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Como	 seria	 de	 esperar	 a	 CP	 viu-se	
obrigada	a	prolongar	o	contrato	de	
aluguer	 de	 comboios	 a	 Espanha,	

permitindo	 desse	 modo	 que	 haja	 material	
circulante	 em	 número	 satisfatório	 para	
servir	milhares	de	passageiros.

O	prolongamento	do	aluguer	dos	camelos	 irá	
assim	 abranger,	 por	 agora,	 os	 anos	 de	 2023	 e	
2024,	já	que	o	contrato	em	vigor	teria	o	seu	final	
em	2022.

Como	escrevi	inicialmente,	não	existe	qualquer	
surpresa	nesta	opção,	porque	como	é	habitual	em	
Portugal	a	aquisição	de	material	circulante	novo	é	
uma	autêntica	epopeia	que	na	maioria	das	vezes	
não	passa	de	uma	utopia.	Estamos	em	Setembro	
de	2021,	e	toda	a	propaganda	utilizada	para	lan-
çar	areia	para	os	olhos	dos	mais	incautos	começa	
a	não	ser	suficiente	para	justificar	porque	é	que	
este	processo	de	aquisição	não	se	desenrola	de	
uma	forma	mais	eficiente.	

De	um	concurso	lançado	em	Janeiro	de	2019	
destinado	 à	 compra	 de	 22	 unidades	 automoto-
ras,	 saltou	 à	 vista	 a	 promessa	 feita	 por	 Pedro	
Marques,	que	num	prazo	de	4	anos	iriam	chegar	
as	primeiras	unidades.	Os	 imbróglios	jurídicos	e	
burocráticos	 transformaram	 um	 processo	 rela-
tivamente	 simples,	 numa	 trapalhada	 de	 todo	 o	
tamanho	que	envolveu	uma	prorrogação	de	pra-
zo,	 impugnação	do	concurso	e	a	 intervenção	do	
Tribunal	de	Contas.	Com	assinatura	do	contrato	
a	decorrer	em	Outubro	de	2020,	era	previsão	da	
CP	que	o	primeiro	 comboio	 chegasse	em	2024,	
só	que	a	habitual	e	necessária	intervenção	do	Tri-
bunal	de	Contas,	onde	o	processo	tem	“marinado	
em	banho	maria”	durante	alguns	meses	de	2020	
e	2021	veio	mais	uma	vez	atrapalhar	os	prazos	
previstos.

Como	podemos	acreditar	em	mais	promessas	
de	compras	de	várias	dezenas	de	novos	comboios	
para	 os	 próximos	 anos,	 se	 temos	 um	 tão	mau	
exemplo	recente?	E	com	o	aumento	exponencial	
dos	custos	das	matérias	primas	resta	saber	se	os	
valores	assinados	em	Outubro	de	2020	 irão	ser	
suficientes	para	a	compra	das	22	unidades.

Este	novo	problema,	que	afecta	praticamente	
todas	as	áreas	produtivas	e	económicas	do	país,	
com	alguns	produtos	a	sofrerem	um	agravamen-

to	 inacreditável,	 trouxe	 também	 dificuldades	 à	
consignação	 de	 algumas	 empreitadas	 anuncia-
das	 pela	 Infraestruturas	 de	 Portugal,	 obrigando	
a	empresa	gestora	da	rede	ferroviária	nacional	a	
ter	de	 investir	muitos	milhões	que	não	estavam	
previstos.

O	Algarve	foi	uma	das	zonas	afectadas,	com	a	
necessidade	de	lançar	um	novo	concurso	público	
para	 a	 electrificação	 do	 troço	 Tunes	 -	 Lagos,	 o	
que	vai	 atrasar	ainda	mais	um	processo	que	 já	
deveria	estar	finalizado.	Veremos	ainda	o	que	o	
futuro	nos	reserva	para	o	Oeste,	onde	as	obras	
decorrem	entre	Meleças	e	Torres	Vedras,	sem	que	
haja	grandes	certezas	do	que	irá	acontecer	até	às	
Caldas	da	Rainha.

Num	país	sem	fundos	financeiros	próprios,	por	
muito	que	se	tente	vender	o	milagre	da	economia	
em	crescimento,	as	várias	oficinas	têm	feito	um	
trabalho	inacreditável	na	recuperação	de	dezenas	
de	peças	de	material	circulante	que	têm	resolvido	
parte	dos	problemas,	com	destaque	para	as	car-
ruagens	Arco	que	vão	 sem	dúvida	proporcionar	
um	aumento	de	qualidade,	e	quantidade,	da	frota	
de	carruagens	da	CP.

Mas	não	há	como	esconder.	As	avarias	do	ma-
terial	circulante	são	o	habitual,	de	uma	frota	de-
masiado	 envelhecida,	 problemas	 a	 que	nem	 lo-
comotivas	5600s,	que	 já	contam	com	quase	30	
anos	de	idade,	se	conseguem	livrar.

Nos	próximos	anos	esperamos	ter	uma	ligação	
ferroviária	digna	do	século	XXI	até	Espanha,	atra-
vés	da	nova	linha	entre	Évora	e	a	Fronteira,	mas	
infelizmente	será	de	prever	que	o	material	circu-
lante	irá	na	sua	grande	maioria	ser	do	século	XX.

Usar	o	PRR	(Plano	de	Recuperação	e	Resiliên-
cia)	como	meio	de	resolver	os	problemas	ineren-
tes	à	 ferrovia	nacional,	 irá	provavelmente	 ter	o	
mesmo	efeito	de	uma	peneira	a	tapar	o	sol,	tendo	
em	conta	a	longa	tradição	portuguesa	de	esban-
jar	dinheiro	sem	que	os	resultados	sejam	os	es-
perados	dos	contribuintes.

Pedro André 
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lançamEnto do novo livro

A	APAC	volta	ao	lançamento	de	gran-des	publicações,	com	o	meu	novo	li-
vro	“As	locomotivas	eléctricas	2600	

da	CP”,	um	grande	formato	similar	ao	livro	
sobre	as	Automotoras	Nohab,	que	foi	lança-
do	em	2018	e	se	encontra	já	totalmente	es-
gotado.

Este	livro	era	quase	um	objectivo	de	vida	para	
mim,	dado	serem	as	2600	as	minhas	locomotivas	
preferidas	 e	 coincidentemente	 serem	 das	 mais	
relevantes	da	história	ferroviária	nacional.	Icóni-
cas,	velozes	e	de	linhas	agressivas,	as	2600	che-
garam	em	1974	e	vivem	actualmente	tempos	de	
renascimento,	por	conta	das	novas	electrificações	
da	rede	nacional.

Todos	os	interessados	poderão	tomar	como	re-
ferência	o	livro	que	publiquei	sobre	as	automoto-
ras	Nohab	para	antecipar	o	que	será	o	seu	acaba-
mento	(capa	dura	e	sobrecapa,	papel	e	impressão	
de	alta	qualidade)	e	a	sua	estrutura,	mas	terão	
a	agradável	 surpresa	de	 ser	ainda	maior	–	350	
páginas	–	e	de,	ao	não	ser	bilingue	(já	lá	vou…),	
ter	espaço	para	muito	mais	histórias	e	muito	mais	
fotografias	e	outros	 suportes	que	 imortalizam	a	
fantástica	história	das	locomotivas	Alsthom.	Dada	
a	importância	da	série	e	a	sua	origem	francesa,	
na	realidade	o	 livro	contará	com	legendas	bilin-
gue	(português	+	francês),	disponibilizando	ainda	
um	resumo	em	cada	um	dos	capítulos-chave	na	
língua	de	Molière.	A	França	chegará	com	a	ajuda	
das	famosas	“Editions	du	Cabri”,	editora	ferrovi-
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ária	famosa	por	livros	e	vídeos	de	grande	quali-
dade.

A	obra	ainda	está	em	fase	de	conclusão,	antes	
de	passar	o	trabalho	à	Graficamares,	que	já	ante-
riormente	produziu	os	 livros	publicados	recente-
mente	pela	APAC.	Volto	a	ter	a	ajuda	inestimável	
do	 Ricardo	 Ferreira,	 um	 trabalho	 de	montagem	
que	é	uma	autêntica	arte	e	de	que	temos	a	sorte	
de	poder	contar	na	Trainspotter	já	há	largos	anos.	
Também	colabora	intensamente	Pedro	Mêda,	que	
trouxe	um	olhar	mais	profundo	a	alguns	dos	even-
tos	e	aspectos	da	iconografia	da	série,	e	que	me	
tem	ajudado	nas	intermináveis	revisões	do	livro.	
Por	fim,	conta	com	a	revisão	de	Nelson	Rodrigues	
Oliveira,	com	a	qual	o	livro	ganhou	também	uma	
dimensão	acrescida.

