No	centro,	zona	de	operação	do	trans-
bordador	 foi	montada	 uma	 tenda	 onde	 se	 sen-
taram	 diversos	 convidados,	 individualidades	 e	
membros	do	Governo,	como	o	Primeiro-Ministro,	

o	Ministro	das	 Infraestruturas	e	da	Habitação	e	
o	 Secretário	 de	 Estado	 das	 Infraestruturas.	 Em	
pano	de	fundo	as	3	carruagens,	uma	de	cada	tipo,	
1ª	classe,	2ªclasse+bar	e	2ª	classe,	a	atravessar	
o	 transbordador	 e	 encabeçadas	pela	 locomotiva	
2627,	 também	 ela	 recentemente	 recuperada	 e	
reposta	ao	serviço.	

Conforme	noticiámos,	estas	carruagens	come-
çaram	a	chegar	a	Guifões	a	5	de	julho	de	2020.	
Depois	de	estudados	os	manuais	e	realizadas	as	
inspeções	preliminares	iniciou-se	um	processo	de	
conceção	 dos	 novos	 interiores	 onde	 muita	 coi-
sa	 foi	 aproveitada	mas	 onde	muito	 foi	 também	
adquirido.	Foi	no	 início	do	ano	que	os	trabalhos	
de	recuperação	foram	ganhando	ritmo	à	medida	
que	 iam	sendo	tomadas	decisões	e	era	possível	

FoTograFiaS: pEdro mêda © 
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avançar	 para	 os	 procedimentos	 de	 contratação	
pública.	 Estas	 carruagens	 foram	 modernizadas	
nos	anos	2000	e,	talvez	por	isso,	foram	dotadas	
de	vários	televisores	no	tecto,	algo	que	perderam	
nesta	“nova	vida”	face	ao	manifesto	pouco	valor	
acrescentado	que	esta	característica	hoje	aporta	
ao	transporte	ferroviário.	Visualmente,	os	interio-
res	 são	 completamente	 diferentes	 em	 todas	 as	
carruagens	e	destaca-se	nos	topos	os	dois	painéis	
indicativos	cujo	programa	é	“made	in	CP”	e	uma	
comodidade	em	todos	os	bancos,	duas	tomadas	
USB,	que	podem	fornecer	energia	a	dispositivos	
móveis.

Ainda	nos	interiores	importa	destacar	a	carrua-
gem	bar	que	perdeu	em	grande	parte	essa	função	
(irá	receber	máquinas	de	vending)	cedendo	esse	
espaço	a	um	confortável	salão	com	mesas	e	es-
paço	para	colocação	de	8	bicicletas.

Exteriormente,	 as	 carruagens	
receberam	 uma	 nova	 decoração	
em	 tons	de	azul	 escuro	e	branco	
sujo,	com	tons	de	vermelho	e	azul	
claro	na	evolvente	das	portas	nas	
carruagens	de	2ª	e	de	1ª	classe,	
respetivamente.

A	 cerimónia	 de	 inauguração	 in-
cluiu	 uma	 visita	 às	 instalações	
onde	vários	veículos	se	encontram	
em	revisão	ou	recuperação,	nome-
adamente	mais	carruagens	Arco	e	
carruagens	 Schindler,	 neste	 caso	
as	 4	 últimas	 do	 lote	 que	 veio	 do	
Entroncamento	 para	 Guifões	 em	
final	de	2019.

Nos	discursos,	o	Eng.	Nuno	Frei-
tas,	 Presidente	da	CP	destacou	o	
compromisso	 que	 os	 funcionários	
da	 empresa	 têm	 assumido	 neste	
projeto	de	recuperação,	não	só	o	
destas	 carruagens,	mas	 todos	 os	
projetos	 que	 envolvem	 material	
diferentes	 e	 em	 outras	 oficinas	
como	 Contumil,	 Entroncamento	
e	 Barreiro.	 Realçou	 que	 a	 CP	 se	
pode	 orgulhar	 de	 voltar	 a	 poder	
prestar	 um	 serviço	 de	 qualidade,	
onde	o	comboio	aparece,	aparece	
limpo	e	a	horas,	mas	que	para	que	
este	esforço	não	 caia	por	 terra	é	

necessária	autonomia	de	gestão,	uma	autonomia	
que	será	conferida	com	o	saneamento	da	dívida	
histórica	e	que	permitirá	que	decisões	de	gestão	
possam	ser	 tomadas	sem	a	burocracia	e	a	mo-
rosidade	 inerentes	ao	envolvimento	de	dois	mi-
nistérios	cujo	foco	e	as	preocupações	não	podem	
ser	 aquisições	 de	 componentes	 para	 o	material	
circulante.

O	Ministro	 das	 Infraestruturas	 e	 da	Habitação	
revisitou	todo	o	caminho	traçado	pela	CP	desde	
que	a	oficina	de	Guifões	foi	reaberta,	reafirmando	
a	oportunidade	deste	negócio	e	reforçando	a	ne-
cessidade	de	pensar	a	empresa	para	o	futuro,	no-
meadamente	com	a	preparação	do	concurso	para	
aquisição	 de	 novo	material	 circulante.	 Preparou	
também	o	terreno	para	o	Primeiro-Ministro	sobre	
a	dimensão	da	componente	de	incorporação	na-
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cional	neste	projeto	de	recuperação,	como	forma	
e	mostrar	mesmo	aos	mais	críticos	que	é	possível	
o	Estado	e	as	suas	empresas	verem	oportunida-
des	e	fazerem	bons	negócios.	Num	discurso	efu-
sivo	e	cheio	de	conteúdo	passou	quase	desperce-
bida	uma	das	maiores	críticas	a	esta	aquisição	e	
que	esteve	relacionada	com	os	materiais	conten-
do	amianto.

No	 discurso	 de	 encerramento	 desta	 sessão	 o	
Primeiro-Ministro	 reafirmou	 o	 compromisso	 do	
Governo	nas	várias	dimensões	da	 ferrovia,	ma-
nifestando	 o	 desejo	 de	 o	 tecido	 industrial	 por-
tuguês	 se	 envolver	 na	 construção	 e	 exportação	
de	material	ferroviário.	Neste	contexto,	referiu	o	
papel	estruturante	do	Cluster	da	Ferrovia	 -	Pla-
taforma	 Ferroviária	 Portuguesa	 como	 entidade	
agregadora	 deste	 tecido	 industrial.	 Como	 prova	
desta	capacidade	referiu	que	o	investimento	nes-
tas	carruagens	foi	realizado	com	recurso	a	95%	
de	empresas	e	produtos	portugueses.

Fez	 também	 parte	 desta	 cerimónia	 a	
apresentação	e	visita	ao	Centro	de	Com-
petências	 Ferroviárias,	 situado	 também	
no	 complexo	 oficinal	 de	 Guifões	 e	 que	
ainda	durante	 este	 ano	 começará	a	 la-
borar	enquanto	espaço	de	 formação	de	
técnicos	especializados	nos	vários	domí-

nios	da	ferrovia.	Este	pólo	de	formação	é	uma	ini-
ciativa	conjunta	da	CP,	IP,	Metro	de	Lisboa,	Metro	
do	Porto,	Universidade	do	Porto,	IAPMEI,	IEFP	e	
Município	de	Matosinhos.

O	dia	foi	de	apresentação	mas	faltam	ainda	al-
guns	 trâmites	 para	 que	 as	 carruagens	 possam	
entrar	ao	serviço,	uma	vez	que	se	encontra	em	
curso	 o	 processo	 de	 homologação	 após	 os	 en-
saios,	noticiados	o	mês	passado,	terem	sido	su-
perados	com	sucesso.

Contudo,	 o	 Ministro	 das	 Infraestruturas	 e	 da	
Habitação,	 Pedro	 Nuno	 Santos,	 fez	 questão	 de	
estrear	 as	 novas	 carruagens	 tendo	 utilizado	 a	
carruagem	2ª	classe+bar	para	a	gravação	do	co-
nhecido	podcast	 “Sobre	Carris”	 conduzido	pelos	
jornalistas	Rúben	Martins,	Carlos	Cipriano	e	Dio-
go	Ferreira	Nunes.
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novo SErviço da mEdWaY  
proporcionou SurprESa

No	mês	de	Julho	iniciou-se	o	serviço	
regular	 de	 transporte	 de	madeira	
entre	a	Galiza	e	a	Portucel	de	Se-

túbal,	operação	para	a	qual	a	Medway	reser-
vou	 o	 seu	 novo	 esquema	 operacional	 para	
estes	 tráfegos,	 contando	 com	 vagões-pla-
taforma	equipados	de	fueiros,	para	permitir	
alta	capacidade	de	transporte.

Excedendo	a	carga	autorizada	a	uma	locomoti-
va	4700,	todo	o	trajecto	é	coberto	pelas	locomo-
tivas	 Euro	 4000,	 autorizadas	 a	 uma	 tonelagem	

superior,	que	pela	primeira	vez	foram	até	Praias	
do	Sado.

Numa	 das	 ocasiões,	 o	 transporte	 de	 regresso	
em	 vazio	 a	 Norte	 foi	 liderado	 pela	 locomotiva	
1905,	rebocado	uma	locomotiva	Euro	4000	que,	
prevista	para	ser	titular,	acabou	por	ceder	a	sua	
posição	 após	 avaria	 do	 sistema	 Convel	 embar-
cado.	Oportunidade	rara	de	ver	uma	locomotiva	
1900	 a	 rebocar	 um	 tráfego	 dimensionado	 para	
outros	horizontes.

Apeadeiro de Mourisca- Sado, 20 de Julho de 2021. © João Balseiro

Agualva, 24 de Julho de 2021. © João Balseiro



comboio corrEio

10

planoS E projEcToS para a 
rEdE FErroviária

No	 seguimento	 da	 edição	 do	 mês	
passado	da	Trainspotter	onde	 fo-
ram	apresentados	6	planos	e	pro-

jectos	 idealizados	 para	 a	 rede	 ferroviária	
nacional,	 neste	 mês	 voltamos	 a	 analisar	
mais	dois	casos.

Assim	nesta	edição	vamos	até	à	linha	da	Beira	
Alta,	 troço	entre	Cerdeira	e	Vilar	 Formoso,	e	à	
linha	de	Vendas	Novas.

Ambos	os	casos	são	 ligações	ferroviárias	fun-
damentais	para	o	 tráfego	de	mercadorias,	 fun-
cionando	actualmente	a	Beira	Alta	como	o	princi-
pal	corredor	internacional	ferroviário.	A	linha	de	
Vendas	Novas	reveste-se	de	importância	acres-
cida	já	que	funciona	como	a	ligação	entre	o	sul	

onde	se	destaca	a	existência	do	Porto	de	Sines	
[Terminal	XXI]	e	o	resto	do	país	acima	do	Tejo.

Em	 ambas	 as	 situações,	 a	 informação	 dispo-
nibilizada	e	os	documentos	 técnicos,	 como	 são	
o	caso	dos	diagramas	e	quadros,	são	de	consul-
ta	pública,	estando	disponíveis	em	plataformas	
electrónicas	governamentais.

Material de empreiteiros perto de Vila Fernando durante as obras de modernização da linha da Beira Alta em 
Dezembro de 2019. © José Sousa
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linha da bEira alTa, modErnização do 
Troço cErdEira – vilar FormoSo

A	 empreitada	 de	 Modernização	 do	 subtroço	
Cerdeira	–	Vilar	Formoso,	desenvolvida	no	âmbi-
to	do	projecto	de	Modernização	da	Linha	da	Bei-
ra	Alta,	com	extensão	de	29	km’s	entre	os	PK’s	
223.563	e	o	252.223,	envolve	os	seguintes	tra-
balhos:

•	Renovação	Integral	de	Via	entre	Cerdeira	e	
Vilar	Formoso;

•	Renovação	de	plataformas	de	passageiros;

•	 Remodelação	 dos	 layouts	 das	 Estações	 de	
Cerdeira,	Noémi	e	Vilar	Formoso;

•	Construção	de	Infraestruturas	de	apoio	à	Si-
nalização	e	Telecomunicações;

•	Execução	de	novas	redes	de	Drenagens;

•	 Implementação	 do	 sistema	 de	 Retorno	
de	 Corrente	 de	 Tracção	 +	 Terras	 de	 Protecção	
(RCT+TP);

•	Criação	de	variantes	ao	 traçado	actual	que	
permitam	a	redução	de	pendentes	e	o	aumento	
de	velocidade	de	circulação;

•	Construção	de	Obras	de	Arte;

•	Trabalho	de	estabilização	de	Taludes.	

Infraestrutura:

O	material	de	via	a	aplicar	em	plena	via	será	
carril	60E1	em	barra	longa	soldada,	travessas	de	
betão	monobloco	 polivalente	 equipadas	 com	 fi-
xações	Vossloh	para	carril	60E1	e	balastro	numa	
espessura	de	0.30	m	sob	a	travessa.	

O	troço	em	análise	é	bastante	sinuoso,	apre-
sentando	46	curvas	para	os	29	km’s	de	extensão,	
com	patamares	de	velocidade	a	variarem	entre	os	
90	e	120	km/h.	Para	tornar	o	patamar	de	veloci-
dade	mais	uniforme,	vão	ser	criadas	7	variantes	
ao	actual	traçado.

O comboio IKEA, então ainda com tracção Medway, inscreve-se numa das numerosas curvas 
existentes entre Noémi e Miuzela.  © João Cunha
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			•	Variante	da	curva	19	-	exten-
são	de	1	100	m,	entre	o	km	224.300	
e	o	km	225.400;

				•	Variante	da	curva	22	-	exten-
são	de	400	m,	entre	o	km	226.700	e	
o	km	227.100;

				•	Ripagem	da	curva	23	-	exten-
são	de	450	m,	entre	o	km	227.400	e	
o	km	227.850;

	 	 	 	 •	 Variante	 da	 curva	 28/29	 -	
extensão	 de	 800	 m,	 entre	 o	 km	
230.200	e	o	km	231.000;

	 	 	 	 •	 Variante	 da	 curva	 33/34	 -	
extensão	 de	 1	 000	m,	 entre	 o	 km	
233.800	e	o	km	234.800;

				•	Ripagem	da	curva	38	-	exten-
são	de	300	m,	entre	o	km	237.600	e	
o	km	237900;

				•	Ripagem	da	curva	41	-	exten-
são	de	150	m,	entre	o	km	239.450	e	
o	km	239.600;

Esquema da curva 33. Em azul o traço 
actual, a vermelho o futuro.

Ao fundo temos a curva 38, Setembro de 2018. © José Sousa

Composição na curva 41, Outubro de 2014. © José Sousa
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Estações	e	apeadeiros:

Apesar	de	este	projecto	ser	
entre	 as	 estações	de	Cerdei-
ra	 e	 Vilar	 Formoso,	 também	
será	alvo	de	intervenção	nes-
te	contrato	os	apeadeiros	en-
tre	 as	 estações	 da	Guarda	 e	
Cerdeira.	 Estão	 previstas	 as	
seguintes	intervenções:	

Gata:	 A	 plataforma	 deste	
apeadeiro	deverá	ser	alteada	
para	 0.76	metros,	 numa	 ex-
tensão	de	100	metros,	sendo	
para	 tal,	 necessário	prever	 o	
seu	prolongamento	numa	ex-
tensão	de	cerca	de	27.30	me-
tros.

Tabela de Velocidades no troço a intervencionar.

Gata, Setembro de 2018. © José Sousa
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Vila	Garcia:	Não	está	pre-
visto	 qualquer	 intervenção	
neste	apeadeiro,	uma	vez	que	
não	existe	serviço	comercial.

Vila	 Fernando:	 A	 platafor-
ma	deste	apeadeiro	apresen-
ta	uma	altura	de	0.70	metros,	
pelo	que	não	está	previsto	o	
seu	alteamento.	Apenas	será	
necessário	prever	 o	 seu	pro-
longamento	 numa	 extensão	
de	 cerca	 de	 17.20	 metros	
para	atingir	os	100	metros	de	
comprimento.	O	EP	será	rea-
bilitado,	albergando	uma	sala	
para	 sinalização	 e	 telecomu-
nicações.