Fazendo	especial	questão	de	que	este	livro	te-
nha	uma	qualidade	à	altura	do	que	desejo	para	a	
minha	série	favorita,	tenho	a	sorte	de	poder	con-
tar	 com	 contribuições	 de	 dezenas	 de	 pessoas	–	
umas	pelas	fotografias,	outras	com	documentos,	
várias	outras	pelos	seus	conhecimentos	técnicos	
e	 ainda	 quem	 passe	 um	 pouco	 por	 todos	 estes	
tópicos.	Além	da	resenha	histórica	da	série,	com	
um	detalhe	quase	ao	nível	do	dia	e	da	locomotiva,	
consegui	introduzir	no	livro	a	interpretação	de	al-
gumas	das	mais	relevantes	características	de	fun-
cionamento	da	série,	onde	se	contam	pormenores	
até	aqui	desconhecidos	do	grande	público	e	desa-
fiados	com	o	apoio	de	vários	engenheiros	da	CP.

A	CP	colabora	na	edição	do	livro,	o	
que	muito	me	 honra	 e	 orgulha,	 ce-
dendo	o	seu	valiosíssimo	espólio	 fo-
tográfico	 em	 proveito	 desta	 obra,	
enriquecendo-a	com	alguns	dos	mais	
importantes	 comboios	 que	 a	 série	
realizou	nas	décadas	de	70	e	80,	ou	
ainda	 com	 eventos	 tão	 relevantes	
como	a	apresentação	das	carruagens	
Corail,	em	Tomar,	ou	das	2620,	che-
gadas	 no	 final	 dos	 anos	 80.	 O	 seu	
presidente	assina	também	o	prefácio	
deste	 livro,	o	eng.	Nuno	Freitas	que	
por	coincidência,	na	década	de	1990,	
desempenhou	um	papel	relevante	na	
manutenção	desta	mesma	série	que	
agora	reactiva.

O	preço	do	livro	será	cerca	de	10%	mais	eleva-
do	do	que	o	livro	das	Nohab,	para	uma	dimensão	
que	supera	em	cerca	de	20%	esse	volume	das	au-
tomotoras	suecas.	O	preço	de	venda	em	Portugal,	
vendido	via	APAC,	será	de	54€,	mas	com	redução	
de	10€	durante	a	pré-venda,	redução	ligeiramen-
te	superior	para	sócios	da	associação	com	quotas	
em	dia.	Como	sempre	temos	feito	para	viabilizar	
estas	publicações	no	pequeno	mercado	nacional,	
o	período	de	pré-venda	permitirá	calibrar	a	tira-
gem	final,	que	em	todo	o	caso	ficará	pouco	acima	
dos	livros	que	forem	reservados	nesta	fase.	O	lu-
cro	da	publicação	continuará	destinado	a	projec-
tos	de	preservação	ferroviária	da	associação	–	e	
convido-vos	a	todos	a	participarem	mais	e	a	vi-
rem	ter	connosco!	–	e	dada	a	experiência	com	o	
livro	das	Nohab,	que	esgotou	rapidamente,	faço-
-vos	 o	 convite	 de	 reservarem	 desde	 já	 o	 vosso	
exemplar	durante	o	período	de	pré-venda,	na	loja	
virtual	da	associação:	APAC	–	Loja	Online	–	A	loja	
da	Associação	(caminhosdeferro.pt)

Dentro	 de	 algumas	 semanas	 será	 divulgada	 a	
data	de	lançamento	do	livro	e	pormenores	sobre	
a	sua	apresentação	pública,	sendo	estimada	a	sua	
finalização	e	disponibilização	para	a	3ª	semana	de	
Novembro.

João Cunha

Comboio CorrEio
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HistóriCo do vouga rEgista 
rECupEração assinalávEl
Após	uma	procura	 inicial	 abaixo	das	

expectativas	 para	 a	 corrente	 tem-
porada	 do	 Comboio	 Histórico	 do	

Vouga,	 que	 levou	 inclusivé	 a	 CP	 a	 cancelar	
praticamente	metade	das	viagens	que	tinha	
inicialmente	programado,	as	últimas	viagens	
realizadas	mostraram	uma	tendência	de	re-
cuperação	incrível	fruto	de	uma	recuperação	
extraordinária	 da	 actividade	 turística	 regis-
tada	principalmente	após	o	mês	de	Julho.

Fruto	da	elevada	procura,	em	Julho	a	CP	re-
forçou	duas	das	viagens	programadas	com	uma	
quarta	carruagem	de	varandins	 recuperada	no	
ano	 passado	 em	 Contumil,	 e	 nas	 últimas	 três	
viagens	 foi	 ainda	 adicionada	 a	 carruagem	Na-

politana	de	3ª	e	furgão,	que	fez	o	Histórico	do	
Vouga	crescer	e	circular	pela	primeira	vez	com	
um	total	de	cinco	carruagens	durante	a	tempo-
rada	a	diesel.	

A	 viagem	do	dia	 18	de	Setembro,	 que	 tinha	
sido	inicialmente	cancelada,	já	foi	também	en-
tretanto	novamente	confirmada,	e	portanto	as	
últimas	duas	viagens	desta	temporada	ficaram	
assim	 marcadas	 para	 11	 e	 18	 de	 Setembro,	
prevendo-se	 que	 circulem	 novamente	 com	 as	
cinco	carruagens.	O	mesmo	comboio	deverá	re-
gressar	ao	Vouga	ainda	do	decorrer	do	presente	
ano,	mas	com	a	tão	desejada	tracção	a	vapor,	
assim	que	as	condições	climáticas	o	permitirem.

A 9004 chegando a Aveiro com a marcha 27010 (Sernada do Vouga - Aveiro) com a composição do 
histórico do dia 14 de Agosto de 2021 . © Ricardo M Ferreira
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Em	meados	 de	 junho	 a	 CP	 anunciou	
que	 iria	 reforçar	 a	 capacidade	 de	
transporte	 de	 bicicletas	 nomeada-

mente	nas	linhas	do	Minho,	com	a	integração	
nas	novas	carruagens	e	na	linha	do	Douro.	
Conforme	tivemos	oportunidade	de	noticiar,	
o	primeiro	veículo	a	entrar	ao	serviço	dota-
do	de	um	espaço	próprio	para	estes	veículos	
foi	 uma	 carruagem	Schindler	 de	1ª	 classe,	
mais	concretamente	a	19-22	042	com	capa-
cidade	para	duas	bicicletas.	Atualmente	es-
tão	 já	 transformadas	 as	 4	 Schindler	 de	 1ª	
classe	em	serviço.

Entretanto	 iniciaram-se	 movimentações	 em	
Contumil,	 designadamente	 em	 algumas	 carrua-
gens	Sorefame	da	série	22-40,	tendo	em	vista	o	
estudo	e	adaptação	de	parte	do	seu	interior	para	
esta	função.

O	primeiro	veículo	a	entrar	em	oficina	e	que	ser-
viu	de	protótipo	foi	a	carruagem	22-40	012.	Em	
termos	de	 interiores	é	uma	das	carruagens	que	
na	 década	 de	 80	 integrou	 o	 parque	 de	 serviço	
Intercidades	 e,	 por	 isso,	 o	 seu	 interior,	 bancos,	
topos	e	laterais	é	em	várias	tonalidades	de	cinza,	
contrastando	bastante	com	os	interiores	originais	
em	tons	de	castanho.	

Cp transforma 
sorEfamE 22-40 para o 

transportE dE biCiClEtas

Comboio CorrEio

© CP - Comboios de Portugal
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Num	dos	topos	foram	removidas	algu-
mas	filas	de	bancos	de	modo	a	deixar	li-
vre	um	espaço	que	abrange	duas	janelas.	
Esta	zona	foi	revestida	a	chapa	para	re-
forçar	o	interior.

Este	veículo	fez	um	primeiro	ensaio	de	
linha	no	dia	12	de	agosto	para	 testar	a	
suspensão	e	verificar	todas	as	funcionali-
dades	após	revisão.

A	adaptação	retirou	alguma	capacidade	
em	termos	de	lugares	sentados,	mas	as	
carruagens	que	forem	transformadas	vão	
ficar	 com	 capacidade	 para	 80	 lugares	
sentados	e	12	bicicletas.

Conforme	referido,	a	reintegração	des-
ta	 carruagem	ao	serviço,	para	além	da	
transformação	interior	incluiu	ainda	uma	
revisão	 integral	 dos	 bogies,	 freio,	 tam-
pões	de	choque,	iluminação,	aquecimen-
to,	entre	outros.

A	CP	prevê	realizar	esta	transformação	
em	mais	veículos,	sendo	que	a	próxima	
carruagem	 a	 ser	 transformada	 será	 a	
22-40	045.

© Pedro Mêda

© Pedro Mêda

© Pedro Mêda
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CP 2626 com a carruagem 22-40 012 em marcha de ensaios (Contumil - Caíde) durante o processo de 
conversão para adaptação para transporte de bicicletas. Cabêda, 12 de Agosto de 2021.© Gil Monteiro

© CP - Comboios de Portugal

© CP - Comboios de Portugal

© CP - Comboios de Portugal
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takargo Com difErEntEs 
vagõEs porta - automóvEis
No	mês	de	agosto	a	Takargo	movi-

mentou	 23	 vagões	 porta-automó-
veis	 de	 dois	 andares	 desde	Valla-

dolid	até	Penalva.

Divididos	em	dois	comboios,	o	primeiro	com	a	
6001	e	onze	vagões	da	série	Laaers,	da	Renfe	Al-
quiler,	mais	um	vagão	da	série	Laes,	da	Pecovasa,	
deveria	descer	na	tarde	do	dia	17	de	agosto,	mas	
devido	a	avaria	da	locomotiva,	só	desceu	no	dia	
19	de	agosto,	com	a	marcha	n.º	98204/5.

O	segundo	comboio,	que	acabou	por	ser	o	pri-
meiro	devido	há	avaria	da	6001,	desceu	na	tarde	
de	18	de	agosto	com	seis	vagões	Laaers	e	cinco	
vagões	Laes.	Este	comboio	desceu	de	Vilar	For-
moso	com	o	número	98206	até	ao	Entroncamen-

to,	 ficando	nesta	estação	algumas	horas,	 tendo	
rumado	na	madrugada	seguinte	para	Penalva.	

Estes	 vagões	 deverão	 brevemente	 entrar	 ao	
serviço	nos	comboios	porta-automóveis	de	Penal-
va	para	o	Porto	de	Setúbal,	substituindo	alguns	
dos	vagões	Laaps	que	lá	circulam	e	que	têm	tido	
algumas	ocorrências	a	nível	de	quebras	de	enga-
tes	e	descarrilamentos.	Sendo	vagões	de	dois	an-
dares	irão	também	permitir	um	aumento	do	nú-
mero	de	carros	transportados	em	cada	comboio.

Comboio n.º 98206 (Fuentes D’Oñoro - Entroncamento) a descer a Beira Alta paralelamente ao Rio 
Mondego perto da Ponte Nova. 18 de agosto de 2021 © Valério dos Santos
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6001 com o Especial 98204 perto do apeadeiro do Ameal, 19 de Agosto de 2021.© Nuno Cortesão

Comboio n.º 98204/5 (Vilar Formoso - Penalva) na zona de Vila Nova. 19 de agosto de 2021.
 © Valério dos Santos



modErnização da linHa do 
douro

No	 seguimento	 dos	 investimentos	
que	 têm	 vindo	 a	 ser	 efectuados	
pela	Infraestruturas	de	Portugal	na	

linha	do	Douro,	onde	se	destaca	desde	logo	a	
electrificação	do	troço	Caíde	–	Marco	de	Ca-
navezes,	 foi	 publicado	no	passado	dia	9	de	
Agosto	um	concurso	público	destinado	à	em-
preitada	“Linha	do	Douro	–	Caíde	–	Marco	de	
Canaveses	–	Edifícios	–	Salas	Técnicas	de	Si-
nalização”.

Estes	 investimentos	 fazem	 parte	 do	 progra-
ma	Ferrovia	2020	e	o	objectivo	é	a	antecipação	
da	 modernização	 dos	 sistemas	 de	 sinalização	
que	equipam	actualmente	o	troço	entre	Caíde	e	
Marco	de	Canaveses,	que	era	previsto	ser	efec-
tuada	em	simultâneo	com	o	troço	Marco	de	Ca-

naveses	–	Régua.	Relembramos	que	apesar	da	
electrificação,	os	quilómetros	da	linha	do	Douro	
entre	Caíde	e	Marco	continuam	a	funcionar	em	
sistema	de	cantonamento	telefónico.

A	 nova	 empreitada,	 com	 um	 valor	 base	 de	
1,600,000.00	euros,	irá	incluir,	entre	outros,	a	
execução	dos	seguintes	trabalhos:

-	 Construção	 de	 novos	 edifícios	 técnicos	 ne-
cessários	 para	 implementação	 da	 sinalização	
electrónica	 e	 transferências	 das	 SETs	 existen-
tes;

-	Fornecimento	e	montagem	de	transformado-
res	de	alimentação	eléctrica	e	cabos	dos	equi-
pamentos	telecomandados	de	catenária;

-	Instalação	de	Torres	GSM-R.

Comboio suburbano 15517 (Porto São Bento - Marco de Canaveses), Vila Meã, 27 de Setembro de 2019. 
Estação electrificada, mas ainda sem sinalização electrónica. © Pedro Mêda
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Continuamos	a	apresentar	alguns	do	
projectos	que	prometem	revolucio-
nar	a	rede	ferroviária	nacional,	prin-

cipalmente	ao	nível	do	transporte	de	merca-
dorias.

Neste	mês	 vamos	 viajar	 até	 a	 um	 dos	 troços	
mais	congestionados	da	linha	do	Norte,	entre	as	
estações	de	Mato	Miranda	e	do	Entroncamento.	É	
junto	desta	estação	que	a	MEDWAY	tem	um	dos	

principais	 terminais	 de	mercadorias	 ferroviários	
do	país.

Vamos	também	até	à	linha	de	Leixões,	acesso	
ferroviário	a	porto	de	referência	do	norte	do	país,	
e	por	isso	também	um	dos	mais	importantes	ei-
xos	ferroviários	nacionais.

Estas	informações	têm	como	base	documentos	
publicados	 em	 plataformas	 governamentais	 pú-
blicas.

planos E projECtos para a 
rEdE fErroviária

modErnização Em mato miranda E 
Construção da nova linHa mãE dE ramais 

EntrE riaCHos E o EntronCamEnto
O	projecto	“Intervenções	de	modernização	em	

Mato	Miranda,	deslocalização	da	Zona	Neutra	ac-
tualmente	em	frente	à	subestação	do	Entronca-
mento	e	construção	da	nova	linha	mãe	de	ramais	
entre	Riachos	e	o	Entroncamento	do	lado	da	via	
ascendente”	visa	eliminar	as	restrições	existentes	
entre	 Entroncamento	 e	 Santarém,	 permitindo	 a	
circulação	de	comboios	até	750	metros	de	com-
primento.	Os	 trabalhos	previstos	neste	projecto	
são:

•	 Intervenções	em	Mato	Miranda,	entre	o	PK	
93.0	e	o	PK	95.5,	com	a	construção	de	duas	 li-
nhas	de	resguardo	com	comprimento	útil	de	750	
metros;

•	Adaptação	das	infraestruturas	fixas	de	trac-
ção	 eléctrica,	 decorrente	 das	 alterações	 nas	
Estações	e/ou	da	rectificação	ao	traçado	ferrovi-
ário;

•	Adaptação	das	Instalações	de	RCT+TP	(Re-
torno	da	Corrente	de	Tracção	+	Terras	de	Protec-
ções);

•	Infraestruturas	de	suporte	à	componente	de	

Sinalização	e	Telecomunicações;

•	Supressão	de	uma	passagem	de	nível	atra-
vés	da	construção	de	um	desnivelamento	rodovi-
ário	e	uma	Passagem	Inferior	Agrícola;

•	Supressão	de	um	ATV	através	da	construção	
de	uma	passagem	superior	pedonal;

•	Deslocalização	da	Zona	Neutra;

•	Construção	da	Linha	mãe	de	Ramais	do	lado	
da	VA,	entre	Riachos	e	Entroncamento;

•	Substituição	da	COM	4I/4II	de	Vale	Figueira	
ao	PK	84+600.

Esta empreitada será dividida em 3 sub-
-troços:

• Sub-Troço 1 – Intervenção em Vale Figueira, 
do PK 83.5 ao PK 85.1;

• Sub-Troço 2 – Intervenção em Mato Miranda, 
do PK 92.7 ao PK 95.5;

• Sub-Troço 3 – Intervenção entre a Estação 
de Riachos e a estação do Entroncamento entre o 
PK 102.0 ao PK 104.7.
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Sub-Troço	1		

Intervenção	em	Vale	Figueira

A	intervenção	neste	sub-troço,	circunscreve-se	
somente	à	substituição	da	comunicação	existente	
(COM4I/4II)	ao	PK	84.7	da	Linha	do	Norte.	Esta	
comunicação	que	é	antiga	e	encontra-se	em	mau	
estado	de	conservação,	será	substituída	por	outra	
de	geração	mais	recente	com	medidas	semelhan-
tes.	Não	havendo	qualquer	alteração	de	traçado	
nesta	zona,	a	catenária	entre	o	PK	83.5	e	PK	85.1	
será	reajustada	através	da	regulação	das	conso-
las.