Rochoso:	A	plataforma	des-
te	 apeadeiro	 deverá	 ser	 alte-
ada	 para	 0.76	metros,	 numa	
extensão	de	100	metros,	sen-
do	para	 tal	necessário	prever	
o	 seu	 prolongamento	 numa	
extensão	 de	 cerca	 de	 42.40	
metros.

Cerdeira:	As	duas	platafor-
mas	 desta	 estação	 deverão	
ser	 alteadas	 para	 0.76	 me-
tros,	 numa	 extensão	 de	 100	
metros.	 Não	 é	 possível	 o	 al-
teamento	 da	 plataforma	 em	
frente	ao	EP,	deste	modo,	para	
garantir	o	alteamento	em	100	
metros	 será	 ainda	 necessário	
prever	 o	 prolongamento	 des-
ta	 plataforma.	 Não	 se	 prevê	
qualquer	 alteração	 no	 actual	
layout	 da	 estação.	O	 EP	 será	
reabilitado,	 albergando	 uma	
sala	para	sinalização	e	teleco-
municações.

Miuzela:	A	plataforma	des-
te	 apeadeiro	 apresenta	 uma	
altura	 de	 0.68	 metros,	 pelo	
que	 não	 está	 previsto	 o	 seu	
alteamento.	 Apenas	 será	 ne-
cessário	prever	o	 seu	prolon-

Vila Fernando, Setembro de 2018. © José Sousa

Rochoso, Setembro de 2018. © José Sousa

Cerdeira, Setembro de 2018. © José Sousa
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gamento	numa	extensão	de	cerca	de	
25.74	metros	para	atingir	os	100	me-
tros	de	comprimento.

Noémi:	Não	está	previsto	qualquer	
intervenção	 na	 plataforma	 de	 passa-
geiros	nesta	estação,	uma	vez	que	não	
existe	serviço	comercial.	O	AMV1	(lado	
Guarda),	 será	 deslocado	 para	 oeste,	
maneira	 a	 obter-se	 um	 comprimento	
útil	na	linha	II	de	867	metros.

Castelo	 Mendo:	 Não	 está	 previsto	
qualquer	intervenção	neste	apeadeiro,	
uma	 vez	 que	 não	 existe	 serviço	 co-
mercial.

Malhada	 Sorda:	 Não	 está	 previsto	
qualquer	intervenção	neste	apeadeiro,	
uma	 vez	 que	 não	 existe	 serviço	 co-
mercial.

Freineda:	A	plataforma	deste	ape-
adeiro	 deverá	 ser	 alteada	 para	 0.76	
metros,	 numa	 extensão	 de	 100	 me-
tros,	sendo	para	tal,	necessário	prever	
o	seu	prolongamento	numa	extensão	
de	cerca	de	23	metros.	Não	está	pre-
vista	 qualquer	 intervenção	 no	 EP	 de	
Freineda.

Aldeia:	A	plataforma	deste	apeadei-
ro	apresenta	uma	altura	de	0.68	me-
tros,	pelo	que	não	está	previsto	o	seu	
alteamento.	 Apenas	 será	 necessário	
prever	o	 seu	prolongamento	numa	extensão	de	
cerca	de	17	metros	para	atingir	os	100	metros	de	
comprimento.

Vilar	Formoso:	As	duas	plataformas	desta	es-
tação	 deverão	 ser	 alteadas	 para	 0.76	 metros,	
numa	extensão	de	200	metros.	A	única	alteração	
de	layout	nesta	estação,	é	o	levantamento	da	li-
nha	VI.	Não	 está	 prevista	 qualquer	 intervenção	
no	EP	de	Vilar	Formoso.

Freineda, Setembro de 2018. © José Sousa

Miuzela, Setembro de 2018. © José Sousa

Aldeia, Setembro de 2018. © José Sousa

Miuzela, Setembro de 2018. © José Sousa
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Obras	de	Arte	Especiais

No	 troço	 em	 projecto,	 existem	 3	
obras	de	arte	especiais:	Ponte	de	Noé-
mi	I,	Ponte	de	Noémi	II	e	Ponte	do	Côa.	
Para	 estas	 pontes,	 estão	 previstos	 os	
seguintes	trabalhos:

Ponte	de	Noémi	I:	-	é	uma	obra	com	
tabuleiro	metálico	de	dois	tramos:

•	 Substituição	 do	 Carril	 actual	
(UIC54)	por	carril	60E1;

•	Substituição	das	travessas	de	ma-
deira	 por	 novas	 travessas	 de	 madeira	
para	pontes;

•	Instalação	de	um	aparelho	carrila-
dor	em	cada	extremo	da	ponte;

•	Reforço	das	fundações	dos	pilares	
e	encontros	mediante	a	construção	de	
anéis,	em	betão	armado,	devidamente	
solidarizados	às	estruturas	existentes;

•	 Substituição	 das	 placas	 de	 betão	
dos	passeios;

•	Substituição	da	protecção	anticor-
rosiva,	 por	 decapagem	 e	 repintura	 da	
ponte.

Vilar Formoso, Outubro de 2014. © José Sousa

Ponte Noémi I, Outubro de 2014. © José Sousa

Ponte Noémi II, Outubro de 2014. © José Sousa
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Ponte	de	Noémi	II:	-	é	uma	obra	em	alvenaria	
de	pedra,	constituída	por	5	arcos:

•	Substituição	do	Carril	actual	(UIC54)	por	car-
ril	60E1;

•	Substituição	das	travessas	de	betão	bi-bloco	
por	novas	travessas	de	betão	monobloco	poliva-
lente;

•	Eliminação	da	vegetação	 infestante,	coloni-
zação	biológica	e	limpeza	das	superfícies;

•	 Reforço	 com	 ancoragens	 e	 pregagens	 de	
aderência	contínua;

•	Eventual	impermeabilização	do	tabuleiro;

•	Tratamento	de	Juntas	e	conso-
lidação	das	alvenarias;

Ponte	do	Côa:	-	é	uma	obra	em	
alvenaria	de	pedra,	constituída	por	
8	arcos:

•	 Substituição	 do	 Carril	 atual	
(UIC54)	por	carril	60E1;

•	Substituição	das	travessas	de	
betão	bi-bloco	por	novas	travessas	
de	betão	monobloco	polivalente;

•	Substituição	integral	do	balas-
tro.

Passagens	de	Nível:

Entre	as	estações	de	Cerdeira	e	Vilar	Formoso,	
existem	duas	passagens	de	nível	pedonais	e	uma	
rodoviária.	Esta	última	será	substituída	por	uma	
PSR	sensivelmente	na	mesma	zona,	ao	PK	226.4	
(perto	da	estação	de	Cerdeira).	Das	duas	PN’s	pe-
donais,	uma	será	suprimida	por	uma	passagem	
superior	pedonal	(Vilar	Formoso),	outra	será	in-
tervencionada	 com	 um	 novo	 pavimento	 (Apea-
deiro	da	Aldeia).

A	 empreitada	 tem	um	 investimento	de	 cerca	
de	43	milhões	de	euros	e	um	prazo	de	execução	
de	729	dias,

Passagem de nível perto de Cerdeira, Outubro de 2014.
© José Sousa

Ponte do Côa, Setembro de 2018. © José Sousa
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modErnização da linha dE vEndaS novaS
O	Projecto	de	Modernização	da	Linha	de	Vendas	

Novas,	 tem	como	objectivo	melhorar	a	explora-
ção	ferroviária,	de	modo	a	permitir	o	cruzamento	
de	 comboios	 com	 comprimento	 de	 750	metros,	
acabando	com	os	condicionamentos	que	restrin-
gem	a	carga	máxima	rebocada.

Os	 trabalhos	 a	 desenvolver	 no	 âmbito	 deste	
projecto,	têm	como	principais	objectivos:

				•	Intervenções	nas	estações	de:	Muge;	Des-
vio	 ao	 PK	 19.5;	 	 Agolada;	 Salgueirinha;	 Lavre	
e	Vidigal,	 de	modo	 a	 permitir	 o	 cruzamento	 de	
comboios	com	750	m	de	comprimento;

				•	Saneamento	e	estabilização	da	plataforma	
da	 via,	 nas	 zonas	 que	 apresentam	 histórico	 de	
instabilidade;

			 	•	Reabilitação,	reformulação	e	 implantação	
da	drenagem,	em	todo	o	traçado;

				•	Melhoria	da	segurança	na	circulação	do	tro-
ço	através	da	estabilização	de	taludes;

				•	Reconstrução/adaptação	de	estações,	de-
corrente	de	alterações	associadas	aos	desnivela-
mentos	e/ou	rectificações	ao	traçado	ferroviário;

				•	Adaptação	das	infraestruturas	fixas	de	trac-
ção	eléctrica,	decorrente	das	alterações	nas	Esta-
ções	e/ou	da	rectificação	ao	traçado	ferroviário;

				•	Retorno	de	corrente	de	tracção,	Terras	de	
protecção	(RCT+TP);

				•	Infraestruturas	de	suporte	à	componente	de	
Sinalização	e	Telecomunicações;

				•	Reabilitação	/	reforço	de	obras	de	arte	exis-
tentes	e/ou	construção	de	novas;

				•	Automatização	e	supressão	de	Passagens	
de	Nível	(PN’s)	através	da	construção	de	desnive-
lamentos	rodoviários	e/ou	pedonais;

				•	Modernização	da	totalidade	da	extensão	da	
Linha	de	Vendas	Novas,	através	da	substituição	
do	seu	armamento	de	via	(carril,	travessas	e	ba-
lastro)	e	respectiva	adaptação	da	catenária	onde	
necessário;

				•	Modernização	da	Concordância	de	Bombel,	
através	da	substituição	do	seu	armamento	de	via	
(carril,	travessas	e	balastro)	e	respectiva	adapta-
ção	da	catenária.	

 Contentores Entroncamento - Terminal XXI, Coruche, Setembro de 2020. © João Cunha
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Situação	Actual

O	troço	em	estudo	estende-se	entre	a	Estações	
de	Setil	(Linha	do	Norte)	e	de	Bombel	(Linha	do	
Alentejo).	O	troço	entre	o	aparelho	de	acesso	à	
Concordância	de	Bombel	e	a	estação	de	Vendas	
Novas	foi	recentemente	remodelado,	pelo	que	se	
encontra	fora	do	âmbito	deste	estudo.

A	Linha	de	Vendas	Novas	 trata-se	de	uma	via	
única	 electrificada,	 de	 bitola	 1,668	metros,	 ex-
clusivamente	dedicada	ao	tráfe-
go	de	mercadorias,	com	gabarit	
CPb+	e	capacidade	de	carga	D4	
(22,5	T/eixo	e	8	T/m).	O	arma-
mento	 de	 via	 é	 constituído	 por	
carril	54E1,	assente	em	traves-
sas	de	betão	bi-bloco,	sobre	ba-
lastro	granítico.	

A	Catenária	é	do	tipo	LP1,	1x25	
KV/50Hz,	 alimentada	 na	 sua	
quase	 totalidade	 pela	 Subesta-
ção	de	Tracção	(SST)	de	Quinta	
Grande	e	com	2	Zonas	Neutras	
(ZN),	uma	em	Muge	(PK	8.4)	e	
outra	em	Canha	(PK	59.7).	Sis-
tema	 de	 exploração	 comanda-
do	 e	 controlado	 por	 sinalização	
electrónica,	 desde	 as	 estações	
de	 Concentração	 de	 Coruche	 e	
Quinta	Grande,	inseridas	no	Centro	de	Comando	
e	Operacional	(CCO)	de	Lisboa.	O	Sistema	CON-
VEL	é	tipo	ERICAB	700.

A	 Linha	 de	 Vendas	 Novas	 caracteriza-se	 por	
zonas	 de	 pendentes	 acentuadas,	 verificando-se	
múltiplos	 troços	 com	 inclinações	 superiores	 a	
12.5‰,	atingindo	o	valor	máximo	de	16.756‰	
no	PK	59.3	e	raio	de	curva	mínimo	em	planta	de	
294	metros	(zona	do	Setil).	A	velocidade	máxima	
da	linha	de	Vendas	Novas	é	de	90	km/h.

Estações

A	linha	de	Vendas	Novas	é	composta	por	1	ape-
adeiro	e	11	estações.	No	Apeadeiro	de	Morgado	
não	está	previsto	qualquer	 intervenção.	Das	11	
estações,	em	6	(Muge,	Desvio	PK	19.5,	Agolada,	
Salgueirinha,	Lavre	e	Vidigal)	está	previsto	uma	
intervenção	mais	profunda	nas	vias,	de	forma	a	
se	 obter	 um	 comprimento	mínimo	 de	 820	me-

tros	 para	 estacionamento	 de	 composições	 cuja	
extensão	ronda	os	750	metros.	Nas	outras	5	(Ma-
rinhais,	 Coruche,	Quinta	Grande,	 São	 Torcato	 e	
Canha),	serão	alvo	de	ajustes	de	traçado	decor-
rentes	da	substituição	dos	Aparelhos	de	Mudan-
ça	de	Via	(AMV’s)	existentes	e	de	alterações	do	
layout	de	algumas	delas.	O	Ramal	DAI,	 situado	
ao	PK	36.6,	de	acesso	a	uma	zona	industrial,	será	
alvo	também	de	ligeiro	ajuste	de	traçado	em	re-
sultado	da	substituição	do	AMV	de	plena	via.

Estações com Prolongamento

Muge:	Possui	uma	PSR	(Passagem	Superior	Ro-
doviária)	à	saída	da	estação	para	o	lado	de	Ven-
das	 Novas,	 que	 por	 ter	 os	 pilares	 perto	 da	 via	
desviada,	o	prolongamento	da	estação	de	Muge	
foi	estudado	para	o	lado	de	Setil,	com	a	desloca-
ção	dos	AMV’s	1	e	2	nesse	sentido,	afastando	o	
AMV2	da	PSR	existente.	Assim	sendo	a	estação	
irá	ter	uma	linha	desviada	com	um	comprimento	
entre	 Indicadores	Limite	de	Resguardo	(ILR)	de	
848	metros,	coincidindo	em	cerca	de	440	metros	
com	a	via	existente.	A	linha	de	topo	existente	fi-
cará	com	uma	extensão	de	aproximadamente	90	
metros,	medidos	desde	o	 ILR	e	o	pára-choques	
existente.

Desvio	PK	19,5:	Dada	a	sua	localização	ser	afas-
tada	de	zonas	urbanas,	numa	zona	de	orografia	
pouco	 acentuada,	 o	 prolongamento	 desta	 linha	
de	resguardo	não	apresenta	problemas	significa-
tivos.	O	prolongamento	da	via	será	para	o	lado	de	

Agulha de acesso ao Ramal DAI, Novembro de 2016. © José Sousa
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Vendas	Novas	com	a	deslocação	do	AMV2,	sendo	
que	o	AMV1	ficará	na	mesma	localização.	A	esta-
ção	ficará	com	um	comprimento	entre	ILR	de	834	
metros,	coincidindo	em	cerca	de	786	metros	com	
a	via	existente.

Agolada:	Esta	estação	encontra-se	 fortemente	
condicionada	pela	orografia	da	zona,	onde	o	tra-
çado	apresenta	uma	sucessão	de	curvas	e	contra-
curvas,	de	raios	de	valor	reduzido	e	também	por	
uma	PN	ao	PK	27.3,	associada	à	estrada	nacional	
EN	114,	imediatamente	a	seguir	ao	AMV	de	saída.	
Assim,	a	IP	optou	pela	solução	do	prolongamento	
da	estação	para	o	lado	de	Vendas	Novas,	com	as	
deslocações	dos	AMV’s	nesse	sentido.	A	diagonal	
existente	1I/1II	(lado	Setil)	será	deslocada	em	10	
metros	e	será	criada	a	diagonal	2I/2II	no	lado	de	
Vendas	Novas.	Obtém-se	um	comprimento	entre	
ILR	de	969	metros,	coincidindo	em	cerca	de	500	
m	com	a	via	existente.	Consideraram-se	topos	de	
segurança	em	ambos	os	 lados	da	estação,	 com	
um	comprimento	entre	o	ILR	e	o	fim	do	topo	de	
53	metros	 no	 topo	 de	 entrada	 e	 de	 33	metros	
no	topo	de	saída.	A	PN	actualmente	existente	no	
final	da	estação,	será	substituída	por	uma	PSR.