Sub-Troço	2	

	Intervenção	em	Mato	Miranda

A	intervenção	em	Mato	Miranda,	será	compos-
ta	por	4	áreas	de	actuação:

•	Relocalização	do	SSP	ao	PK	92.7;

•	 Construção	 de	 uma	 nova	 PSR	 ao	 PK	 93.2	
para	suprimir	a	PN	existente;

•	Reabilitação	do	EP	e	plataformas	do	PK	93.5	
ao	PK	93.7;

•	Construção	de	duas	linhas	de	resguardo	do	
PK	94.0	ao	PK	95.2

Relocalização	do	SSP

Com	 a	 construção	 das	 novas	 linhas	 de	 res-
guardo	nesta	estação,	será	necessário	relocalizar	
o	SSP	(Posto	de	Subseccionamento	e	Paralelo)	do	
PK	94.7	para	o	PK	92.7,	onde	actualmente	exis-
tem	seccionadores	das	VA	e	VD	(Via	Ascendente	
e	Via	Descendente).

Construção	 de	 uma	 nova	 passagem	 superior	
rodoviária	para	suprimir	a	passagem	de	nível.

Na	estação	de	Mato	Miranda,	a	EN365-4	cruza	
com	a	linha	do	Norte	ao	mesmo	nível.	Para	aca-
bar	com	esta	situação,	está	previsto	a	construção	
de	uma	PSR	(Passagem	Superior	Rodoviária)	ao	
PK	93.2,	para	possibilitar	o	encerramento	da	PN	
(Passagem	 de	 Nível)	 ao	 PK	 93.4.	 Esta	 obra	 de	
arte	terá	8	metros	de	altura	e	55	metros	de	com-
primento.

Diagrama da estação de Vale Figueira Vale de Figueira com alteração prevista. © Infraestruturas de Portugal

Diagrama da estação de Mato Miranda após as alterações previstas. © Infraestruturas de Portugal
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Reabilitação	do	EP	e

plataformas

O	 Edifício	 de	 Passageiros	 (EP)	
e	as	plataformas	de	embarque	da	
estação	 de	 Mato	 Miranda,	 apre-
sentam	 um	 mau	 estado	 de	 con-
servação.	 Com	 esta	 intervenção,	
estará	 previsto	 uma	 reabilitação	
da	fachada	do	EP	(com	o	encerra-
mento	da	porta	de	acesso	à	 sala	
de	espera	do	EP)	e	da	antiga	ins-
talação	 sanitária.	 As	 plataformas	
de	ambas	as	vias	serão	alteadas,	
prolongadas	 e	 repavimentadas.	
Nas	 mesmas	 serão	 instalados	
guarda-corpos	e	novos	abrigos	em	
betão	armado,	 sendo	 removido	o	
existente.

A	 comunicação	entre	as	plata-
formas	 deixará	 de	 ser	 feita	 pelo	
ATV	 (atravessamento)	 e	 passa-
rá	 a	 realizar-se	 com	 a	 instalação	
de	 uma	 PSP	 (Passagem	 Superior	
Pedonal),	 com	 escadas	 e	 ram-
pas	para	pessoas	com	mobilidade	
condicionada.	Esta	PSP	será	tanto	
para	atravessamento	da	via	como	
para	atravessamento	urbano.

O	 largo	da	estação	 será	 refor-
mulado,	com	passeio	mais	largo	e	
zona	de	tomada	e	largada	de	pas-
sageiros.	O	antigo	cais	de	desco-
berto	será	demolido,	para	dar	lugar	
a	um	parque	de	estacionamento	e	
respectivos	 acessos,	 incluindo	 20	
lugares	 de	 estacionamento,	 de	
forma	a	possibilitar	o	seu	aumento	
no	futuro,	caso	necessário.

Construção	 de	 duas	 linhas	 de	
resguardo

A	principal	 intervenção	da	mo-
dernização	de	Mato	Miranda,	será	
a	 criação	 de	 duas	 linhas	 de	 res-
guardo	 para	 permitir	 que	 com-
boios	 com	 comprimento	 até	 750	
metros,	sejam	ultrapassados.	

Mato Miranda, Abril de 2016. Ao fundo a SSP a desactivar. 
© José Sousa

Mato Miranda, Abril de 2016.  Passagem de nível a suprimir. 
© José Sousa

Mato Miranda, Abril de 2016. Local da futura passagem 
superior de peões. © José Sousa
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A	Linha	III	(VA)	será	aproximadamente	entre	o	
km	94.179	e	o	95.706,	com	um	comprimento	útil	
de	891	metros,	terá	uma	linha	de	topo	a	norte.	

A	Linha	IV	(VD)	será	aproximadamente	entre	o	
km	94.109	e	o	km	95.102,	com	um	comprimento	
útil	de	891	metros,	contará	no	lado	sul	com	uma	
linha	de	topo	(G1)	com	o	comprimento	mínimo	de	
160	metros.	

As	diagonais	existentes	serão	removidas,	sen-
do	 introduzidas	 outras	 entre	 os	 km’s	 93.993	 e	

94.073	e	entre	os	km’s	95.096	e	95.236.	Nas	no-
vas	vias,	serão	colocados	carril	54E1	em	barras	
longas	de	108	metros	e	travessas	de	betão	mo-
nobloco	polivalente.

Sub-Troço	3	

Intervenção	entre	a	Estação	de	Riachos	e	
a	estação	do	Entroncamento

Neste	sub-troço,	será	criada	uma	linha	Mãe	de	
Ramais	 da	 Estação	 do	 Entronca-
mento	do	lado	da	VA	em	direcção	
a	Riachos	com	cerca	de	2642	m	de	
extensão,	acrescidas	das	linhas	de	
topo	IV	e	V	(Terminal	das	Areias)	
na	estação	de	Riachos.	Os	dois	to-
pos	 terão	no	mínimo	220	metros	
entre	 o	 ILR	 (Indicador	 Limite	 de	
Resguardo)	 e	 o	 pára-choques,	 e	
serão	electrificadas	cerca	de	30m	
após	o	ILR	de	 forma	a	permitir	a	
exploração	eléctrica.	A	diagonal	a	
norte	da	Estação	de	Riachos	será	
deslocada	 para	 o	 km	 102.279	 /	
102.369.	A	 superestrutura	de	via	
contempla	 carril	 54E1	 em	 barras	Mato Miranda, Abril de 2016. Local onde irão ser implementadas as 

futuras linhas de resguardo. © José Sousa

Projecto de modernização e requalificação da estação de Mato de Miranda. © Infraestruturas de Portugal



19

Comboio CorrEio

longas	de	108	metros	e	travessa	
de	betão	monobloco	polivalente

Para	além	da	criação	linha	Mãe	
de	Ramais,	também	será	implan-
tada	 uma	 nova	 ZN	 (Zona	 Neu-
tra),	no	PK	100.7,	para	substituir	
a	 que	 existe	 junto	 à	 SST	 (Su-
bestação	de	Tracção)	do	Entron-
camento	 ao	 PK	103.9.	 A	 cabina	
da	ZN	será	construída	no	lado	da	
via	descendente	(VD),	aproxima-
damente	 ao	 km	 100.850.	 Entre	
a	 SST	 Entroncamento	 e	 a	 nova	
ZN	serão	instalados	dois	feeders	
independentes,	 com	 percursos	
separados,	 um	 para	 a	 VA	 e	 um	
outro	para	a	VD.	De	modo	a	mi-
nimizar	 a	 intervenção	 na	 Linha	
do	 Norte,	 nos	 troços	 sem	 alte-
rações,	os	feeders	serão	instala-
dos	em	apoios	 intercalados	com	
os	existentes	na	via.	Nos	troços	
a	 intervir,	onde	os	apoios	sejam	
novos,	 estes	 serão	 equipados	
com	postalete	de	feeder.

Este	projecto,	não	prevê	qual-
quer	intervenção	a	nível	de	sina-
lização,	uma	vez	que	já	decorre	
uma	 empreitada	 para	 a	mesma	
entre	 Vale	 de	 Santarém	 e	 En-
troncamento.	 Prevê-se	 que	 a	
execução	 dos	 trabalhos	 ocorra	
num	período	de	18	meses.