Salgueirinha:	 A	 actual	 linha	 de	 resguardo	 de-
senvolve-se	 quase	 totalmente	 em	 alinhamento	
recto,	 não	 existindo	 qualquer	 constrangimento.	
Verificou-se	ser	mais	favorável	o	prolongamento	
para	o	lado	de	Vendas	Novas,	onde	se	verificam	
pendentes	de	menor	valor	do	que	as	existentes.	
O	AMV1	manterá	a	mesma	localização,	sendo	só	
deslocado	o	AMV2,	originando	um	comprimento	
entre	 ILR	 de	 865	 metros	 para	 estacionamento	
das	 composições,	 coincidente	 em	 cerca	 de	 540	
metros	com	a	via	existente.

Lavre:	O	prolongamento	desta	estação	só	pode	
ser	feito	para	o	lado	de	Setil	por	causa	do	aterro	
de	acesso	à	ponte	sobre	a	Ribeira	do	Lavre.	Por	
isso	somente	o	AMV1	será	deslocado,	obtendo-se	
assim	um	comprimento	entre	ILR	de	966	metros	
para	estacionamento	das	composições,	coincidin-
do	em	cerca	de	450	metros	com	a	via	existente.

Vidigal:	 Esta	 estação,	 apresenta	 actualmente	
três	 vias	 desviadas,	 para	 além	da	via	 principal.	
O	prolongamento	da	linha	de	resguardo	somen-
te	pode	ser	efectuado	para	o	lado	de	Setil,	dado	

Muge, Abril de 2016. © Ricardo Quinas PK 19.5, Junho de 2014. © Nuno Miguel

Agolada, Junho de 2014. © Nuno Miguel

Salgueirinha, Junho de 2014. © Nuno Miguel
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que	está	 limitada	 a	 sul	 pelo	AMV	da	bifurcação	
de	Bombel.	O	 troço	de	Vidigal	a	Vendas	Novas,	
está	 fora	do	âmbito	deste	 estudo	visto	 ter	 sido	
objecto	de	intervenção	no	âmbito	do	Projecto	de	
”Modernização	do	troço	Bombel	e	Vidigal	a	Évora”	
de	2007.	Tirando	a	linha	IV	que	será	convertida	
em	linha	de	topo	com	480	metros,	as	restantes	
três	 serão	 prolongadas.	 Assim,	 a	 linha	 III,	 terá	
comprimento	entre	ILR	do	AMV3	e	AMV8	de	767	
metros.	Para	a	 linha	 II,	 o	 comprimento	entre	o	
ILR	do	AMV1II	e	do	AMV6	será	de	1158	metros,	
para	estacionamento	das	composições,	coincidin-
do	em	cerca	de	480	metros	com	a	via	existente.

Estações sem Prolongamento

Marinhais:	Dado	que	não	se	pretende	fazer	al-
terações	ao	layout	existente,	as	únicas	alterações	
em	termos	de	traçado	de	via	resultam	da	subs-
tituição	dos	AMV’s	existentes	de	geometria	Alpi-
ne	tg	0.11	por	AMV	de	geometria	tipo	Cogifer	de	
tg	0.11,	donde	resulta	a	necessidade	de	efectuar	
pequenos	ajustes	na	ligação	entre	a	via	existente	
(linha	II)	e	os	AMV’s.	Não	se	verificam	alterações	
significativas	em	relação	ao	comprimento	da	linha	
de	resguardo,	donde	o	valor	de	755	m	entre	indi-
cadores	limite	de	resguardo.

Coruche:	Para	além	da	substituição	dos	AMV’s	
existentes,	que	implica	um	ligeiro	ajuste	no	traça-
do	das	linhas	desviadas,	e	da	alteração	de	layout	
da	linha	III	(pretende-se	adaptar	a	Linha	III	a	um	
topo	de	estacionamento,	suprimindo	o	AMV3),	a	
Estação	de	Coruche	mantém	o	traçado	em	planta	
coincidente	com	a	via	existente.	Mantém-se	apro-
ximadamente	o	comprimento	da	estação,	obten-
do-se	uma	distância	entre	 indicadores	 limite	de	
resguardo	de	507	metros	para	a	linha	II.	O	topo	

Lavre, Junho de 2014. © Nuno Miguel Vidigal, Junho de 2014. © Nuno Miguel

Marinhais, Junho de 2014. © Nuno Miguel

Coruche, Junho de 2014. © Nuno Miguel

Quinta Grande, Junho de 2014. © Nuno Miguel
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de	estacionamento	fica	com	310	metros,	medidos	
entre	a	estaca	limite	e	o	fim	do	topo.

Quinta	Grande:	O	 traçado	 em	planta	mantém	
as	 características	 do	 existente,	 mantendo-se	 a	
mesma	localização	dos	AMV’s,	tendo-se	previsto	
curvas	de	raio	300	metros	na	ligação	dos	novos	
aparelhos	ao	traçado	existente	da	 linha	II.	Com	
a	substituição	dos	AMV’s	existentes	obtém-se	um	
comprimento	de	747	m	entre	ILR.

São	Torcato:	A	 intervenção	nesta	estação	visa	
também	 a	 alteração	 do	 layout	 para	 além	 da	
substituição	dos	AMVs	existentes.	Assim,	o	novo	
layout	prevê	a	eliminação	do	topo	na	direcção	de	
Vendas	Novas	(linha	IV)	e	prolongamento	do	topo	
na	 direcção	 de	 Setil	 (linha	 III),	 para	 assegurar	
um	comprimento	de	100	m.	O	aumento	de	com-
primento	deste	topo,	não	se	apresenta	problemá-
tico	 apesar	 do	 seu	prolongamento	 intersectar	 a	
estrada	de	acesso	à	PN	ao	
PK	45.6,	dado	que	se	prevê	
a	substituição	desta	passa-
gem	de	nível	por	uma	PSR.	
Não	se	verificam	alterações	
significativas	 em	 relação	
ao	 comprimento	 da	 linha	
de	resguardo,	sendo	o	va-
lor	de	734	metros	a	distân-
cia	entre	a	junta	da	contra	
lança	do	AMV3	e	o	ILR	do	
AMV2	 para	 a	 Linha	 II.	 Do	
prolongamento	do	topo	de	
estacionamento	 (linha	 III)	
obtém-se	um	comprimento	
de	101	metros	entre	ILR	e	
o	pára-choques.

Canha:	Não	está	prevista	qualquer	alteração	no	
layout	da	estação,	sendo	apenas	substituídos	os	
AMV’s	existentes.	Com	isso	obtém-se,	para	a	li-
nha	II,	um	comprimento	de	714	metros	medidos	
entre	o	ILR	do	AMV1	e	a	JCL	do	AMV2II.	A	linha	
de	topo	apresenta	um	comprimento	de	21	metros	
entre	ILR	e	o	fim	do	traçado.

Concordância	de	Bombel

Esta	 Concordância	 que	 faz	 a	 ligação	 entre	 as	
estações	de	Bombel	(Linha	do	Alentejo)	e	Vidigal	
(Linha	 de	 Vendas	Novas),	 não	 irá	 ter	 alterações	
em	 termos	 de	 traçado	 em	 planta,	 prevendo-se	
somente	 a	 intervenção	 ao	 nível	 da	 substituição	
do	material	de	via	existente	(travessas	bi-bloco	e	
carril	54E1)	por	carril	60E1	assente	em	travessas	
polivalentes	 incluindo	 a	 substituição	 do	 balastro,	
donde	resulta	uma	subida	da	rasante	actual.

São Torcato, Junho de 2014. © Nuno Miguel Canha, Junho de 2014. © Nuno Miguel

Concordância de Bombel, Outubro de 2009. © José Sousa
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Concordância	de	Setil

No	estudo	prévio	da	‘Modernização	da	Linha	de	
Vendas	Novas’,	ficou	demonstrado	que	não	seria	
viável	o	aumento	de	velocidade	nesta	ligação	en-
tre	a	Linha	de	Vendas	Novas	e	a	Linha	do	Norte.	
Esta	limitação	deve-se	ao	AMV	que	se	encontra	à	
entrada	da	ponte	metálica	sobre	a	Vala	da	Azam-
buja	(PK	0.6	da	Linha	de	Vendas	Novas)	uma	vez	
que	este	tem	uma	limitação	da	velocidade	de	cir-
culação	de	30km/h	devido	às	características	geo-
métricas	do	referido	aparelho.	Perante	esta	situa-
ção,	e	dado	que	o	traçado	a	montante	deste	AMV	
desenvolve-se	 quase	 na	 totalidade	 ao	 longo	 de	
duas	pontes	metálicas	que	não	permitem	ripagem	
da	via-férrea,	optou-se	por	manter	a	geometria	do	
traçado	actual.	Assim,	ficou	definido	que	o	Projec-
to	de	Execução	inicia-se	ao	PK	0.7,	ficando	o	troço	
inicial	à	saída	da	estação	de	Setil	até	à	ponte	sobre	
a	 Vala	 da	 Azambuja	 e	 a	 Concordância	 Norte	 de	
Setil,	fora	do	âmbito	do	estudo	de	traçado	de	via.

Os	 trabalhos	previstos	para	a	Concordância	de	
Setil,	entre	o	AMV	de	Ligação	à	Linha	do	Norte	e	o	
AMV	junto	à	Ponte	da	Vala	da	Azambuja,	são:

•	Substituição	do	carril	existente	(54E1)	por	car-
ril	novo	54E1	em	barra	longa	soldada	(actualmen-
te	esta	via	é	em	barra	curta);

•	Substituição	de	travessas	de	madeira	existen-
tes	nas	juntas	de	carril	por	travessas	de	betão	bi-
bloco;

•	Substituição	das	travessas	de	madeira	no	via-
duto	metálico;

•	Aplicação	de	espirais	Vortox	em	cerca	de	95%	
das	travessas	do	viaduto	metálico

Infraestrutura

Traçado	da	Via:	A	via	actual	caracteriza-se	por	
troços	de	reduzida	escala,	e	outros	corresponden-
tes	a	zonas	mais	sinuosas	de	curvas	de	reduzido	
raio.	Assim,	para	proporcionar	um	aumento	de	ve-
locidade	em	relação	à	actual	velocidade	de	circu-
lação,	optar-se-á	por	subir	o	valor	da	escala,	con-
seguindo	ganhos	de	10km/h	em	diversas	curvas.

Superestrutura	de	Via:	Será	aplicado	em	toda	a	
via	carril	60E1	em	barra	longa	soldada,	travessas	
de	 betão	monobloco	 polivalentes,	 a	 substituição	
total	do	balastro	e	a	aplicação	de	balastro	granítico	
com	espessura	mínima	de	0,25	m	sob	a	travessa,	
medido	na	prumada	do	carril	da	fila	baixa.

Sinalização:	Com	alteração	do	layout	de	algumas	
estações,	os	AMV’s	e	sinalização	será	adaptada	ao	
futuro	layout.	O	software	das	estações	de	concen-
tração	 e	 satélite,	 também	 será	 substituído,	 pelo	
mesmo	motivo.

Catenária:	 Nas	 modificações,	 construções	 de	
troços	completos,	ou	alterações	pontuais	de	cate-
nária	em	estações	ou	entre	estações,	será	instala-
do	o	sistema	de	catenária	do	tipo	LP10,	bem	como	
onde	seja	necessário	substituir	consolas	serão	ins-

comboio corrEio

Concordância de Setil, Novembro de 2008. © José Sousa
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taladas	consolas	para	o	sistema	de	cate-
nária	do	tipo	LP10.

Edifícios	 Técnicos:	 Os	 edifícios	 técni-
cos	das	estações,	estão	divididos	em	2	
tipos:	estação	de	Concentração	(Coruche	
e	de	Quinta-Grande)	e	estação	Satélite	
(Muge,	Marinhais,	Desvio	19.5,	Agolada,	
Salgueirinha,	S.	Torcato,	Lavre,	Canha	e	
Vidigal).	Abrigos	de	PN’s	existem	9,	sen-
do	que	3	irão	ser	demolidos,	com	a	su-
pressão	da	respectiva	PN.	Existem	ainda	
5	edifícios	técnicos	correspondentes	aos	
Postos	de	Catenária	das	Zonas	Neutras	
de	Muge	e	Canha,	aos	Postos	Auxiliares	
de	Agolada,	S.	Torcato	e	Vidigal.	Todos	
estes	edifícios	técnicos	irão	ter	a	realiza-
ção	de	 trabalhos	de	construção	civil	 de	
conservação.	

Telecomunicações:	As	actuais	torres	de	
Rádio	Solo-Comboio	(RSC),	 irão	ser	to-
das	 substituídas	 por	 torres	GSM-R.	 Em	
Vendas	Novas,	na	linha	do	Alentejo,	não	
existindo	qualquer	torre	RSC,	será	insta-
lada	uma	nova	torre	GSM-R.	Na	estação	
de	Lavre,	o	EP	será	demolido	para	colo-
car	a	torre	GSM-R.

Tabela de Velocidades  © Infraestruturas de Portugal

 © Infraestruturas de Portugal
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Passagens	de	Nível

Actualmente	 na	 linha	 de	 Vendas	
Novas	 existem	 26	 PN’s,	 destas	 12	
são	automatizadas	(tipo	A,	B	e	C),	12	
são	sem	guarda	(tipo	D),	1	exclusi-
va	a	peões	e	1	de	5ª	categoria	(que	
se	caracteriza	por	não	possuir	guar-
da	e	visibilidade	regulamentar,	e	sem	
enquadramento	 no	 Regulamento	 de	
Passagens	de	Nível).	

As	 6	 PN’s	 que	 irão	 ser	 suprimidas	
encontram-se	 aos	 Km’s	 15.4,	 16.5,	
19.1,	20.4,	27.3	e	45.7.	A	PN	ao	Km	
19.1	será	restabelecida	com	a	cons-
trução	de	um	caminho	paralelo	e	as	
PN’s	aos	Km’s	15.4	e	16.5	serão	res-
tabelecidas	por	uma	única	PSR	com	
ligações	 por	 caminhos	 laterais	 exis-
tentes.	Cada	uma	das	restantes	PN’s	
será	restabelecida	por	uma	PSR.

Das	PN’s	não	automatizadas,	7	se-
rão	 para	 automatizar:	 PK	 2.4;	 PK	
24.1;	PK	33.1;	PK	43.0;	PK	50.9;	PK	
54.3;	PK	57.7.	

Todas	as	PN’s	terão	o	seu	pavimen-
to	substituído.	As	que	têm	pavimen-
to	em	madeira,	passarão	a	ter	pavi-
mento	em	borracha,	e	as	que	já	têm	
este	 composto,	 terão	 um	 novo	 piso	
do	mesmo	material.	As	PN’s	que	não	
tiverem	 a	 largura	mínima	 aceitável,	
terão	o	seu	piso	alargado	e	a	 regu-
larização	do	respectivo	acesso	rodo-
viário. Quadro de passagens de nível.  © Infraestruturas de Portugal

A passagem de nível junto da estação de São 
Torcato (45,6) é uma das que vai ser suprimida. 

Maio de 2018. © Pedro André

A passagem de nível junto da estação de Lavre 
(50,8) vai ser automatizada. 

Setembro de 2017. © José Sousa
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Obras	de	Arte

As	obras	de	arte	podem	
ser	divididas	em	duas:	as	
correntes	(passagens	infe-
riores,	passagens	superio-
res,	passagens	hidráulicas	
e	 pontões)	 e	 as	 especiais	
(pontes).

Obras	de	Arte	Correntes:	

Não	 está	 previsto	 qual-
quer	 intervenção	 nas	
passagens	 rodoviárias	
desniveladas	 existentes.	
No	 entanto	 serão	 criadas	
4	 novas	 PSR’s	 aos	 PK’s:	
15.4;	 20.4;	 27.4;	 45.6.	
Os	pontões	aos	Km’s	16.9;	
18.5;	40.3,	também	serão	
substituídos.	Das	167	pas-
sagens	 hidráulicas	 (PH)	
que	a	linha	de	Vendas	No-
vas	tem,	98	sofrerão	obras	
de	 manutenção,	 enquan-
to	 69	 serão	 demolidas	 e	
substituídas	por	novas.