Ao Quilómetro 103,5  irá surgir a nova LMR e desaparecer a ZN. 
Março de 2015. © José Sousa

Riachos, local da futura ZN. Junho de 2012. © José Sousa

Diagrama da estação de Riachos após as alterações previstas. © Infraestruturas de Portugal
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linHa dE lEiXõEs - intErvEnçõEs dE 
modErnização para mElHoramEnto da 

CapaCidadE fErroviária
O	crescimento	do	 tráfego	no	porto	de	Leixões	

tem	vindo	a	 impor	 sobrecargas	nas	 infraestruc-
turas	que	servem	este	importante	ativo	nacional	
e,	sobretudo,	na	infraestructura	ferroviária.	Com	
efeito,	a	linha	de	Leixões	foi	alvo	de	escassos	in-
vestimentos	nas	últimas	décadas.	Face	aos	con-
dicionalismos	que	esta	infraestrutura	actualmen-
te	aporta,	foi	desenvolvido	um	projecto	que	visa	
aumentar	a	sua	capacidade	de	tráfego	e	que	se	
traduz	em	intervenções	fulcrais	em	determinados	
pontos	do	seu	trajecto.	

Este	 projecto	 abrange	 várias	 áreas,	 conforme	
se	apresenta	e	se	detalha	de	seguida:	

•	Zonas	de	Intervenções	–	Aumento	das	 li-
nhas	de	resguardo	de	Contumil	e	de	São	Mamede	
de	Infesta,	e	reformulação	do	feixe	de	recepção/
expedição	do	terminal	de	Leixões;

•	Telecomunicações	–	Reformulação	e	cons-

trução	de	novas	salas	técnicas	e	de	torres	de	te-
lecomunicações;

•	 Passagens	 Desniveladas	 –	 Supressão	 de	
várias	 PN’s	 e	 criação	 de	 desnivelamentos	 para	
substituir	as	mesmas;

•	Obras	de	Arte	 –	Construção	de	uma	nova	
ponte	 sobre	o	Rio	 Leça	em	substituição	da	que	
existe	actualmente.

Zonas	de	Intervenções:

A	nível	de	via-férrea,	as	zonas	de	 intervenção	
serão	3:	as	estações	de	Contumil,	de	São	Mame-
de	de	Infesta	e	de	Leixões.		

Contumil	–	A	intervenção	nesta	estação,	desen-
volve-se	entre	os	PK	3.375	e	PK	3.890	da	 linha	
de	Leixões,	concretamente	nas	linhas	IL	e	IIL.	A	
linha	IIL	será	aumentada,	no	sentido	de	Leixões,	
em	 440	metros	 de	 comprimento,	 possibilitando	

Comboio especial de transporte de contentores procedente do Terminal de mercadorias da Bobadela e com 
destino ao Porto de Leixões. Triana, linha de Leixões, Triana, 21 de Setembro de 2016. © Gil Monteiro
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assim	o	cruzamento	ou	estacionamento	de	com-
boios	 com	 750	 metros.	 Estas	 linhas	 permitirão	
velocidades	máximas	de	70	km/h	e	60	km/h,	res-
pectivamente	para	a	Linha	geral	(linha	IL)	e	Linha	
de	Resguardo	(linha	IIL).

São	Mamede	de	Infesta	–	Actualmente,	as	linhas	
I	e	 II	desta	estação,	possuem	um	comprimento	
de	528	metros.	Para	garantir	 a	possibilidade	de	
cruzamento	ou	estacionamento	de	comboios	com	
750	metros,	será	necessário	estender	as	vias	em	
210	metros.	Essa	extensão	será	feita	em	160	me-
tros	para	o	lado	de	Contumil	e	em	50	metros	para	
o	lado	de	Leixões.	A	velocidade	máxima	na	linha	
de	resguardo	(linha	1)	será	de	60	km/h.

Leixões	 –	 O	 actual	 layout	 ferroviário	 da	 zona	
afecta	à	recepção/expedição	(ou	triagem)	do	ter-
minal	logístico	de	Leixões	é	composto	por	2	feixes	
de	vias.	O	mais	perto	do	rio	Leça,	a	poente,	com	
4	 linhas,	sendo	que	o	feixe	a	nascente	possui	6	
linhas,	ao	qual	acresce	ainda	uma	Linha	Geral	que	

conecta	os	vários	terminais	existentes	na	zona	sul	
do	terminal	de	Leixões.	Todas	as	 linhas	têm	um	
comprimento	reduzido	(a	mais	comprida	tem	325	
metros).	Esta	situação	contribui	para	uma	dimi-
nuição	da	capacidade	operacional	da	triagem.	

No	âmbito	deste	projecto	pretende-se	dotar	 o	
terminal	de	Leixões	com	linhas	que	permitam	re-

S. Mamede Infesta, Maio de 2009. © Pedro Mêda

S. Mamede, zona a prolongar, lado Contumil.
Agosto de 2021. © Pedro Mêda

S. Mamede Infesta, AMV para o lado de Leixões.
Janeiro de 2011. © Pedro Mêda

S. Mamede Infesta, Abril de 2008. © Pedro Mêda
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ceber/expedir	 comboios	 de	 750	
metros	de	comprimento.	As	obras	
a	projectar	consistem	no	estabe-
lecimento	de	dois	feixes	de	recep-
ção/expedição	 com	 duas	 linhas	
cada.	As	duas	linhas	localizadas	a	
poente	 terão	 aproximadamente,	
um	 comprimento	 de	 440	metros	
(para	comboios	até	375	metros)	e	
as	duas	 linhas	 localizadas	a	nas-
cente	 terão	 um	 comprimento	 de	
820	 metros	 (para	 comboios	 até	
750	metros).	As	duas	 linhas	ge-
rais	 passam	 pelo	 meio	 dos	 dois	
feixes	 de	 recepção/expedição.	
Para	 a	 execução	 destas	 obras	 é	
necessário	 ampliar	 a	 platafor-
ma	de	via	entre	o	PK	19.350	e	o	
PK	19.950,	 incluindo	a	construção	de	uma	nova	
ponte	 sobre	 o	 Rio	 Leça	 que	 substituirá	 a	 ponte	
existente	nesse	ponto	e	permitirá	a	passagem	das	
seis	novas	linhas	projectadas.	

A	 linha	 de	 Gaveto	 G1,	 que	 actualmente	 tem	
início	 no	 PK	 19.200,	 será	 estendida	 até	 ao	 PK	
18.765,	com	a	instalação	de	duas	diagonais	ao	PK	
19.225	e	ao	PK	19.390,	que	farão	a	ligação	entre	
as	 linhas	geral	I	e	II.	Nestas	duas	 linhas	foi	es-
tabelecida	uma	velocidade	máxima	de	45	km/h	e	
nas	linhas	do	feixe	de	recepção/expedição	(Linhas	
1FRE,	2FRE,	3FRE	e	4	FRE)	a	velocidade	máxima	
é	de	30	km/h.

Telecomunicações

Para	melhorar	as	telecomunicações	nesta	linha,	
serão	reformuladas	3	SET’s	(Sala	de	Equipamen-
tos	 de	 Telecomunicações)	 existentes:	 São	 Ge-
mil,	São	Mamede	de	 Infesta	e	 Leça	do	Balio)	 e	
proceder-se-á	à	construção	de	uma	nova	SET	em	
Guifões	e	um	novo	ET	(Edifício	Técnico)	em	Lei-
xões.	A	reabilitação	destas	SET’s	implica	a	deslo-
calização	e	construção	de	novas	TTM’s	(Torres	de	
Telecomunicações	Móveis)	 GSM-R	 em	 Contumil,	
São	Gemil,	Leça	do	Balio,	Guifões	e	Leixões.	As	
TTM	 terão	 30	metros	 de	 altura	 na	 proximidade	
do	edifício	respectivo.	O	projecto	das	novas	TTM	
inclui	a	sua	fundação,	caminho	de	cabos,	ligação	

Zona da triagem de Leixões em Outubro de 2008. © José Sousa

Diagrama da estação de Leixões na actualidade. © Infraestruturas de Portugal
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à	 terra	 e	 ligação	 com	 CDTE	 (Cabo	 de	
Terra	Enterrado).

Torre	de	Contumil

Esta	TTM	será	dotada	de	uma	antena	
nova.

SET	e	Torre	de	São	Gemil

A	SET	existente	será	 reabilitada,	 im-
plicando	a	demolição	da	TTM	e	a	cons-
trução	 de	 uma	 nova.	 A	 antena	 actual	
será	instalada	na	nova	torre.

SET	de	S.	Mamede

A	SET	existente	será	reabilitada,	com	
a	criação	de	novos	acessos	ao	edifício.

SET	e	Torre	de	Leça	do	Balio

A	SET	existente	será	 reabilitada,	 im-
plicando	a	demolição	da	TTM	e	a	cons-
trução	de	uma	nova.	A	antena	actual	será	instala-
da	na	nova	torre.

Nova	SET	e	Torre	de	Guifões

A	nova	SET	de	Guifões	será	contentorizada,	com	
uma	 dimensão	mínima	 de	 4	metros	 de	 compri-
mento	por	3	metros	de	largura.	Esta	nova	cons-
trução,	 implica	 a	 demolição	 da	 TTM	 existente	 e	
a	construção	de	uma	nova.	A	antena	actual	será	
instalada	na	nova	torre.

Novo	ET	e	Torre	de	Leixões

A	SET	existente	na	estação	de	Leixões	será	de-
molida,	 surgindo	 noutro	 lugar	 um	novo	 ET,	 que	

será	construído	de	raiz	em	alvenaria	e	com	acesso	
a	partir	do	exterior.	Esta	nova	construção,	implica	
a	demolição	da	TTM	existente	e	a	construção	de	
uma	nova.	A	antena	actual	será	instalada	na	nova	
torre.

Passagens	Desniveladas

O	projecto	prevê	a	supressão	de	4	PN’s	(Passa-
gens	de	Nível)	rodoviárias	(3	na	Linha	de	Leixões	
e	1	na	Concordância	de	São	Gemil),	1	PN	Pedonal	
e	1	ATV	(Atravessamento),	através	da	construção	
de	4	passagens	desniveladas	e	a	reclassificação	a	
peões	de	1	PN.	Com	a	conclusão	deste	programa	
de	acção,	a	Linha	de	Leixões	terá	100%	das	pas-
sagens	de	nível	públicas	automatizadas.

Diagrama da estação de Leixões após as intervenções. © Infraestruturas de Portugal

TTM de Leça do Balio, Dezembro de 2010. ©  Pedro Mêda
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PN	ao	PK	6.429	da	Linha	de	Leixões	 conju-
gada	com	PN	ao	PK	3.695	da	Concordância	de	
São	Gemil

Esta	intervenção	localiza-se	junto	da	Estação	
de	 São	Gemil.	 Prevê-se	 a	 supressão	 de	 duas	
passagens	 de	 nível,	 sendo	 a	 primeira	 PN	 ao	
PK	3.695	da	concordância	de	São	Gemil,	pela	
Rua	Dr.	António	dos	Santos	e	a	segunda	ao	PK	
6.429	da	Linha	de	Leixões	pela	Rua	Pandelo.	A	
primeira	 terá	 supressão	pedonal	 e	 rodoviária,	
enquanto	a	 segunda	ao	PK	6.429	apenas	 su-
pressão	rodoviária,	sendo	automatizada	como	
PN	pedonal.	O	 restabelecimento	da	PN	ao	PK	
3.695	é	realizado	através	de	uma	PIR	(Passa-
gem	Inferior	Rodoviária)	sob	a	concordância	de	
São	Gemil	com	ligação	ao	arruamento	existen-
te.	A	supressão	do	acesso	à	Rua	Pandelo	é	res-
tituída	paralelamente	ao	talude	da	concordân-
cia	de	São	Gemil,	com	conexão	à	PIR	proposta.	
Esta	 PIR	 deverá	 ter	 um	 comprimento	 de	 180	
metros	e	gabarit	superior	a	5	metros.	

PN	ao	PK	7.315

Com	o	objectivo	de	melhorar	as	condições	de	
segurança	e	suprimir	a	passagem	de	nível	pe-
donal	 existente	 ao	 PK	 7.315,	 será	 construída	
uma	PSP	(Passagem	Superior	Pedonal)	sobre	a	
via	férrea	adjacente	ao	actual	atravessamento,	
com	um	tabuleiro	14	metros	de	comprimento	e	

Projecto de supressão de passagens de nível em S.Gemil. © Infraestruturas de Portugal

PN a suprimir na rua do Pandelo ao Pk 6.429. 
Janeiro de 2011. © Pedro Mêda
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uma	largura	de	3	metros,	será	acessível	por	esca-
das	e	elevadores.	Estas	terão	as	plataformas	de	
acesso	a	diferentes	cotas,	 isto	deve-se	ao	 facto	
de	o	acesso	pela	Rua	Alves	Redol	se	encontrar	a	
uma	cota	superior.		

PN	ao	PK	7.930

O	restabelecimento	da	PN	ao	PK	7.930	devido	
à	supressão	da	mesma,	divide-se	em	2	obras.	A	
primeira	diz	respeito	a	uma	PSP	que	se	irá	situar	
ao	 PK	 7.715	 para	 acesso	 directo	 ao	 Campo	 de	
Futebol	da	Mocidade	de	São	Gemil,	com	um	ta-
buleiro	26	metros	de	comprimento	e	uma	largura	
de	2	metros.	Será	acessível	através	de	escadas	
localizadas	nas	extremidades	do	tabuleiro.	A	se-
gunda	obra	consiste	na	execução	de	uma	PIR,	ao	
PK	8.043	localizada	em	Cutamas,	na	freguesia	de	
Pedrouços,	do	concelho	da	Maia,	junto	ao	Campo	
de	Futebol	do	Complexo	Desportivo	de	Cutamas.	

Esta	PIR	terá	uma	extensão	de	237	metros,	com	
um	gabarit	superior	a	5	metros.	Prevê-se	encer-
ramento	da	PN	ao	tráfego	pedonal	e	rodoviário,	à	
excepção	de	emergência,	mantendo-se	para	isso	
no	local	da	actual	PN	o	pavimento	com	condições	

PN a suprimir na rua do Pandelo ao Pk 6.429. 
Setembro de 2015. © Pedro Mêda PN a suprimir na rua Dr. António dos Santos.

Concordância S. Gemil, Setembro de 2015 
© Pedro Mêda

PN a suprimir em Cutamas, Pk 7.930, Abril de 2012. 
© Pedro Mêda

Projecto Passagem Inferior Rodoviária ao Pk 7.930.  © Infraestruturas de Portugal
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para	utilização	e	a	colocação	de	portões	(de	am-
bos	os	lados).	Para	isso,	a	PN	na	zona	do	atraves-
samento	será	dotada	de	portões	telecomandados	
centralizado,	 alinhados	 pela	 vedação	 definida	 e	
com	sistema	da	videovigilância	(CCTV).

PN	a	suprimir	ao	PK	10.171	e	ATV	a	suprimir	ao	
PK	10.015

Esta	intervenção	localiza-se	junto	à	estação	de	
São	Mamede	de	Infesta	e	divide-se	em	2	obras	
por	causa	da	supressão.	A	primeira	diz	respeito	
à	rampa	pedonal,	para	supressão	do	ATV	ao	PK	
10.015,	que	irá	garantir	o	acesso	pedonal	desde	
a	Rua	da	Estação	de	São	Mamede	e	a	Rua	Pa-
dre	Luís	António	Farinhote,	agora	pela	Rua	Silva	
Brinco.	A	segunda	obra,	será	a	criação	de	um	ar-
ruamento	para	suprimir	a	PN	ao	PK	10.171.	Este	
restabelecimento	 paralelo	 à	 Rua	 da	 Estação	 de	
São	Mamede	será	um	arruamento	municipal	com	
380	metros,	 iniciando-se	na	Rua	Padre	Luís	An-
tónio	Farinhote	e	seguindo	paralelo	pela	linha	de	
Leixões,	do	lado	sul,	até	ligar	com	a	Av.	Marechal	
Gomes	da	Costa,	passando	por	baixo	da	Rua	Silva	
Brinco.	O	traçado	segue	praticamente	o	caminho	
já	existente,	afastando-se	no	final	de	forma	a	dar	
espaço	para	a	materialização	do	talude	de	ater-
ro.	Em	 termos	de	perfil	 longitudinal,	 o	 restabe-
lecimento	cruza	por	debaixo	a	Rua	Silva	Brinco,	
começa	a	subir	para	conectar	com	a	Av.	Marechal	
Gomes	da	Costa	que	está	em	viaduto.

Projecto supressão de passagens de nível junto da estação de S.Mamede de Infesta.
  © Infraestruturas de Portugal

Passagem de Nível a suprimir - S. Mamede Infesta. 
Agosto de 2021. © Pedro Mêda

Nesta zona será executado um restabelecimento 
rodoviário devido à supressão da PN.

 Agosto de 2021. © Pedro Mêda
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Obras	de	Arte

Ponte	sobre	o	Rio	Leça

Para	aumentar	a	capacidade	do	feixe	de	recep-
ção/expedição	do	terminal	de	Leixões,	será	ne-
cessário	construir	uma	nova	ponte.	Foi	equacio-
nado	o	alargamento	da	actual	ponte,	mas	foram	
identificados	vários	constrangimentos:			

•	Evidências	de	deterioração	por	se	 tratar	de	
uma	obra	com	alguns	anos;

•	A	largura	ser	insuficiente	para	a	passagem	de	
três	ou	mais	linhas;

•	O	acréscimo	de	uma	nova	ponte	para	4	linhas	
teria	um	impacto	significativo	na	invasão	da	mar-
gens;

•	O	reforço	dos	pilares	da	ponte	existente,	traria	
constrangimentos	na	vazão	do	Rio	Leça.