Ponte da Ribeira do Lavre, Setembro de 2013. © José Sousa

Quadros das obras de arte.  © Infraestruturas de Portugal
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Obras	de	Arte	Especiais:	

No	geral,	as	pontes	irão	levar	uma	manutenção	
corrente,	que	inclui	decapagem,	pintura	geral	dos	
tabuleiros	de	todas	as	pontes	metálicas,	substitui-
ção	das	lajetas	de	betão	dos	passadiços	por	chapa	
metálica,	reparação	de	fendas	e	armaduras	expos-
tas.	Adicionalmente	a	isto,	temos:

•	 Ponte	 da	 Fajarda	 –	 Alteamento	
guarda	 balastro;	 Protecção	 da	 base	
dos	encontros

•	Ponte	da	Ribeira	de	Coruche	–	Col-
matação	de	fendas	nas	alvenarias	dos	
pilares	com	recurso	a	injecção

•	Pontes	do	Alvercão	2	e	3	–	Reforço	
de	Fundações;	Encamisamento	da	pa-
rede	dos	encontros

•	Ponte	da	Ribeira	do	Lavre	–	Recal-
çamento	 da	 sapata	 do	 encontro	 E1;	
Reparação	de	armaduras	expostas

Segundo	dados	disponibilizados	no	site	da	IP	no	
passado	mês	de	Novembro,	está	previsto	a	obra	
durar	cerca	de	36	meses	e	ter	um	custo	de	85	mi-
lhões	de	euros.

Concordância sul do Setil, Novembro de 2008. © José Sousa

Concordância sul do Setil, Novembro de 2008. © José Sousa
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Foi	publicado	em	Diário	da	República	
no	dia	22	de	Julho	a	abertura	do	con-
curso	 público	 destinado	 à	moderni-

zação	da	estação	de	Mato	Miranda	e	à	cons-
trução	 da	 nova	 linha	mãe	 de	 ramais	 entre	
Riachos	e	o	Entroncamento.

Este	investimento	por	parte	da	Infraestruturas	
de	Portugal	vai	permitir	o	aumento	da	capacidade	
de	circulação,	com	destaque	para	os	comboios	de	
mercadorias,	e	uma	melhor	gestão	do	tráfego	en-
tre	as	estações	dos	Riachos	e	do	Entroncamento.		

Este	concurso	apresenta	um	valor	base	do	pro-
cedimento	de	17.000.000,00	de	euros	está	agora	
aberto	a	propostas	durante	77	dias	a	contar	des-
de	 a	 sua	 publicação,	 sendo	 expectável	 que	 em	
meados	de	Outubro	 já	existam	mais	novidades.	
O	prazo	apresentado	pela	IP	para	posterior	exe-
cução	do	contrato	é	de	540	dias.

A	 Empreitada	 das	 “Intervenções	 de	 Moderni-
zação	em	Mato	Miranda,	Deslocalização	da	Zona	

Neutra	atualmente	em	frente	à	subestação	do	En-
troncamento	e	Construção	da	Nova	Linha	Mãe	de	
Ramais	entre	Riachos	e	o	Entroncamento	do	lado	
da	VA”	compreende	3	sub-troços	de	via	da	Linha	
do	Norte	compreendidos	entre	a	Estação	de	Vale	
Figueira	e	a	Estação	do	Entroncamento,	nomea-
damente:

•	Sub-Troço	1	–	Intervenção	inicia-se	após	a	Es-
tação	de	Vale	Figueira,	entre	o	Km	84+267	e	o	
Km	85+167;

•	Sub-Troço	2	–	Intervenção	em	Mato	Miranda,	
aproximadamente	 entre	 o	 Km	 93+741	 e	 o	 Km	
95+401;

•	Sub-Troço	3	–	Intervenção	entre	a	Estação	de	
Riachos	(recentemente	remodelada)	e	a	estação	
do	Entroncamento,	entre	o	Km	102+119	e	o	Km	
104+757.

Na	próxima	edição	iremos	abordar	este	projecto	
de	investimento	de	uma	forma	mais	pormenori-
zada.

linha do norTE, maTo miranda 
E nova linha mãE dE ramaiS

Estação de Mato Miranda, Setembro de 2014. © José Sousa
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Os	prazos	de	electrificação	da	linha	
do	Algarve	 continuam	a	derrapar,	
sendo	que	o	processo	tem	sofrido	

alguns	contratempos,	que	são	um	mal	já	co-
mum	a	diversos	investimentos	ferroviários.	
Mas	nem	tudo	são	más	notícias.

O	troço	a	electrificar	entre	as	estações	de	Tunes	
e	de	Lagos	é	por	esta	altura	o	que	apresenta	o	
processo	mais	atrasado,	já	que	existiu	a	necessi-
dade	de	voltar	a	meter	a	concurso	a	empreitada	
por	um	valor	mais	elevado	do	que	estava	previsto	
anteriormente,	como	é	explicado	nos	parágrafos	
seguintes.

Voltamos	atrás	no	tempo	até	ao	passado	ano	de	
2020.	A	Portaria	657/2020	do	dia	6	de	Novembro	
autorizou	a	Infraestruturas	de	Portugal	a	avançar	

para	repartição	de	encargos	destinados	à	contra-
tualização	da	empreitada	“Electrificação	da	Linha	
do	Algarve,	 troço	 Tunes/	 Lagos”	 com	um	preço	
base	de	23,000,000.00	de	euros.

Como	 é	 prática	 habitual,	 o	 investimento	 seria	
efectuado	 de	 forma	 plurianual,	 tendo	 o	 mes-
mo	 de	 ser	 divido	 ao	 longo	 dos	 anos	 de	 2022	
(8,481,250.00	 euros)	 e	 2023	 (14.518.750,00	
euros).	 O	montante	 global	 previsto”exigia”	 ain-
da	uma	comparticipação	europeia	não	podendo	o	
financiamento	nacional	exceder	os	5.709.980,00	
euros.

No	dia	22	de	Novembro	de	2020	foi	publicado	
em	Diário	 da	 República	 o	 Anúncio	 do	 Concurso	
Público	destinado	à	concretização	desta	emprei-
ta.	 O	 valor	 base	 de	 procedimento	 apresentado	

ElEcTriFicação 
da linha do algarvE

A electrificação da linha do Algarve entre Tunes e Lagos sofre um revés com a abertura de um novo 
concurso. As imagens das 0450s nos serviços regionais no barlavento algarvio estão longe de acabarem. 

0457 (R 5907 Lagos - Faro) Meia Praia,19 de Setembro de 2018. © Pedro André
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eram	os	 referidos	23.000.000,00	de	euros	e	os	
concorrentes	 teriam	75	dias	para	apresentar	as	
propostas,	o	que	previa	que	em	meados	de	Mar-
ço	 de	 2021	 já	 existissem	 novidades	 sobre	 esta	
matéria.

Em	 Julho	de	2021	 surge	a	grande	 “surpresa”,	
com	a	publicação	da	Portaria	284-A/2021	,	mais	
uma	vez	referente	à	repartição	de	encargos	rela-
tivos	ao	contrato	para	a	empreitada	da	«Electrifi-
cação	da	Linha	do	Algarve,	troço	Tunes	–	Lagos».	
Este	documento	revoga	a	Portaria	657/2020,	de	
27	de	Outubro

A	novidade	é	o	aumento	do	procedimento	base,	
estando	agora	fixado	nos	30.000.000,00	de	eu-
ros,	um	acréscimo	de	7.000.000,00	sobre	o	valor	
inicial	de	2020.

A	 obrigatoriedade	 de	 dividir	 os	 encargos	 de	
forma	plurianual,	leva	a	que	o	investimento	seja	
dividido	da	seguinte	forma:	2022	(5.250.000,00	
euros);	 2023	 (18.187.500,00	 euros)	 e	 2024	
(6.562.500,00	 euros).	 Mais	 uma	 vez	 o	 investi-
mento	obriga	a	que	exista	financiamento	europeu	

sendo	 que	 dos	 cofres	 nacionais	 apenas	 podem	
sair	12.381.722,17	euros.

Por	outro	 lado	 também	existem	boas	notícias,	
desta	feita	no	processo	de	electrificação	do	troço	
compreendido	entre	Faro	e	Vila	Real	de	Santo	An-
tónio,	após	a	assinatura	do	contrato	no	passado	
dia	27	de	Julho	referente	a	esta	empreitada.

Com	 um	 valor	 contratual	 de	 20.452.2400,08	
euros,	o	documento	rubricado	entre	a	IP	e	o	con-
sórcio	 formado	 pelas	 empresas	 Sacyr	 Neopul	 e	
Sacyr	SOMAGUE	apresenta	um	prazo	de	execu-
ção	de	690	dias,	ficando	a	aplicação	do	mesmo	
no	terreno	dependente	da	decisão	do	Tribunal	de	
Contas.

O	 valor	 do	 contrato	 acabou	 por	 ficar	 ligei-
ramente	 abaixo	 do	 previsto	 pela	 IP	 que	 era	 de	
23.000.000,00	de	euros	e	que	não	inclui	a	cons-
trução	da	nova	subestação	de	 tracção	de	Olhão	
que	 faz	 parte	de	uma	outra	 empreitada	que	 se	
encontra	 actualmente	 em	 fase	 de	 concurso	 pú-
blico.

Entre Faro e Vila Real de Santo António já existe vencedor do concurso, faltando ainda a ordem do 
Tribunal de Contas e o resultado do outro concurso referente à construção da nova subestação de Olhão. 

0454 (R 5712 Vila Real Santo António - Faro), Apeadeiro de Fuseta-A, 
26  de Setembro de 2018. © Pedro André
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O	mês	 de	 Julho	 ficou	 marcado	 pela	publicação	de	dois	documentos	re-
lacionados	 com	 o	 plano	 de	 inves-

timentos	que	tem	vindo	a	decorrer	na	linha	
do	Leste.

No	dia	25	de	Junho	de	2021	foi	assinado	o	con-
trato	entre	a	Infraestruturas	de	Portugal	e	a	STE-
CONFER	referente	a	uma	empreitada	que	vai	de-
correr	na	linha	do	Leste	entre	os	quilómetros	261	
e	275,6.	Este	troço	com	início	cerca	de	4	quilóme-
tros	antes	da	estação	de	Elvas	no	sentido	ascen-
dente	tem	o	seu	final	na	fronteira	com	Espanha.

A	 empreitada,	 com	 um	 preço	 contratual	 de	
800.000,00	 euros	 e	 prazo	 de	 execução	 de	 211	
dias	 destina-se	a	 trabalhos	de	Geotecnia,	Via	 e	
Construção	Civil	e	vai	incidir	nas	seguintes	inter-
venções:

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

m Reabilitação	do	muro	do	lado	Este	da	Esta-
ção	de	Elvas,	adjacente	à	estrada	das	Fontainhas;

m Aplicação	de	guardas	de	segurança	flexíveis,	
com	protecção	para	motociclistas,	na	estrada	lo-
calizada	a	Norte	da	Estação	de	Elvas,	de	ligação	
da	N373	à	estrada	da	Fontainhas;

m Modernização	da	Sala	de	Equipamentos	de	
Telecomunicações	existente	na	Estação	de	Elvas.

Demolição	de	Edificado	devoluto	existente	den-
tro	do	domínio	público	ferroviário,	entre	a	Esta-
ção	de	Elvas	e	a	Fronteira;

m Instalação	de	vedações	em	todo	o	troço;

m Estabilização	de	taludes	e	reforço	dos	siste-
mas	de	drenagem.

Mais	recentemente,	no	dia	23	de	Julho,	foi	assi-
nado	o	contrato	entre	a	IP	e	a	VAE	GMBH	Sucur-
sal	em	Portugal	destinado	à	aquisição	de	apare-
lhos	de	via	para	aplicação	na	Alteração	do	Layout	
de	Torres	das	Vargens	e	Portalegre.

Este	 contrato	 cujo	 preço	 contratual	 é	 de	
549.680,00	 euros,	 terá	 um	 prazo	 de	 conclusão	
de	184	dias.	

inTESTimEnToS na linha do 
lESTE

Estação de Elvas, com destaque para o reservatório de água que vai ser reabilitado. Maio de 2021. 
© Pedro André
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No	passado	dia	28	de	Julho	foi	con-
signada	a	empreitada	destinada	à	
modernização	do	troço	da	Linha	da	

Beira	Alta,	entre	Celorico	da	Beira	e	a	Guar-
da,	que	faz	parte	integrante	do	Corredor	In-
ternacional	Norte.	 Este	 investimento	 surge	
no	âmbito	do	Ferrovia	2020,	programa	a	ní-
vel	nacional	destinado	à	expansão	e	moder-
nização	da	Rede	Ferroviária	Nacional.

O	acto	de	assinatura	do	Auto	de	Consignação	
decorreu	 durante	 uma	 cerimónia	 efectuada	 na	
sede	da	Infraestruturas	de	Portugal,	tendo	esta-
do	 presentes	 Carlos	 Fernandes	 vice-presidente	
do	Conselho	de	Administração	da	IP,	e	Benedita	
Amorim	Martins,	 presidente	 Executiva,	 do	 Con-
sórcio	 CONDURIL	 -	 Engenharia,	 S.A./TEIXEIRA	
DUARTE	–	Engenharia	e	Construções,	S.A	/	So-
mafel	-	Engenharia	e	Obras	Ferroviárias,	S.A..

Os	 trabalhos	agora	adjudicados	 compreendem	
um	 valor	 de	 53.112.000,00	 euros	 sendo	 que	 a	
empreitada	conta	com	um	prazo	de	execução	de	
751	dias.	Da	empreitada	fazem	parte	diferentes	
intervenções	que	vão	permitir	a	renovação	inte-

gral	da	superestrutura	da	via	numa	extensão	de	
cerca	de	46	quilómetros.

Estão	previstos	no	projecto	trabalhos	que	visam	
o	alargamento	e	prolongamento	das	plataformas	
de	passageiros	nas	estações	de	Celorico	da	Beira,	
Pinhel,	Vila	 Franca	das	Naves	e	Guarda,	permi-
tindo	 desse	modo	 a	melhoria	 das	 condições	 de	
mobilidades	dos	passageiros	nos	acessos	à	insta-
lações	e	ao	transporte	ferroviário.

Nestas	mesmas	estações	vão	ser	efectuadas	al-
gumas	mudanças	 a	 nível	 do	 layout	 de	 forma	 a	
permitir	 o	 aumento	 da	 capacidade,	 permitindo	
desde	 logo	 a	 circulação	 e	 cruzamento	 de	 com-
boios	com	750	metros	de	comprimento,	que	ac-
tualmente	está	limitada	aos	500	metros.

As	passagens	de	nível	situadas	perto	da	esta-
ção	de	Celorico	da	Beira	e	do	apeadeiro	do	Bara-
çal	irão	ser	suprimidas	no	decorrer	dos	trabalhos	
sendo	que	para	substituição	das	mesmas	vão	ser	
construídos	desnivelamentos	e	restabelecimento,	
garantindo	 desse	 modo	 melhores	 condições	 de	
segurança	para	os	utilizadores.

modErnização da bEira alTa 
cElorico da bEira – guarda

Estação de Pinhel, Setembro de 2011. © Pedro André
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No	passado	dia	14	de	Julho	foi	con-
signada	a	empreitada	de	Via	e	Cate-
nária	entre	Évora	e	Elvas/fronteira	

e	ainda	de	construção	do	subtroço	entre	Évo-
ra	e	Évora	Norte,	que	era	o	único	que	ainda	
não	estava	em	fase	de	construção.

A	 cerimónia	 que	 decorreu	 na	 sede	 da	 Infra-
estruturas	de	Portugal	permitiu	assinar	o	auto	
de	 consignação	 de	 obra	 ao	 consórcio	 formado	
pelas	empresas	Somafel	–	Engenharia	e	Obras	
Ferroviárias,	S.A.,	Teixeira	Duarte	–	Engenharia	
e	Construções	S.A.,	MOTA-ENGIL,	Engenharia	e	
Construção,	S.A.	 e	MOTA-ENGIL	Railway	Engi-
neering,	S.A.,	pelo	valor	de	86.989.263,98	eu-
ros	com	um	prazo	de	execução	de	935	dias.