Face	a	estes	factores,	optou-se	por	uma	ponte	
nova	que	será	realizada	de	forma	faseada.	A	so-
lução	adoptada	consiste	numa	estrutura	contínua	
em	 betão	 armado,	 separada	 dos	 encontros	 por	
juntas	de	dilatação.	A	estrutura	será	formada	por	
uma	 laje	maciça	 pré-esforçada,	 de	 1	metro	 de	
espessura	nominal,	apoiada	em	pilares-estaca	de	
1,20	metros	de	diâmetro,	nos	alinhamentos	cen-
trais	e	em	aparelhos	de	apoio	de	neopreno	cin-
tado,	 nos	 encontros.	A	ponte	divide-se	 em	 três	
vãos:	 16,00+19,00+16,00,	 totalizando	 51,00	
metros	de	desenvolvimento.	Nos	dois	alinhamen-
tos	 centrais,	 serão	 realizados	 10	 pilares-estaca	
de	1,20	metros	de	diâmetro.

Para	além	destas	quatro	áreas	(Zonas	de	Inter-

venções,	Telecomunicações,	Passagens	Desnive-
ladas	e	Obras	de	Arte),	o	projecto	prevê	outras	
obras	como	a	serguir	se	apresenta:	

•	Renovação	ou	adaptação	das	Instalações	fixas	
de	tracção	eléctrica	em	Contumil,	São	Gemil,	São	
Mamede	de	Infesta,	Leça	do	Balio,	Guifões	e	Ter-
minal	Ferroviário	de	Leixões;

•	Reabilitação	do	existente	e/ou	implementação	
de	um	novo	sistema	de	drenagem	adequado;

•	 Promoção	 da	 melhoria	 de	 desempenho	 da	
catenária	 existente,	 instalando	 compensações	 e	
criando	novas	zonas	comuns	para	assegurar	lan-
ços	com	comprimento	até	1400	m;

•	 Implementação	 de	 um	 sistema	 de	 Retorno	
de	 Corrente	 de	 Tracção	 e	 Terras	 de	 Protecção	
(RCT+TP)	 (Contumil	 e	 entre	 São	 Gemil	 e	 Lei-
xões).

Estima-se	que	a	obra	tenha	uma	duração	de	28	
meses	e	um	custo	estimado	de	24.816.550€

Projecto da nova ponte sobre o rio Leça.  © Infraestruturas de Portugal

Ponte sobre o rio Leça. Outubro de 2008. 
© José Sousa
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A	Autoridade	da	Mobilidade	 e	 dos	Transportes	 (AMT)	 publicou	
no	dia	7	de	julho	de	2021	o	4.º	

Relatório	 do	 Ecossistema	 Ferroviário	
Português	 onde	 é	 feita	 uma	 análise	 ao	
impacto	do	Programa	de	Apoio	à	Redu-
ção	 Tarifária	 nos	 Transportes	 Públicos	
(PART)	no	transporte	ferroviário	de	pas-
sageiros,	a	apresentação	do	Regulamen-
to	da	AMT	n.º	 910/2019,	 de	28	de	no-
vembro,	 que	 estabelece	 o	 procedimento	 e	
os	critérios	subjacentes	à	realização	do	Tes-
te	Equilíbrio	Económico	(TEE)	em	Portugal,	
relativo	à	autorização	do	acesso	à	RFN	por	
parte	de	novos	operadores	de	transporte	de	
passageiros	e	onde	também	é	disponibiliza-
da	informação	quantitativa	e	qualitativa	re-
ferente	à	caracterização	da	Rede	Ferroviária	
Nacional	(RFN),	à	atividade	de	gestão	da	in-

fraestrutura	e	às	atividades	de	transporte	de	
passageiros	e	de	mercadorias,	fazendo-se	o	
balanço	à	situação	económico-financeira	do	
setor.	

Vamos	nesta	edição	apresentar	alguns	dos	
dados	mais	relevantes	que	constam	do	rela-
tório.
https://www.amt-autoridade.pt/

ECossistEma fErroviário 
português dE 2019

PART	–	Programa	de	Apoio	à	Redução	
Tarifária

O	 PART,	 introduzido	 em	 abril	 de	 2019,	 é	 um	
mecanismo	de	financiamento	das	autoridades	de	
transportes	para	o	desenvolvimento	de	ações	que	
promovam	 a	 redução	 tarifária	 nos	 sistemas	 de	
transporte	público	coletivo,	bem	como	o	aumento	
da	oferta	de	serviços	e	expansão	da	rede	que	na	
prática	 se	 traduziu	numa	 redução	do	preço	dos	
títulos	de	transporte,	numa	simplificação	tarifária	
através	da	redução	do	número	de	passes,	assim	
como,	numa	ampliação	da	intermodalidade	(com	
o	mesmo	título	estão	agora	acessíveis	um	maior	
número	de	operadores).

Estas	 alterações	 tarifárias	 tiveram	 um	 impac-
to	significativo	no	que	à	ferrovia	diz	respeito.	De	
acordo	com	informação	fornecida	pelas	operado-
ras	de	transporte	de	passageiros,	verificou-se	um	
aumento	significativo	de	procura,	quer	em	núme-
ro	de	passageiros,	quer	em	termos	de	passagei-
ros	quilómetro	(PKm).

Nos	 transportes	 suburbanos	operados	pela	CP	
na	área	metropolitana	de	Lisboa,	que	correspon-
de	a	80%	do	total	dos	passageiros	urbanos	e	su-

burbanos	transportados	por	este	operador,	regis-
tou-se	uma	redução	da	receita	tarifária	por	Pkm	
de	-16%	em	termos	anuais	e	-20%	entre	abril	e	
dezembro	em	relação	ao	período	homólogo.	Em	
termos	de	procura	assinalou-se	um	aumento	de	
18%	em	2019	face	a	2018	(Figura	1)	e	de	23%	
nos	três	últimos	trimestres.

Figura 1 – Taxa de variação homóloga do número de 
passageiros e dos PKm transportados nos serviços 
urbanos de Lisboa da CP, entre 2018 e 2019 (Fonte: 
Operadores). Adaptada do Relatório do Ecossistema 

Ferroviário Português de 2019.
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Na	Área	Metropolitana	de	Lisboa	(AML),	o	maior	
impacto	 foi	 nos	 serviços	 prestados	 no	 eixo	 fer-
roviário	Norte-Sul	operado	pela	Fertagus.	Com	a	
implementação	do	PART	este	operador	passou	a	
integrar	o	sistema	intermodal	da	AML.	A	receita	
média	por	PKm	reduziu	33%	entre	2018	e	2019,	
e	56%	se	considerarmos	o	período	entre	abril	e	
dezembro.	A	partir	de	abril	de	2019	o	operador	
deixou	 mesmo	 de	 vender	 assinaturas	 próprias,	
pois	 todas	 tinham	preços	superiores	aos	passes	
intermodais.

Essas	alterações	de	preço	e	de	 intermodalida-
de	provocaram	nos	serviços	da	Fertagus	um	au-
mento	extraordinário	do	número	de	passageiros	
e,	principalmente,	de	PKm	(Figura	2).	A	distância	
média	percorrida	pelos	passageiros	também	su-
biu	de	17	km	em	2018	para	20,5	km	a	partir	do	
2.º	trimestre	de	2019.

Figura 2 – Taxa de variação homóloga do número de 
passageiros e dos PKm transportados nos serviços 

urbanos de Lisboa da Fertagus, entre 2018 e 2019 (Fonte: 
Operadores). Adaptada do Relatório do Ecossistema 

Ferroviário Português de 2019.

Atividade	de	Gestão	das	

Infraestruturas	

A	Rede	Ferroviária	Nacional	(RFN)	dispunha,	em	
2019,	de	uma	extensão	de	2526Km,	dos	quais	a	
maior	parte	são	em	bitola	ibérica,	de	via	única	e	
eletrificada.	Os	4%	em	via	métrica	correspondem	
à	Linha	do	Vouga.	Apenas	24%	das	linhas	são	em	
via	 dupla	 ou	 superior.	 Quanto	 à	 eletrificação,	 a	
conclusão	dos	trabalhos	nos	troços	Nine-Viana	do	
Castelo	 (Linha	do	Minho)	e	Caíde-Marco	de	Ca-
naveses	(Linha	do	Douro),	num	total	de	56,6Km,	
permitiram	alcançar	os	2/3	da	rede	eletrificada,	
conforme	podemos	ver	na	Figura	3.