Como	 referido	 no	 primeiro	 parágrafo	 a	 em-
preitada	 divide-se	 em	diferentes	 aspectos.	De	
um	lado	a	construção	de	raiz	do	subtroço	Évo-
ra	–	Évora	Norte	que	vai	englobar	os	seguintes	
trabalhos:

m Construção	de	um	novo	canal	ferroviário,	
em	variante	à	Linha	de	Évora,	entre	Évora	(ex-
clusive)	e	o	quilómetro	121	(futuramente	quiló-
metro	123);

m Modernização	do	actual	traçado	da	Linha	
de	Évora,	entre	o	quilómetro	121	(futuramente	
quilómetro	123)	e	Évora	Norte;

m Construção	das	instalações	fixas	de	trac-
ção	eléctrica	necessárias	à	electrificação;

ligação Évora - ElvaS/caia 
 inTEgralmEnTE Em FaSE dE obra

Finalmente vão arrancar as obras que vão permitir a continuação de Évora até Évora Norte com a 
construção da variante que irá ter o seu início do lado direito após estas habitações. Évora, Abril de 2016. 

© Nuno Miguel
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m Construção	das	pontes	ferroviárias	de	Xar-
rama,	Degebe	e	Vale	Figueira;

m Construção	de	passagens	desniveladas	ro-
doviárias;

m Instalação	de	infraestruturas	necessárias	
à	 sinalização	 electrónica,	 telecomunicações	 e	
GSM-R;

m Instalação	de	torres/sites	de	GSM-R;

m Instalação	do	sistema	de	retorno	de	cor-
rente	de	tracção	e	terras	de	protecção.

Da	empreitada	fazem	parte	também	diversos	
trabalhos	 que	 vão	 decorrer	 nos	 subtroços	 já	
em	construção,	Évora	Norte	–	Freixo,	Freixo	–	
Alandroal	e	a	Alandroal	–	Elvas/Linha	do	Leste.	
Nestes	subtroços	as	obras	que	estão	no	terreno	
abrangem	“apenas”	a	abertura	do	canal	 ferro-
viário	onde	se	inclui	a	construção	das	diversas	
obras	de	arte,	como	viadutos	e	passagens	des-
niveladas.

Com	a	actual	consignação	o	consórcio	vence-
dor	fica	responsável	pelos	seguintes	trabalhos:

m Assentamento	da	 superestrutura	de	via-
-férrea	em	via	única	e	bitola	ibérica	entre	Évo-
ra	 (exclusive)	 e	 a	 Linha	 do	 Leste,	 incluindo	 a	
designada	Concordância	de	Elvas.	Os	trabalhos	
englobam	 a	 colocação	 de	 balastro,	 travessas,	
carril,	e	aparelhos	de	mudança	de	via.

m Assentamento	 das	 superestruturas	 de	
IFTE	(Instalações	Fixas	para	Tracção	Eléctrica)	
entre	Évora	(exclusive),	Elvas	e	a	fronteira	com	
Espanha,	 incluindo	 a	 designada	 Concordância	
de	Elvas;

m Construção	de	três	estações	técnicas.

A variante de Évora irá terminar nas proximidades da antiga passagem de nível do 
quilómetro 120.998, Maio de 2020. Daqui até Évora Norte vai ser aproveitado o traçado existente.

© Pedro André
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O	Entroncamento	 é	 actualmente	 um	dos	 pontos	 fundamentais	 da	 ope-
ração	 da	 MEDWAY	 em	 Portugal,	

principalmente	 a	 nível	 de	 manutenção	 do	
material	circulante.	É	nesse	centro	 ferrovi-
ário,	que	para	além	do	espaço	oficinal	ME-
DWAY	–	Maintenance	&	Repair,	propriedade	
da	operadora	privada,	existem	ainda	as	ins-
talações	da	SIMEF	onde	são	feitas	as	manu-
tenções	 das	 locomotivas	 eléctricas	 das	 sé-
ries	5600	e	4700.

Deste	modo	é	pratica	comum	a		MEDWAY	efec-
tuar	o	transporte	de	locomotivas,	quer	para	efei-
tos	 de	 manutenção	 como	 referido	 acima,	 quer	
para	efeitos	da	gestão	de	frota,	colocando	o	ma-
terial	motor	onde	é	necessário	para	traccionar	os	
comboios.	Estas	operações	permitem	que	por	ve-
zes	surjam	composições	com	um	elevado	núme-
ro	de	locomotivas,	sendo	que	no	dia	25	de	Julho	

o	 comboio	 n.º	 50380	 (Entroncamento	 –	 Praias	
do	 Sado)	 comportava	 um	 total	 de	 8	 locomoti-
vas,	 num	 momento	 praticamente	 inédito.	 Para	
além	da	tracção	das	locomotivas	eléctricas	4709	
e	 4714,	 seguiam	 ainda	 a	 reboque	 as	 locomoti-
vas	4702,	1905,	5628,	1431,	1437	e	5630	como	
podemos	observar	pela	 fotografia	da	autoria	do	
João	Balseiro	captada	aquando	da	passagem	da	
composição	pela	Agualva.

Como	referido	anteriormente,	estas	movimen-
tações	 de	 locomotivas	 são	 habituais	 e	 muitos	
destes	comboios	passam	despercebidos,	mas	no	
dia	 03	 de	 Julho	 o	 Nuno	 Cortesão	 capturou	 em	
imagem	a	marcha	9222,	proveniente	de	Leixões	
e	com	destino	ao	Entroncamento,	junto	ao	ape-
adeiro	da	Bencanta.	Aqui	destaca-se	o	 facto	da	
composição	ser	composta	unicamente	por	6	loco-
motivas,	com	a	5626	a	traccionar	e	as	locomoti-
vas	1466,	1437,	1963,	5621	e	5033	a	reboque.

roTação dE locomoTivaS

da mEdWaY

 © João Balseiro



comboio corrEio

37

© Nuno Cortesão
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Os	trabalhos	referentes	à	empreita-
da	que	vai	permitir	a	beneficiação	
da	 via	 no	 troço	 Pinhão	 –	 Tua,	 da	

linha	 do	 Douro,	 vão	 decorrendo	 dentro	 da	
normalidade	e	dos	prazos	previstos.

Esta	intervenção	que	está	a	ser	efectuada	entre	
os	quilómetros	127,059	e	139,500	vai	abranger	
a	substituição	integral	das	travessas	de	madeira	
por	 travessas	 betão	 bibloco	 e	 a	 substituição	 de	
carril,	passando	de	barra	curta	para	barra	longa	
soldada.

A	renovação	de	via	obriga	ao	transporte	de	ma-
teriais	como	balastro,	travessas	ou	carril,	que	tem	
sido	efectuado	por	parte	da	MEDWAY,	levando	a	
que	circulem	pela	linha	do	Douro	algumas	com-
posições	interessantes.

O	José	Pedro	Botelho	tem	acompanhado	regu-
larmente	a	passagem	de	alguns	desses	comboios,	
e	 apresenta-nos	 duas	 fotografias	 referentes	 ao	
mês	de	Julho.

No	dia	08	de	Julho,	realizou-se	a	marcha	74321,	
de	transporte	de	carril,	entre	o	Entroncamento	e	
o	Pinhão,	sendo	a	mesma	traccionada	pela	loco-
motiva	1466,	como	podemos	observar	pela	foto-
grafia	captada	na	estação	de	Arêgos.

Mais	recentemente,	no	dia	26	de	Julho,	foi	feita	
mais	uma	marcha	especial	(92201)	entre	Gaia	e	
a	Régua,	e	coube	à	locomotiva	5034	“Adriana”	o	
transporte	de	vagões	com	balastro.	Desta	feita	a	
imagem	retrata	a	passagem	da	composição	pela	
ponte	do	Laranjal	perto	de	Baião.

TranSporTE dE maTErial dE via

na linha do douro

© José Pedro Botelho
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© José Pedro Botelho

© José Pedro Botelho

© José Pedro Botelho

O cantonamento telefónico existente na linha 
do Douro entre Caíde e Pocinho, embora 

seja um sistema fiável, por vezes apresenta 
algumas limitações às circulações, como 

aconteceu com o especial do carril que teve 
de esperar um longo período na estação de 

Arêgos por canal horário.  

A composição na estação de Arêgos, teve de 
realizar uma paragem técnica, para cruzar 
com o Regional 4104, mais tarde, deixou 

ultrapassar o Interregional 875, e por último, 
cruzar com o Interregional 876.
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A	locomotiva	1429	já	se	encontra	em	pleno	 funcionamento	 na	 linha	 do	
Douro,	reforçando	dessa	maneira	a	

frota	de	 locomotivas	diesel	 da	CP	que	 têm	
tido	alguns	problemas	com	avarias.

Alvo	de	revisão	geral	a	todos	os	componentes	
eléctricos	e	mecânicos	efectuada	nas	instalações	
do	Barreiro,	a	1429	regressou	ao	serviço	efectu-
ando	alguns	serviços	na	estação	de	Santa	Apo-
lónia	antes	de	viajar	até	ao	norte	do	país,	tendo	
chegado	 ao	 depósito	 de	 Contumil	 no	 dia	 17	 de	
Julho.

No	dia	seguinte	entrou	logo	na	rotação	das	lo-
comotivas	1400s	nos	 serviço	de	passageiros	no	
Douro	com	os	IR	865	e	868	que	permitem	a	liga-
ção	em	ambos	os	sentidos	entre	a	cidade	do	Porto	
e	o	extremo	da	linha	na	estação	do	Pocinho.

 locomoTiva 1429 
rEForçou oFErTa no douro

 A “brilhante” 1429 no dia 17 de Julho de 2021 já em Contumil. © Rui Pedro Ferreira
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 1429 num dos serviços no Douro, o IR 866 na passagem por Ermesinde no dia 24 de Julho de 2021. 
© Tiago Cunha

 No dia 18 de Julho de 2021 a 1429 dava entrada na estação da Régua, com quatro carruagens Schindler. 
© José Pedro Botelho
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A	Alstom,	 líder	 global	 em	 mobilida-
de	sustentável	e	inteligente,	acaba	
de	nomear	David	Torres	como	Ma-

naging	 Director	 da	 empresa	 em	 Portugal,	
sendo	responsável	por	liderar	a	companhia	
nesta	nova	fase	de	maior	investimento	e	de-
senvolvimento	do	setor	ferroviário	nacional.	
Esta	 nomeação	 surge	 alinhada	 com	 a	 es-
tratégia	renovada	da	Alstom	para	Portugal,	
onde	a	empresa	está	a	reforçar	a	sua	posi-
ção	como	líder	em	soluções	de	mobilidade,	
que	fornecem	bases	sustentáveis	para	o	fu-
turo	do	transporte.

Neste	contexto,	de	reforço	do	compromisso	da	
Alstom	 com	 o	 mercado	 português,	 a	 empresa	
também	nomeou	 João	Xavier	 como	 responsável	
de	Digital	and	Information	Services	(D&IS)	para	
o	mercado	nacional,	assim	como	Armando	Morais	
como	responsável	pela	atividade	de	Services	no	
nosso	país.	 João	Xavier	e	Armando	Morais	pos-
suem	uma	extensa	carreira	no	mercado	ferroviá-
rio	português,	tendo	ocupado	diversas	funções	na	
Bombardier	Transportation.

Com	mais	de	30	anos	de	presença	no	merca-
do	português,	a	Alstom	foi	responsável	pela	pro-
dução	de	dois	terços	dos	comboios	que	circulam	
em	 Portugal,	 nomeadamente	 comboios	 de	 alta	
velocidade,	 comboios	 regionais,	 metropolitanos	
e	elétricos.	A	solução	portuguesa	de	sinalização	
Convel	ATP	também	foi	desenvolvida	pela	Alstom	
e	a	empresa	ficou	igualmente	encarregue	do	sis-
tema	de	sinalização	do	Metro	do	Porto	e	dos	102	
comboios	que	servem	esta	rede.	

”A Alstom quer contribuir para um novo capítu-

lo em termos de mobilidade em Portugal, coope-
rando com instituições e operadores locais. Esta 
planeada transição para uma mobilidade mais 
sustentável será uma oportunidade para moder-
nizar o setor, beneficiar a economia e criar mais 
empregos. Temos orgulho em trabalhar com os 
nossos stakeholders, com o intuito de reinventar 
a mobilidade e tornar o transporte mais fácil e 
intuitivo, promovendo uma presença local, em-
pregos de qualidade, inovação e responsabilidade 
nos negócios”,	 afirmou	 David	 Torres,	 Managing	
Director	da	Alstom	em	Portugal.

12-07-2021

© Alstom

alSTom nomEia novo managing dirEcTor

 para porTugal

Comunicados	de	Imprensa	do	mês	de	Julho
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A	Alstom,	líder	global	em	mobilidade	inteligente	e	sustentável,	acaba	de	
efetuar	um	investimento	no	Campus	

Cyber			SAS,	com	o	objetivo	de	apoiar	esta	ini-
ciativa	de	promoção	da	cibersegurança,	com	
um	 foco	especial	 no	 setor	 ferroviário.	 Este	
investimento	 está	 alinhado	 com	o	 objetivo	
da	 Alstom	 de	 liderar	 o	 caminho	 para	 uma	
mobilidade	 mais	 inteligente	 e	 sustentável,	
no	 âmbito	 da	 estratégia	 Alstom	 in	 Motion	
2025.	 A	 Alstom	 torna-se,	 assim,	 membro	
associado	do	Campus	Cyber,	que	 irá	reunir	
os	 principais	 intervenientes	 internacionais	
no	 domínio	 da	 cibersegurança,	 com	o	 pro-
pósito	de	criar	sinergias	entre	os	diferentes	
players do	setor.	A	ligação	da	Alstom	a	este	
projeto	irá	contribuir	para	uma	melhoria	da	
segurança	 cibernética	 dos	 atuais	 sistemas	
ferroviários,	 imprimindo	 uma	 mobilidade	
mais	confiável	e	segura	a	todo	o	setor.

O	 Campus	 Cyber,	 localizado	 em	 La	 Défense	
(Paris),	 será	 inaugurado	 no	 outono	 de	 2021	 e	
integrará	 representantes	 da	 indústria,	 governo,	
universidades	 e	 associações,	 num	 ambiente	 de	
cooperação	criativa.	Nos	próximos	anos,	também	
está	prevista	a	abertura	de	outros	hubs	regionais	
do	Campus	Cyber.	No	atual	mundo	digitalizado,	
garantir	que	os	dados	e	os	sistemas	conectados	
estão	devidamente	protegidos	constitui	um	requi-
sito	básico,	de	modo	a	garantir	
a	 continuidade	das	 operações	
e	dos	negócios.	Por	isso	mes-
mo,	 a	 Alstom	 coloca	 a	 ciber-
segurança	 no	 centro	 de	 sua	
cultura	 de	 excelência	 e	 segu-
rança.

“Este será o primeiro cam-
pus dedicado à ciberseguran-
ça, com um foco especial no 
setor ferroviário. Mais uma 
vez, a Alstom está ativamen-
te envolvida na promoção da 
colaboração entre todos, para 

garantir que a indústria ferroviária está prepara-
da para enfrentar os desafios colocados pela se-
gurança cibernética. Aproveitando a experiência 
retirada de outros setores, podemos acelerar o 
desenvolvimento de soluções específicas de ci-
bersegurança para a mobilidade, proporcionando 
uma resposta rápida e ágil às necessidades dos 
operadores”,	 afirmou	 Eddy	 Thesée,	 Vice-Presi-
dente	de	Cibersegurança	da	Alstom.

Como	líder	no	setor	ferroviário,	a	Alstom	aborda	
todos	os	aspetos	da	segurança	cibernética,	aju-
dando	os	proprietários	de	ativos	e	operadores	de	
ferrovias	a	realizar	análises	de	risco,	a	entender	
onde	estão	as	suas	vulnerabilidades	e	a	responder	
de	forma	adequada.	Desde	a	construção	de	uma	
nova	linha,	até	ao	lançamento	de	um	novo	tipo	de	
comboio,	passando	pela	atualização	ou	operação	
de	sistemas	de	transporte,	a	equipa	de	segurança	
cibernética	da	Alstom	trabalha	com	parceiros	de	
confiança,	 implementando	 as	melhores	 práticas	
e	 padrões	 do	 setor	 em	 toda	 a	 cadeia	 de	 valor.	
A	monitorização	contínua	de	vulnerabilidades	e	o	
entendimento	de	que	a	 segurança	cibernética	é	
um	processo	que	deve	ser	adaptado	a	cada	situ-
ação	e	operação,	colocam	a	Alstom	como	líder	na	
proteção	de	sistemas	ferroviários.

28-07-2021

alSTom invESTE no primEiro campuS do mundo com 
Foco na cibErSEgurança FErroviária

© Alstom
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Alstom	 lidera	 o	 caminho	 para	 uma	
mobilidade	mais	verde	e	inteligente	
a	nível	mundial

A	Alstom,	líder	global	em	mobilidade	inteligente	
e	sustentável,	acaba	de	aprovar	o	seu	plano	es-
tratégico	Alstom	in	Motion	2025	(AiM	2025),	bem	
como	os	objetivos	financeiros	de	médio	prazo	do	
Grupo.	A	nova	estratégia	AiM	2025	terá	como	foco	
o	crescimento	no	mercado,	o	fortalecimento	da	li-
derança	em	termos	de	inovação,	a	promoção	da	
eficiência	em	toda	a	nova	organização	e	o	suces-
so	da	integração	da	Bombardier	Transportation.

“A estratégia Alstom in Motion 2025 constitui a 
nossa resposta à aceleração, sem precedentes, 
das necessidades de mobilidade sustentável em 
todo o mundo. A Alstom tornou-se a principal em-
presa ferroviária global neste contexto excecio-
nal. É uma responsabilidade única que estamos 
dispostos a assumir, com o objetivo de disponi-
bilizar as nossas soluções onde elas forem ne-
cessárias. Temos uma estratégia clara, o portfólio 
mais abrangente e inovador do setor e equipas 
altamente empenhadas em todo o mundo. Em 
2025, teremos crescido significativamente e aci-
ma do mercado. Também teremos estabelecido 
novos padrões em termos de mobilidade ‘verde’ e 
inteligente, sustentabilidade, inovação e rentabi-
lidade”,	afirmou	Henri	Poupart-Lafarge,	Chairman	
e	CEO	da	Alstom.

A	Alstom	entra	neste	novo	capítulo	da	sua	his-

tória	apresentando	uma	base	sólida,	uma	estra-
tégia	–	Alstom	in	Motion	–	já	iniciada	em	2019	e	
uma	dimensão	reforçada	pela	aquisição	da	Bom-
bardier	Transportation.

Pilares	da	estratégia	“Alstom	in	Motion	2025”

O	ano	fiscal	de	2020/21	encerra	o	segundo	ano	
da	estratégia	Alstom	in	Motion	(AiM),	anunciada	
pela	Alstom	em	24	de	junho	de	2019,	que	define	
uma	ambição	clara:	ser	líder	global	em	inovação	
para	 uma	 mobilidade	 sustentável	 e	 inteligente.	
Também	marca	o	 início	de	um	novo	capítulo	na	
história	 da	 empresa,	 com	 a	 aquisição	 da	 Bom-
bardier	 Transportation,	 concluída	 em	 janeiro	 de	
2021.	Neste	âmbito	 e	no	 contexto	da	 crise	Co-
vid-19,	 o	 Grupo	 continua	 a	 fazer	 progressos	
quanto	às	prioridades	da	AiM.

1.	Crescimento	através	da	oferta	de	maior	valor	
aos	clientes:	o	Grupo	espera	um	crescimento	de	
vendas	superior	a	5%	CAGR,	acima	do	mercado.	
Isto	reflete	a	dinâmica	comercial	positiva,	assim	
como	a	posição	única	da	Alstom	no	mercado.	Mais	
de	70%	das	vendas	do	Grupo	ocorrem	na	Améri-
ca	do	Norte	e	na	Europa,	duas	regiões	que	serão	
beneficiadas	com	fortes	estímulos	económicos.

2.	 Inovação	 para	 uma	mobilidade	mais	 inteli-
gente	e	ecológica:	a	Alstom	reforçou	significativa-
mente	os	seus	recursos	de	Pesquisa	e	Desenvolvi-
mento	(R&D)	e	pretende	expandir	a	sua	liderança	
em	matéria	de	inovação	ferroviária.	

alSTom in moTion 2025

© Alstom



45

comboio corrEio

O	Grupo	tem	agora	mais	de	9.500	patentes	e	
uma	escala	e	base	de	talentos	únicos	na	indústria.	
Os	investimentos	em	R&D	serão	significativamen-
te	reforçados	–	estimados	em	550	a	600	milhões	
de	euros	por	ano	em	2024/25	–	para	promover	a	
inovação	nas	principais	áreas	de	mobilidade	inte-
ligente,	ecológica,	inclusiva	e	mais	saudável.

3.	 Eficiência	 em	 escala,	 com	 tecnologia	 digi-
tal:	 a	 transformação	 contínua	 e	 os	 ganhos	 em	
eficiência,	 combinados	 com	 a	 integração	 bem-
-sucedida	da	Bombardier	Transportation,	serão	o	
foco	principal	para	cumprir	as	ambiciosas	metas	
de	crescimento	rentável	do	Grupo,	que	continua-
rá	a	implementar	a	sua	comprovada	capacidade	
em	excelência	operacional	e	gestão	de	projetos,	
a	alavancar	a	sua	presença	global,	a	conduzir	a	
digitalização	da	sua	cadeia	de	valor,	para	otimizar	
locais	e	projetos,	e	a	transferir	a	sua	experiência	
para	a	nova	organização.

4.	Uma	equipa	Alstom	ágil,	inclusiva	e	respon-
sável:	o	Grupo	reitera	as	suas	convicções	em	ter-
mos	de	Responsabilidade	Social	Corporativa,	pro-
curando	a	neutralidade	carbónica	no	transporte,	
assim	 como	 o	 aumento	 da	 equidade	 e	 inclusão	
social,	incrementando	a	disponibilidade	e	eficiên-
cia	 do	 transporte	 público.	 Estas	 convicções	 são	
impulsionadas	por	uma	equipa	Alstom	ágil,	inclu-
siva	e	responsável.

O	Grupo	ampliou	as	suas	metas	ESG	2025	(En-
vironment,	Social,	Governance),	definindo,	como	
prioridades,	 contribuir	 para	 a	 descarbonização	
da	mobilidade,	cuidar	dos	colaboradores,	causar	

impacto	positivo	na	sociedade	e	atuar	como	um	
parceiro	de	negócios	responsável.

Potenciar	a	descarbonização	da	mobilida-
de:

-	25%	de	redução	de	energia	em	soluções

-	100%	de	novas	soluções	projetadas	ecologi-
camente

	-	100%	de	eletricidade	de	fontes	renováveis

	-	Compromisso	com	metas	baseadas	na	ciência	
no	âmbito	do	Acordo	de	Paris

Criar	um	impacto	positivo	na	sociedade:

-	250.000	beneficiários	por	ano	de	ações	locais	
e	da	Fundação	Alstom

Cuidar	dos	colaboradores:

-	Taxa	total	de	acidentes:	2

-	28%	de	mulheres	na	gestão,	engenharia	e	ou-
tras	funções

-	Certificação	como	melhor	empregador	global

Atuar	como	um	parceiro	de	negócios	res-
ponsável:

-	100%	dos	fornecedores	monitorizados	ou	ava-
liados	segundo	padrões	de	Responsabilidade	So-
cial	Corporativa	e	Ética	e	Compliance.

08-07-2021

© Alstom
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Era	a	última	grande	etapa	da	recupe-
ração	 de	 unidades	 dos	 suburbanos	
de	Lisboa	–	a	UQE	3524,	sem	serviço	

há	cerca	de	uma	década,	fez	o	seu	primeiro	
ensaio	 após	 revisão	 geral	 e	 renovação	 a	 5	
de	Julho.

A	unidade,	recuperada	no	Grupo	Oficinal	do	En-
troncamento,	realizou	o	percurso	entre	Entronca-
mento,	Castanheira	do	Ribatejo	e	Santa	Apolónia	
para	 ensaios	 e	 validações.	 Um	 segundo	 ensaio,	
que	teve	lugar	no	dia	7	de	Julho,	no	mesmo	per-
curso,	culminou	com	a	entrega	da	unidade	para	
serviço	comercial.

Cerca	de	uma	década	depois,	a	série	das	3500	
volta	 a	 estar	 totalmente	 activa	 –	 além	 das	 18	
unidades	 Fertagus	 que	 sempre	 estiveram	 em	
serviço,	a	CP	volta	a	contar	com	as	12	unidades	
(3519-3530)	 da	 sua	 frota,	 todas	 integralmente	
renovadas.

As	unidades	que	 foram	 renovadas	previamen-
te	incorporarão	algumas	das	melhorias	estreadas	
nas	3524	e	3526	à	medida	que	passem	pela	ofi-
cina,	como	a	iluminação	revista	e	novo	esquema	
de	cores	no	interior.

Primeiro ensaio da 3524 após revisão, passando por Vila Franca de Xira e a caminho de Santa Apolónia. 
05 de Julho de 2021. © João Cunha

3524 EncErrou 
rEcupEração dE unidadES 

dE liSboa
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Panorâmica da equipa que esteve envolvida na recuperação da 3524 nas instalações do Entroncamento.

FoTograFiaS : FranciSco alvES da Silva ©

Imagens do interior renovado da 3254, incluindo a cabine de condução e o mecanismo de abertura de portas.
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Entroncamento, 05-07-2021. Entroncamento, 05-07-2021.

Entroncamento, 05-07-2021.Entroncamento, 05-07-2021.

Setil, 05-07-2021. Ensaios, 05-07-2021.

Santa Apolónia, 05-07-2021.Ensaios, 05-07-2021.
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ESTação do EnTroncamEnTo 
Foi rEabiliTada

Foram	efectuadas	diversas	interven-
ções	na	estação	do	Entroncamento	
no	âmbito	de	conservação	e	benefi-

ciação	da	mesma.	Deste	modo	foi	possível	
dotar	o	imóvel	datado	dos	anos	30	do	sé-
culo	XX	de	melhores	condições	estruturais	
e	de	conforto.

Com	 um	 investimento	 que	 rondou	 os	
300.000,00	 euros	 os	 trabalhos	 enquadram-se	
dentro	da	estratégia	adoptada	pela	Infraestru-
turas	de	Portugal	de	conservação,	renovação	e	
adequação	do	património	edificado,	adaptando	
o	mesmo	às	necessidades	da	actualidade	e	em	
simultâneo	 agindo	 em	prol	 da	 preservação	 de	
um	imóvel	que	faz	parte	da	história	do	Entron-
camento	e	do	desenvolvimento	da	ferrovia	em	
Portugal.

Dos	trabalhos	que	decorreram,	e	que	tiveram	
como	 objectivo	 requalificar	 diferentes	 compo-
nentes	do	edifício	destacam-se	os	seguintes:

•	Substituição	da	cobertura,	incluindo	o	trata-
mento	da	estrutura	de	apoio	do	telhado;

•	Tratamento	e	pintura	de	caixilharias	em	ma-
deira;

•	Substituição	de	caixilharias;

•	Tratamento	e	pintura	anti-corrosão	das	es-
truturas	metálicas;

•	Pintura	do	edifício;

•	 Reparação	 e	 conservação	 dos	 painéis	 de	
azulejo.

Com	o	objectivo	de	cumprir	os	parâmetros	de	
sustentabilidade	e	eficiência	energética,	 foram	
efectuadas	alterações	no	sistema	de	iluminação	
da	estação	com	a	introdução	de	tecnologia	LED.

FoTograFiaS: inFraESTruTuraS dE porTugal © 
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aS obraS Em curSo do FErrovia 2020
Linha do Oeste

Mira Sintra-Meleças - 
Torres Vedras 

FoTograFiaS: anTónio j. pombo ©

A primeira fase de modernização da linha do 
Oeste que decorre entre Mira Sintra - Mele-
ças e a estação de Torres Vedras vai decor-

rendo normalmente.

No terreno são visíveis várias intervenções, a maio-
ria delas relacionadas com a duplicação que vai decor-
rer em parte deste troço.

Junto das passagens de nível também se efectuam 
alguns trabalhos relacionados com a supressão das 
mesmas.

Numa altura em que surgiram notícias de concursos 
de modernização sem concorrentes e com os preços 
a aumentar, veremos o 
que o futuro nos reserva 
no Oeste.

A implementação de via dupla 
logo após Mira Sintra - Meleças vai 
obrigar a que algumas passagens 
superiores tenham de ser 
reconstruídas.

24-07-2021.

50

A intervenção na linha do Oeste 
vai iniciar-se após Mira Sintra - 

Meleças, local onde actualmente 
termina a electrificação.

24-07- 2021.
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Do cimo da passagem superior 
da página anterior podemos 

observar os trabalhos de 
escavação para alargamento 

do canal ferroviário  e posterior 
colocação da 2ª via.

24-07-2021.

A  abertura do canal para 
colocar a 2ª via obrigou desde 
logo ao desmatamento e 
arranque de algumas árvores.  
No entanto tem sido prática 
habitual o transplante de 
algumas para outros locais, 
minimizando desse modo o 
problema ambiental.

24-07-2021.

Estado das obras que decorrem 
junto do quilómetro 21.5 onde 

a 2ª via irá ser colocada do 
lado esquerdo no sentido 

ascendente.

24-07-2021.
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Uma vista panorâmica do 
apeadeiro do Telhal e das obras 
que decorrem com vista à 
duplicação da via.

24-07-2021.

O apeadeiro do Telhal, que 
segundo os planos vai deixar 

de existir, vai funcionando 
enquanto decorrem as obras. 

A realçar o facto da passagem 
superior existente já estar 

preparada para a duplicação.

24-07-2021.
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A antiga passagem de 
nível rodoviária, utilizada 
actualmente por peões 
junto do apeadeiro do Telhal 
irá sofrer os efeitos da 
duplicação da linha.

24-07-2021.
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Do cimo da passagem superior 
do Telhal temos uma vista para 

o lado de Torres Vedras. Para 
além da abertura do canal para a 
2ª via, efectuam-se trabalhos de 
desmatação e consolidação de 

taludes.

24-07-2021

A passagem de nível existente 
ao quilómetro 24.9 vai ser 
suprimida e substítuida por uma 
passagem desnivelada.

24-07-2021.

A recta do quilómetro 25 irá ser 
completamente reformulada  

com a implementação da 2ª via. 
Será ainda nesta zona que irá 
nascer a passagem superior 

rodoviária para substítuição da 
passagem de nível existente.

24-04-2021.
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Uma imagem onde estão 
presentes diversos 
equipamentos e maquinaria 
envolvidos no processo de 
modernização da linha do Oeste.

24-07-2021.

Neste local há a necessidade de 
fazer um aterro junto da linha 
existente para a colocação da 

2ª via.

24-07-2021.
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Os cerca de 10 quilómetros 
de via dupla vão surgir entre 
os quilómetros 20,7 e 30,4 
permitindo um aumento do 
número de circulações.

24-07-2021.
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Perspectiva  da linha do Oeste, 
para o lado de Meleças, nas 

imediações do quilómetro 
24 onde decorrem várias 

intervenções.

24-07-2021.

Ainda ao quilómetro 24 
temos uma visão para o lado 
do Sabugo e dos trabalhos 
destinados à duplicação da via.

24-07-2021.

Junto da estação do Sabugo 
já se encontram centenas de 

travessas para aplicar na linha 
do Oeste.

24-07-2021.
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A recta existente depois da 
estação do Sabugo no sentido 
ascendente vai ter no futuro 
duas vias. Ao momento ainda 
não existiam trabalhos no local.

24-07-2021.

A passagem de nível ao 
quilómetro 25,715 (situada após 

a estação do Sabugo) é para 
suprimir.

24-07-2021.
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Pormenores das travessas 
existentes junto da estação 
do Sabugo.

24-07-2021.
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Quilómetro 29,5 onde teve de 
ser construído um muro em 

betão de suporte para aterrar e 
permitir a instalação da 2ª via.

24-07-2021.

Apeadeiro da Pedra Furada. Já 
se fizeram diversos trabalhos 
de limpeza do espaço onde em 
tempos existiu um ramal de 
serviço para umas pedreiras.

24-07-2021.

Estamos no quilómetro 30, a via 
dupla irá continuar extender-se 

ao longo de mais 450 metros 
após o apeadeiro da Pedra 

Furada.

24-07-2021.
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A supressão desta travessia 
pedonal será compensada 
pela abertura de uma novo 
atravessamento de via ao 
quilómetro 38,425 na estação da 
Malveira.

24-07-2021.

A passagem de nível pedonal ao 
quilómetro 38,705 está prevista 

ser suprimida.

24-07-2021.

comboio corrEio

Após a estação da Malveira 
a linha irá ser duplicada 
obrigando a encaixar a 2ª via 
numa zona urbana.

24-07-2021.
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Ao quilómetro  39,5 os únicos 
trabalhos visíveis prendiam-se 
com a limpeza dos terrenos em 

redor da linha, preparando o 
canal para instalação da outra 

via.

24-07-2021.

As intervenções que decorrem, 
e que neste caso se prendem 
essencialmente com a 
duplicação da via, obrigam 
a trabalhos destinados ao 
escoamento de águas pluviais.

24-07-2021.

Neste plano aproximado do 
quilómetro 40,  além dos 

trabalhos que decorrem temos 
a presença do sinal avançado 

da estação da Malveira que tudo 
indica após a modernização 

seja substítuido por um modelo 
luminoso.

24-07-2021.
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Para substituição do atravessa-
mento ao quilómetro 40,060 irá 
ser construída uma passagem 
inferior ao quilómetro 38,811.

24-07-2021.

Ao quilómetro 40,060 encontra-
-se mais uma passagem de nível 

que vai ser suprimida. Neste 
local a via irá também ser dupli-

cada.

24-07-2021
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Por enquando ainda vão 
sendo as unidades a diesel 
a efectuar os serviços de 
passageiros. Espera-se que 
com a modernização os 
mesmos possam ser feitos 
com recurso a material 
eléctrico, que também não 
abunda actualmente em 
Portugal.

24-07-2021.
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A implementação da via dupla 
obriga à construção de vários 
muros de suporte, como este 

situado sensivelmente ao 
quilómetro 40.

24-07-2021

Passagem de nível ao 
quilómetro 40,826 é mais 
uma das que vai desaparecer. 
Será substítuida pelo novo 
atravessamento a implementar 
ao quilómetro 41,263.

24-07-2021.

Ainda nas imediações do qui-
lómetro 40,826 temos uns dos 

locais onde vão ser necessários 
grandes trabalhos de escava-

ção da trincheira para permitir 
duplicar a via.

24-07-2021.
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O fim da passagem de nível ao 
quilómetro 43,252 vai obrigar à 
construção da passagem supe-
rior ao quilómetro 43,238.

01-05-2021.

Quilómetro 43,252 mais uma 
passagem de nível que vai 
desaparecer. No total entre 

Meleças e  as Caldas da Rainha 
está previsto o fim de 21 

atravessamentos rodoviários.

24-07-2021.
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Entre a Malveira e o Jeru-
melo há locais de enormes 
dificuldades técnicas para 
implementar no terreno a via 
dupla que terá o seu final ao 
quilómetro 44,302 antes do 
túnel da Sapataria.

24-07-2021.
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No seguimento das notícias no mês 
passado, avançam rapidamente os 
trabalhos nos apeadeiros de Mira-

mar e da Aguda onde, no primeiro, já é pos-
sível observar a conclusão da plataforma da 
linha 2.

Importa contudo dar nota dos trabalhos em 
curso ao nível das passagens inferiores, com 
destaque para a passagem inferior de peões ao 
quilómetro 326,060 que depois de realizada do 
lado nascente da linha foi ripada por baixo das 
vias para a sua posição final. Nas imagens é 
possível observar como o trabalho é realizado, 
designadamente a colocação de vigas provisó-
rias por baixo da via de modo a segurar o seu 
alinhamento e nivelamento e a disposição de 
vários macacos hidráulicos na base da estru-
tura e apoiados numa superfície fixa de modo 
a permitir o avanço da estrutura por baixo da 
via. Para reduzir o esforço necessário para o 
avanço, dentro da estrutura foi colocada uma 
escavadora para ir procedendo à remoção de 
terras. Durante o mês de julho concluiu-se a 
ripagem desta passagem e seguir-se-á a ripa-
gem da PITL passagem inferior para tráfego li-
geiro, situada cerca de 500 metros a norte; pk 
326,546.

Destacam-se também os trabalhos de execu-
ção da PIP ao pk 317+864 que permitirá final-
mente eliminar o afrouxamento a 80 km/h que 
foi criado a quando a execução do novo troço 
para a estação de Espinho em 2008.

Paralelamente continuam os trabalhos de 
substituição de catenária assim como a Reno-
vação Integral de Via, presentemente a ser re-
alizada na linha 1.

Linha do Norte
Gaia - Espinho

Equipamento utilizado para pro-
ceder à ripagem da PIP por baixo 

da linha.

24-07-2021.



Trabalhos de execução da 
nova PIP (Passagem Inferior de 
Peões) ao quilómetro 317,864.

18-07-2021.

Sensivelmente no local da 
fotografia anterior temos 

a passagem de uma UME. 
Imagens com 14 anos de 

distância.

31-07-2007.
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Evolução dos trabalhos na 
zona da estação técnica.

18-07-2021.
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Uma perspectiva do estaleiro 
junto do local onde se procede 

à construção da nova PIP ao 
quilómetro 317,864.

18-07-2021.

Imagem da PIP ao quilómetro 
326,060 já colocada no local 
definitivo.

24-07-2021.

Vigas provisórias de suspensão 
da via na zona da ripagem.

24-07-2021.
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1554 SocorrEu 333.3 Em 
vilar FormoSo
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carruagEnS SchindlEr apTaS para biciclETaS

brEvES

De modo a ir ao encontro das necessidades de alguns passageiros a CP 
tem vindo a adaptar algumas carruagens ao transporte de bicicletas, 

numa operação que tem abrangido diversas séries de material rebocado de 
passageiros.

Na série das carruagens Schindler, presença habitual na linha do Douro, a 
unidade 19-22 042 foi primeira a ser readaptada, permitindo o transporte de 
duas bicicletas.

Na fotografia do Tiago Cunha, captada em Ermesinde, a composição do IR 866 
do dia 10 de Julho de 2021 contava já com essa carruagem ao serviço, situada 
logo após a locomotiva 1436. 

No dia 12 de Julho uma locomotiva 333.3 da Renfe 
Mercancias descarrilou em Vilar Formoso, enquanto 

manobrava na estação de fronteira. A 333.390 necessitou 
de ser carrilada com a ajuda do comboio-socorro do 
Entroncamento, como é procedimento habitual nestes 
casos.

Foi a oportunidade de ver a locomotiva 1554 subir a linha 
da Beira Baixa com os dois furgões Sorefame que formam 
o comboio-socorro da região Centro, no que foi o primeiro 
regresso de uma 1550 acima de Castelo Branco em mais de 
10 anos.

Fotografia de J. C. Pombo do especial 95229 com a MLW 1554 
ao quilómetro 154,3 perto de Alcaria.
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ESTabilização dE TaludES na linha do norTE

A Infraestruturas de Portugal continua a investir na consolidação das condições 
de segurança da linha do Norte, eixo fundamental da rede ferroviária nacional, 

intervindo sistematicamente na consolidação de taludes de escavação.

O novo contrato assinado no dia 06 de Julho entre a IP e a NORTEJUVIL vai permitir 
que sejam efectuados diversos trabalhos com vista à estabilização dos taludes 
existentes do lado direito entre os quilómetros 132,6 e 133,2 da linha do Norte, nas 
imediações da estação de Soure.
Com um prazo de conclusão dos trabalhos de 150 dias, este investimento apresenta 
um preço contratual de 345.703,07 euros.

Fotografia de José Sousa em Maio de 2014 da passagem de uma composição junto 
dos taludes que vão ser alvo de intervenção.
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conTinEnTal rail inicia opEraçõES na rEdE mÉTrica 
canTábrica

No seguimento da venda do negócio da Renfe Mercancias operado na via 
estreita do Norte peninsular, a Continental Rail retomou os tráfegos da antiga 

FEVE a partir de 13 de Julho, utilizando as locomotivas Alsthom bi-cabine da série 
1650. 

Os tráfegos estão, para já, focados no eixo entre as Astúrias e o País Basco, 
transportando bobines de aço.

67

Comboio Continental Rail 67072 Santander-Trasona. Sebares, 13 de Julho de 
2021, fotografia da autoria de  Alvaro Fernandez.
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uqE 2412 rEcupEra corES originaiS

rEabiliTação da linha do vouga

Uma novidade provavelmente inesperada confirmou-se com a saída 
de revisão geral da UQE 2412, na finalização do programa de 

recuperação das UQE 2400 da CP Lisboa. 

O plano de recuperação das UQE 2400 finalizou com a 2412, 
embora a 2411 continue em intervenção no Entroncamento. Esta 
unidade está actualmente a testar opções de retrofit que poderão 
vir a ser alargadas a mais unidades do parque lisboeta.

Fotografia de Filipe Fernades da 2412 em ensaios durante a 
passagem por Santarém no início de Agosto.

Vão em breve avançar as obras de reabilitação da linha 
do Vouga no troço compreendido entre as estações de 

Vila da Feira e de Oliveira de Azeméis numa extensão de 
cerca de 13 quilómetros.

O contrato assinado no passado dia 7 de Julho entre a Infraestruturas 
de Portugal e a STECONFER vai permitir a realização da empreitada 
de “Reabilitação da superestrutura de via entre Vila da Feira e 
Oliveira de Azeméis”, com um preço contratual de 2.172.900,00 € e 
um prazo de execução de 240 dias.
 
O apeadeiro da Arrifana, fotografado pelo António J.Pombo em 
2015 faz parte do troço que vai ser intervencionado no futuro.

Esta unidade saiu de revisão geral mantendo a decoração de origem, 
com a típica banda vermelha ao longo de toda a composição. 

A tonalidade de vermelho aplicada é também igual às tintas de origem, 
não se tratando de uma mera evocação da decoração utilizando as 
tonalidades agora em aplicação nas restantes unidades da série.
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inTErvEnção na ESTação dE SanTarÉm

A estação de Santarém vai ser alvo de obras de manutenção com 
destaque para o edifício de passageiros, num investimento que ronda 

os 463.000,00 euros.

O contrato assinado no passado dia 13 de Julho entre a gestora da rede 
ferroviária nacional e a empresa ADJC, Lda tem como principal ponto 
a beneficiação geral da estação, incluindo as coberturas do edifício de 
passageiros, zona envolvente e ainda o restauro dos painéis azulejares 
existentes.

As obras, segundo o documento, terão um prazo de execução de 180 dias.

Fotografia de José Sousa da estação de Santarém em Julho de 2019.
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Tóquio	 é	 uma	 megalópole	 que	 se	
move	sobre	os	trilhos,	e	por	isso	é	
uma	cidade	que	pode	oferecer	uma	

das	experiências	 ferroviárias	mais	 incríveis	
do	mundo.

Com	 40	 milhões	 de	 habitantes,	 Tóquio	 é	 a	
maior	metrópole	do	mundo	-	e	seu	complexo	sis-
tema	de	ferrovias	(tetsudō	em	japonês)	é	o	prin-
cipal	meio	 de	 transporte	 usado	 pela	 população,	
independente	 da	 classe	 social.	 São	 40	 milhões	
de	passageiros	por	dia	que	usufruem	dos	vários	
modais	 disponíveis,	 tais	 como	 comboios	 subter-
râneos,	de	superfície,	elevados,	bondes,	monotri-
lhos,	metros,	VLTs,	dentre	outros.	Para	se	ter	uma	

ideia	da	dimensão	e	da	usabilidade	da	 rede,	17	
das	 23	 estações	mais	movimentadas	 do	mundo	
estão	na	Grande	Tóquio	-	as	outras	6	em	Osaka	
e	Nagóia;	todas	no	Japão.	Mesmo	sendo	a	maior	
zona	metropolitana	do	planeta,	a	Grande	Tóquio	
pode	ser	considerada	uma	metrópole	sem	trânsi-
to	pesado	e	 sem	congestionamentos	em	 função	
da	enorme	quilometragem	da	malha	ferroviária.	

No	 total	 são	 4.714km	 de	 linhas	 férreas	 em	
toda	 a	 região	metropolitana	 que	 atravessam	 as	
mais	 de	 2200	 estações.	 E	 por	 isso	 a	 Trainspot-
ter	esteve	na	capital	japonesa:	viemos	conferir	de	
perto	esse	emaranhado,	o	qual	visto	de	cima	mais	
parece	uma	placa	de	computador.

TExTo E FoTograFiaS : charlES TôrrES (*) ©

Tóquio 
O Maior Sistema Metro-Ferroviário 

do Planeta

Comboio série 205 fabricado pela Kawasaki a circular pela Linha Musashino-sen, 03 de Dezembro de 2019.
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O	sistema	ferroviário	da	Região	Metropolitana	
de	Tóquio	é	gerido	por	nada	menos	que	48	em-
presas.	 Algumas	 gerem	 sistemas	 subterrâneos,	
outras	 administram	 sistemas	 suspensos,	 outras	
de	superfície,	outras	controlam	sistemas	mistos.	

Com	 tamanha	malha	 ferroviária	 um	 fato	 não	
poderia	 ser	 diferente:	 os	 comboios	 fazem	parte	
da	 paisagem	 da	 cidade.	 Independente	 de	 onde	
estivermos,	sempre	temos	uma	estação	num	raio	
de	 500	metros.	Graças	 a	 isso,	 quando	 estamos	
na	rua,	sempre	podemos	ver	comboios	passando,	
seja	 em	um	 cruzamento	 em	nível,	 seja	 em	um	
dos	enormes	elevados	que	rasgam	a	metrópole.	

Uma	 das	 vistas	 mais	 icônicas	 da	 cidade	 fica	
no	bairro	de	Ochanomizu	(que	significa	“Água	do	
Chá”),	que	fica	à	leste	da	região	central	e	possui	
uma	interseção	de	comboios	bastante	interessan-
te.	São	5	linhas	que	se	cruzam,	sendo	que	3	vias	
ficam	à	mostra	e	outras	duas	passam	por	debaixo	
do	rio	Kanda.	

Uma	das	linhas	que	é	passível	de	ser	vista	na	
região	é	a	linha	de	metro	Marunouchi,	inaugurada	
em	1954.	Possui	28	quilômetros,	28	estações	e	
tradicionais	comboios	vermelhos.	A	linha	tem	for-
ma	de	U	e	liga	um	dos	3	principais	centros	da	ci-
dade:	Shinjuku,	Marunouchi	e	Ikebukuro	(Tóquio	
é	uma	cidade	policêntrica).	Ela	sozinha	transporta	
cerca	de	1.1	milhão	de	pessoas	por	dia.

São	tantos	comboios	que	não	é	incomum	ver-
mos	da	janela	do	vagão	outros	comboios	indo	na	
mesma	direção,	porém	em	uma	 linha	diferente.	
Um	fato	 interessante	é	que	os	comboios	de	Tó-
quio	são	bem	maiores	que	os	comboios	portugue-
ses	em	número	de	vagões,	seja	subterrâneo	ou	
de	superfície.	No	geral	os	comboios	de	passageiro	
têm	em	média	10	vagões,	chegando	a	16	em	al-
gumas	 linhas	e	8	em	outras.	Só	os	monotrilhos	
possuem	menos	vagões,	entre	3	e	5.

 O mapa simplificado da rede, fonte: JR East
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Duas imagens de Ochanomizu, região leste do centro de Tóquio, datadas do dia 31 de 
Maio de 2020 e da noite de 17 de Fevereiro de 2018.



comboio inTErnacional

73

Um	outro	ponto	interessante	é	o	fato	de	poder-
mos	ver	os	maquinistas	 trabalhando	e	as	vistas	
de	suas	janelas,	algo	que	não	ocorre	em	Portugal.	
No	Japão,	em	qualquer	comboio,	de	qualquer	sis-
tema,	 é	 possível	 vermos	 a	 cabine	 do	maquinis-
ta	-	quando	não	é	uma	linha	automatizada	(sem	
maquinista).	 Nas	 linhas	 automatizadas	 simples-
mente	não	há	cabine	de	controle.	Além	disso	os	
comboios	quase	sempre	são	guiados	por	dois	ma-
quinistas,	 um	que	fica	no	primeiro	 vagão	 e	 ou-

tro	que	fica	no	último.	O	que	fica	no	primeiro	é	
responsável	pela	condução	em	si,	ficando	atento	
apenas	às	características	ligadas	a	ela.	Já	o	que	
fica	no	último	vagão	é	 responsável	 por	garantir	
a	 segurança	 dos	 passageiros,	 garantir	 que	 está	
tudo	certo	para	o	comboio	seguir	viagem,	obser-
var	as	telas	de	segurança,	além	de	abrir	e	fechar	
as	 portas.	 Ao	 partir	 da	 estação	 o	 segundo	ma-
quinista	sempre	olha	para	fora,	através	da	janela	
da	 cabine,	assegurando-se	de	que	não	há	nada	

Vista da janela de um comboio da linha Yamanote, 27 de Outubro de 2016.
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errado	com	a	plataforma	após	a	saída.	É	um	tra-
balho	orquestrado	que	 funciona	de	 forma	quase	
impecavelmente	perfeita.

Com	tantos	superlativos	um	fato	não	poderia	
ser	diferente:	Tóquio	tem	a	maior	e	mais	movi-
mentada	estação	do	planeta,	a	Estação	de	Shin-
juku.	São	incontáveis	linhas	que	passam	por	essa	
região.	No	total	o	terminal	possui	53	plataformas,	
sendo	36	diretas	(lado	a	lado),	17	indiretas	(sub-
terrâneas,	em	quadras	paralelas)	e	mais	de	200	
saídas,	 por	 onde	 passam	 cerca	 de	 3.5	 milhões	
de	pessoas	por	dia.	Shinjuku	é	um	dos	principais	
centros	comerciais	da	cidade,	e	assim	como	ou-
tras	 grandes	 estações	 de	 Tóquio,	 a	 Estação	 de	
Shinjuku	 é	 também	um	grande	 shopping,	 cujas	
lojas	são	administradas	pelas	próprias	empresas	
gestoras	das	linhas	que	por	ali	passam.

Uma	das	 linhas	mais	 interessantes	da	capital	
japonesa	é	a	Yamanote	Line,	uma	 linha	 circular	
quase	 completamente	 elevada	 sobre	 viadutos,	
com	cerca	34,5km,	que	abraça	o	miolo	central	de	
Tóquio,	a	qual	atualmente	é	a	 linha	de	comboio	

mais	movimentada	do	Japão,	usada	por	mais	de	3	
milhões	de	pessoas	por	dia,	chegando	a	4	milhões	
em	datas	especiais,	onde	os	comboios	chegam	a	
passar	de	2	em	2	minutos	mesmo	fora	do	horário	
de	pico.	

A	 Yamanote	 Line	 passa	 pelos	 principais	 cen-
tros	financeiros	e	comerciais	de	Tóquio,	além	de	
parar	em	6	das	10	estações	mais	movimentadas	
do	 mundo:	 Shinjuku,	 Shibuya,	 Ikebukuro,	 Tok-
yo,	Shinagawa	e	Takadanobaba.	É	uma	linha	tão	
conectada	que	das	trinta	estações	pelas	quais	a	
linha	passa,	apenas	duas	não	possuem	conexões	
com	outras	linhas	de	comboio	ou	metro.	

Um	 outro	 sistema	 que	 chama	 a	 atenção	 em	
Tóquio	são	as	linhas	de	monotrilho.	No	total	são	
5	linhas	na	metrópole,	totalizando	60.9km	de	li-
nhas.	 A	 principal,	 chamada	 de	 Tokyo	 Monorail,	
liga	a	região	central	ao	aeroporto	de	Haneda,	num	
total	de	quase	18km	de	extensão.	Essa	linha	foi	
inaugurada	 em	 1964	 para	 a	 primeira	 olimpíada	
realizada	na	cidade,	e	está	em	grande	atividade	
até	os	dias	de	hoje.	Essa	linha	garante	vistas	lin-

Cabine do maquinista na linha em loop Yamanote, 18 de Novembro de 2017.
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Estação de Shinjuku, 06 de Dezembro de 2017.
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das	pra	cidade,	principalmente	no	trecho	sobre	a	
baía	de	Tóquio.

Um	fato	curioso	é	que	muitas	linhas	ferroviá-
rias	são	conectadas	com	as	companhias	de	metro	
da	cidade.	Portanto	as	linhas	de	comboio	literal-
mente	entram	nas	linhas	de	metro,	fazendo	com	
que	hajam	menos	transferências	de	passageiros	
que	vêm	de	longe.	

É	 como	se,	em	Lisboa	por	exemplo,	os	 com-
boios	 da	 Linha	 de	 Cascais	 entrassem	 na	 Linha	
Verde	do	metro,	levando	os	passageiros	ao	longo	
da	 via,	 diminuindo	 a	 quantidade	 de	 transferên-
cias	-	e	vice-versa,	ou	seja,	os	comboios	da	Linha	
Verde	 continuassem	 o	 trajeto	 através	 da	 Linha	
de	Cascais.	Ou	ainda,	 os	 comboios	da	 Linha	de	
Azambuja	 continuassem	 a	 trajetória	 pela	 Linha	
Azul	do	metro	depois	de	Santa	Apolônia.	A	malha	
do	metro	de	Tokyo	é	considerada	“apenas”	a	5ª	
maior	do	mundo	(considerando	apenas	as	empre-
sas	que	se	auto-intitulam	como	metro),	mas	se	
considerarmos	 que	 estão	 conectadas	 à	 extensa	

malha	ferroviária,	ela	pode	ser	considerada	tran-
quilamente	a	maior	do	planeta.	

Tudo	isso	só	mostra	o	quão	aficcionados	são	os	
japoneses	pelos	comboios.	A	paixão	é	tão	grande	
que	qualquer	 coisa	que	escrevermos	aqui	 sobre	
o	assunto	pode	parecer	superficial	perto	do	que	
realmente	esse	amor	representa.	Só	para	se	ter	
uma	ideia,	os	relógios	das	pessoas	são	ajustados	
de	 acordo	 com	 o	 relógio	 das	 estações,	 e	 todos	
os	compromissos	agendados	seguem	os	horários	
dos	comboios.	Além	disso,	quando	um	determi-
nado	modelo	de	comboio	deixa	de	rodar	pra	dar	
lugar	a	um	modelo	mais	moderno,	os	japoneses	
ficam	 tristes,	 fazem	 festas	 de	 despedida,	 tiram	
fotos	 com	 ele	 pra	 guardar	 de	 lembrança.	 E	 da	
mesma	 forma,	 fazem	festas	de	boas-vindas	aos	
novos	modelos.	Isso	sem	contar	o	fanatismo	da	
população	pelas	miniaturas	de	comboio.	

Esqueça	os	carrinhos	de	Hot	Wheels,	febre	en-
tre	os	miúdos	portugueses;	por	aqui	as	crianças	
gostam	é	dos	comboios	de	brinquedo.	São	cen-

Cruzamento das linhas Yamanote (comboio verde, suspenso) e Seibu Shinjuku (comboio amarelo, de 
superfície), ao lado de uma quadra pública de basquete, 02 de Janeiro de 2018.
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tenas	de	marcas	que	produzem	milhares	de	mo-
delos,	os	quais	sempre	são	réplicas	dos	comboios	
de	verdade.

Essa	 paixão	 não	 se	 reduz	 apenas	 ao	 univer-
so	 dos	 brinquedos.	 Algumas	 produtoras	 de	 jo-
gos	 produzem	 simuladores	 de	 sucesso	 em	 todo	
o	país,	como	o	jogo	Densha	de	Go,	cujo	objetivo	
é	controlar	os	comboios	conforme	o	itinerário	das	
estações,	respeitando	a	velocidade	e	a	pontuali-
dade	das	linhas.

As	dezenas	de	empresas	que	operam	o	sistema	
ferroviário	da	Grande	Tóquio	fazem	de	tudo	para	
promover	cada	vez	mais	os	serviços	pela	cidade	e	
criar	um	ambiente	lúdico	para	todas	as	gerações,	
fazendo	com	que	os	comboios	sejam	muito	mais	
que	um	meio	de	transporte.

Nas	plataformas,	no	lugar	das	campainhas	tra-
dicionais,	 cada	estação	possui	uma	música	pró-
pria	como	som	de	embarque,	criando	uma	identi-
dade	ainda	mais	forte	para	cada	região	ao	longo	
do	trajeto.	

E,	como	não	poderia	deixar	de	ser,	os	comboios	
são	bastante	seguros,	considerando	um	país	que	
comumente	 é	 atingido	 por	 desastres	 naturais.	
São	raríssimos	os	casos	de	acidentes	ferroviários	
envolvendo	mortos	ou	 feridos,	 chegando	a	 zero	
na	esmagadora	maioria	das	linhas.

Os	 comboios	 de	 Tóquio	 e	 de	 todo	 o	 Japão	
consolidam	 o	 jeito	 japonês	 de	 ser:	 tradicional,	
pontual	 e	 eficiente.	Verdadeiramente	 o	meio	 de	
transporte	que	representa	toda	a	cultura	do	país.

_______________________________
*Transcrito conforme texto original do autor.

Monotrilho da Linha Tokyo Monorail em uma ilha artificial, 18 de Junho de 2019.
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Cabine do maquinista na linha em loop Yamanote, 14 de Junho de 2019.

Monotrilho da Linha Tama com Monte Fuji ao fundo, 15 de Fevereiro de 2020.
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Comboio Expresso Romancecar, que leva passageiros da zona central de Tóquio para o litoral da 
cidade, um percurso de 60km. Uma curiosidade interessante desse comboio é que a cabine do 

maquinista fica na parte de cima, oferecendo assim uma visão privilegiada aos passageiros que viajam 
em baixo, 22 de Janeiro de 2020.

Comboio Expresso Azusa, que percorre em linha reta a extensa região oeste de Tóquio pela linha 
Chuo, fazendo em 40 minutos um trajeto de 60 quilómetros, parando em apenas 3 estações.

13 de Janeiro de 2020.
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Linha de comboios urbanos Chuo-sen Kaisoku, a segunda linha mais movimentada de Tóquio (e do 
mundo), levando 2.2 milhões de passageiros por dia. Os comboios desta linha possuem 10 carruagens e 
saem da estação Marunouchi (uma das estações centrais) de 3 em 3 minutos, percorrendo em linha reta 
a zona oeste de Tóquio, um trajeto de 60km. Os trilhos da Chuo-sen Kaisoku são quase 100% elevados 

proporcionando vistas incríveis para a cidade - e para o Monte Fuji. 23 de Dezembro de 2019.

Linha Seibu Ikebukuro, uma das principais linhas da região noroeste de Tóquio. É uma linha 100% de 
superfície que segue através de casas e bairros tradicionais, proporcionando uma atmosfera nostálgica 

e bucólica. O viés idílico é reforçado pelos comboios amarelos clássicos. 22 de Novembro de 2018.
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Expresso da Seibu Ikebukuro, mesma linha descrita na fotografia da página anterior. O comboio da 
fotografia é um Red Arrow, um expresso que atravessa a Seibu Ikebukuro parando apenas nas estações 

principais. 21 de Outubro de 2018.
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Entrada típica do metro de Tóquio. Essa é a entrada da Estação Ginza, uma das mais antigas da 
cidade, e fica no miolo do bairro homónimo, um dos principais centros de compras de artigos luxuosos 

da cidade. 04 de Fevereiro de 2015.
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Charmosos comboios da linha do metro Ginza. Um facto curioso é que esse é um centro de manutenção 
da linha, sendo um dos únicos da rede de metro que fica na superfície, bem no meio de um bairro 

verticalizado. 07 de Maio de 2019.

Linha Yurikamome. Essa linha é automatizada, ou seja, não possui maquinista para operar os 
comboios, sendo estes operados por computadores. É uma linha 100% suspensa (ou seja, os comboios 

viajam através de enormes elevados), e por isso as vistas para a cidade são espetaculares. Além de 
atravessar parte da zona central, os comboios também atravessam a enorme Ponte do Arco-Íris (tal 

qual a 25 de Abril em Lisboa) e adentram a ilha artificial de Odaiba, também em Tóquio.
 18 de Junho de 2019.
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Mesma linha descrita na fotografia da página anterior.
 Aqui o comboio está a passar em baixo de rodovias expressas suspensas, pouco antes da Ponte do 

Arco-Íris.  18 de Junho de 2019.
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Comboio expresso Spacia chegando à estação Kita Senju, o principal entroncamento ferroviário da 
região norte da zona central da cidade. 03 de Maio de 2019.

Mesmo local da fotografia anterior. Aqui temos o comboio expresso Ryomo, que atravessa parte da 
zona central e vai para a zona industrial de Ota, no extremo norte na metrópole. 

09 de Setembro de 2020.
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Centro de distribuição de cargas Freight Sumidagawa Sen. Ao centro da fotografia uma clássica 
locomotiva JR Freight Class EH200, também chamada de Blue Thunder. 09 de Setembro de 2020.

Locomotivas de carga estacionadas em um centro de distribuição em Saitama, região norte da zona 
metropolitana de Tóquio.16 de Janeiro de 2020.
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Comboio da linha Chuo-sen Kaisoku atravessando a região de Marunouchi, um dos principais centros 
financeiros de Tóquio, onde algumas das maiores empresas do Japão estabelecem suas respetivas 

sedes. 27 de Maio de 2019.

Monotrilho de Tóquio passando por uma região de ilhas artificiais ao sul de Tóquio, pouco antes de 
chegar no aeroporto Haneda. 18 de Junho de 2019.
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Toden Arakawa Line, uma das linhas de eléctrico em funcionamento na cidade. Essa linha possui 12 
quilômetros e 30 estações, atravessando alguns dos principais parques de cerejeiras de Tóquio, motivo 

pelo qual a linha também é chamada carinhosamente de Sakura Tram (Eléctrico da Cerejeira).
16 de Maio de 2019.

Clássico comboio da Linha Seibu Ikebukuro saindo da estação Shinamachi, região noroeste da cidade.
14 de Julho de 2019.



comboio inTErnacional

89

Yamanote-sen, a linha mais movimentada do planeta, carregando diariamente mais de 3 milhões de 
passageiros. Seus 34km abraçam o miolo central da metrópole proporcionando belas vistas, uma vez 

que é uma linha quase 100% suspensa. 03 de Setembro de 2019.

 Yurikamome passando pelo distrito financeiro de Shiodome, ao sul da zona central de Tóquio.
 20 de Fevereiro de 2018.
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 Uma outra imagem de Yurikamome passando pelo distrito financeiro de Shiodome, ao sul da zona 
central de Tóquio. 21 de Outubro de 2016.

Keihin Tohoku Sen, uma linha ferroviária que corta a grande metrópole de Tóquio de norte a sul, 
passando por alguns dos principais centros financeiros e comerciais da cidade. 31 de Outubro de 2019.
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Shinjuku, principal centro comercial de Tóquio, abrigando também a maior e mais complexa estação de 
comboios do planeta. 18 de Dezembro de 2017.

Estação de Tatebayashi, no extremo norte da cidade. O comboio da foto é o expresso Ryomo.
18 de Janeiro de 2015.
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Um comboio da linha Chuo-sen Kaisoku poucos minutos antes de chegar à estação de Shinjuku, no 
miolo central da metrópole. 20 de Novembro de 2019.
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 Estação de Shinjuku, maior e mais movimentado terminal rodoviário do mundo.
 20 de Novembro de 2019.
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Uma linha de bullet train (TGV) rasgando o miolo central da cidade. 22 de Fevereiro de 2018.

Recém-lançado Seibu Laview, um comboio desenhado pela famosa arquiteta Kazuyo Sejima, o qual tem 
imensas janelas, as quais proporcional vistas espetaculares. 23 de Março de 2019.
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Um Hitachi E657, que serve a linha Joban, a qual vai da zona central até o extremo leste da metrópole, 
na província de Ibaraki. Esse modelo é expresso, mas a linha também possui comboios locais.

18 de Dezembro de 2019.

 Um Seibu 2000 lançado em 1977 e ativo até hoje, impecavelmente conservado, que percorre a Linha 
Seibu Ikebukuro. 24 de Março de 2019.



SpoTTing

O principal comboio de alta 
velocidade que percorre o 
Japão: o N700, fabricado 
pela Kawasaki. 12 de Junho 
de 2019.

Charles Tôrres
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