Figura 3 – Caracterização geral de Rede Ferroviária 
Nacional, quanto à bitola, tipologia e eletrificação da via 
(Fonte: INE e IP). Adaptada do Relatório do Ecossistema 

Ferroviário Português de 2019.
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Figura 4 – Evolução da extensão da rede (km), total e 
eletrificada (Fonte: Pordata). Adaptada do Relatório do 

Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Na	Figura	4	podemos	comparar	a	evolução	da	
extensão	 da	 rede	 (km)	 total	 e	 eletrificada.	 En-
quanto	que	no	número	de	quilómetros	totais	tem	
havido	uma	diminuição,	no	que	toca	à	rede	ele-
trificada,	nos	últimos	30	anos,	houve	um	cresci-
mento	bastante	significativo.

Na	Figura	5	é	apresentada	a	utilização	da	rede	
quanto	ao	tipo	de	transporte:	na	maior	parte	da	
sua	extensão	(77%),	as	vias	são	usadas	simulta-
neamente	por	serviços	de	passageiros	e	de	mer-
cadorias,	sendo	que	14%	da	rede	é	utilizada	ape-
nas	por	serviços	de	passageiros	e	9%	apenas	por	
serviços	de	mercadorias.	

Quanto	à	utilização	da	rede	ferroviária,	segundo	
a	IP,	em	2019	a	capacidade	utilizável	ascendeu	a	

64,7	milhões	de	comboios-Km,	tendo	o	seu	nível	
de	 utilização	 (i.e.,	 o	 rácio	 entre	 as	 capacidades	
utilizada	e	utilizável)	sido	de	56%.

Na	figura	6	é	apresentada	a	evolução	da	capa-
cidade	utilizável	e	utilizada	entre	os	anos	2012	e	
2019	onde	 se	 verifica	que	 a	 capacidade	utiliza-
da	se	tem	mantido	num	valor	ligeiramente	supe-
rior	aos	50%,	isto	após	uma	redução	significativa	
da	capacidade	utilizável	ocorrida	entre	aos	anos	
2012	e	2014.

Nas	Figuras	7	e	8	é	evidenciado	o	domínio	do	
transporte	de	passageiros	tanto	em	comboios	re-
alizados	como	em	comboios-km.

Figura 6 – Capacidade utilizável e utilizada (em 106 
CKm), e nível de utilização global da rede ferroviária em 
% (período 2012-2019) (Fonte: IP). Adaptada do Relatório 

do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 5 – Caracterização geral da Rede Ferroviária 
Nacional, quanto aos serviços de transporte que 
a utilizam (Fonte: IP). Adaptada do Relatório do 

Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 7 – Comboios realizados, em milhares, nos 
anos 2017-2019 (Fonte: IP). Adaptada do Relatório do 

Ecossistema Ferroviário Português de 2019.
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Figura 8 – Comboios quilómetro, em milhões, nos 
anos 2017-2019 (Fonte: IP). Adaptada do Relatório do 

Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 9 – Nível de utilização das principais linhas/ramais em exploração em função da capacidade utilizável, em 2019 
(Fonte: IP) 

Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Quanto	ao	nível	de	utilização	das	principais	li-
nhas/ramais	em	exploração,	em	função	da	ca-
pacidade	utilizável,	é	na	Linha	do	Norte	que	se	
verificam	os	valores	mais	altos,	por	se	tratar	da	
via	 com	maior	 capacidade	 utilizável	 (cerca	 de	
17,2	milhões	de	CKm)	da	 rede	 ferroviária	na-
cional	e	apresentar	elevados	níveis	de	utilização	
(83,9%),	conforme	evidenciado	na	Figura	9.

Segundo	 dados	 da	 IP,	 as	 linhas	 de	 Sintra	 e	
de	Cascais	são	aquelas	que	têm	a	maior	capa-
cidade	 utilizável	 por	 km	 de	 extensão	 da	 RFN,	
na	Figura	10	(página	seguinte	)	aparecem	como	
sendo	das	linhas	com	maior	intensidade	de	utili-
zação	juntamente	com	a	Linha	de	Cintura,	o	que	
se	deve	ao	facto	de	a	totalidade	da	sua	exten-
são	ser	em	linha	com	via	dupla	ou	múltipla	e	por	
isso	terem	uma	capacidade	utilizável	elevada.	

Segundo	o	Relatório	do	Estado	da	Infraestru-
tura	de	2019,	elaborado	pela	 IP,	é	atribuída	a	
condição	 de	 “Razoável”	 à	 generalidade	 das	 li-
nhas,	o	que	significa	que	as	infraestruturas	es-
tão	adequadas	aos	requisitos	de	exploração.	As	
intervenções	feitas	nas	Linhas	do	Douro,	Beira	
Alta	e	Beira	Baixa	ajudaram	a	que	o	indicador	de	
desempenho	tenha	sofrido	uma	ligeira	melhoria	
em	 relação	ao	ano	passado.	Não	obstante,	os	
ativos	de	via	apresentam	um	estado	de	condi-
ção	global	de	“Requer	atenção”,	verificando-se	
que	18,1%	se	apresentam	com	um	estado	de	
condição	de	“Insatisfatório”.

Os	gastos	de	manutenção	da	IP	com	a	RFN,	
como	é	o	caso	das	linhas,	estações	e	terminais,	
tiveram	uma	redução	de	4%	entre	2018	e	2019,	
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sendo	 que	 a	maior	 parte	 do	montante	 é	 desti-
nado	à	manutenção	das	linhas-férreas,	na	Figura	
11	podemos	observar	que	o	restante	é	aplicado,	
em	partes	idênticas	nas	estações,	terminais,	edi-
fícios,	subestações	e	outros.

No	que	diz	respeito	à	tarifação	da	infraestrutura,	
após	um	decréscimo	entre	os	anos	2014	e	2016,	
a	 taxa	de	utilização	 tem	aumentado	para	 todos	
os	tipos	de	serviços,	e	de	forma	mais	significativa	
para	os	urbanos	e	suburbanos.	Ver	figura	12.

Nas	Figuras	13	e	14	é	apresentado	o	peso	da	
Taxa	de	Utilização	das	Infraestruturas	(TUI)	nas	
receitas	tarifárias	das	empresas	ferroviárias.	A	CP	

Figura 10 – Intensidade de utilização das principais linhas da RFN (2019), em CKm/[Km*dia] (Fonte: IP) 
Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 11 – Gastos da IP com a manutenção da RFN, em 
milhões de euros (Fonte: IP). Adaptada do Relatório do 

Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 12 – Taxa de utilização da infraestrutura média 
(pacote mínimo de acesso e acesso às instalações de 

serviço), por tipo de serviço, em euros por CKm (Fonte: 
AMT). Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 

Português de 2019.

Figura 13 – Peso da TUI (Pacote Mínimo de Acesso 
e Acesso ás Instalações de Serviço) e dos serviços 
adicionais (excluindo o abastecimento de energia 

elétrica) e auxiliares nas receitas tarifárias (2019) (Fonte: 
AMT).Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 

Português de 2019.
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é	aquela	que	suporta	o	maior	valor,	 isto	porque	
a	TUI	é	mais	elevada	para	os	serviços	de	passa-
geiros	e	ter	menores	receitas	tarifárias	por	PKm.

A	 evolução	 do	 investimento	 anual	 na	 ferrovia	
nacional	entre	os	anos	2002	e	2019	é	ilustrada	na	
Figura	15	e	aqui	podemos	ver	dois	períodos	dis-
tintos,	entre	2002	e	2011	a	média	de	investimen-
tos	situou-se	nos	354,2	milhões	de	euros	por	ano,	
enquanto	que	entre	2012	e	2019	esse	valor	não	
alcançou	os	70	milhões	euros.	No	primeiro	perío-
do	tiveram	lugar	diversas	empreitadas	avultadas,	
tais	como	a	quadruplicação	da	linha	de	Sintra,	a	
conclusão	do	Eixo	Norte-Sul	ou	a	reabilitação	do	

Túnel	do	Rossio.	Nos	anos	seguintes,	durante	o	
Programa	de	Assistência	Económica	e	Financeira	
(2011-2014),	 assistiu-se	 a	 uma	 redução	 consi-
derável	do	investimento	na	ferrovia,	que	se	tem	
mantido	até	aos	dias	de	hoje	–	ainda	que	os	últi-
mos	anos	apresentem	uma	tendência	crescente.

A	Figura	16	desagrega	o	 investimento	realiza-
do	entre	os	anos	de	2012	e	2019	por	tipo	de	in-
tervenção.	Do	 investimento	 realizado	 em	2019,	
107,9	 milhões	 estão	 enquadrados	 no	 plano	 de	
investimentos	Ferrovia	2020.	Destacam-se	nesse	
ano	os	seguintes	investimentos:	

•	38,	4	milhões	de	euros	na	modernização	do	
troço	Covilhã-Guarda	e	Concordância	da	Linha	da	
Beira	Baixa	com	a	Linha	da	Beira	Alta;	

•	29	milhões	na	Linha	do	Minho	(eletrificação,	
sinalização	e	telecomunicações);	

•	12,7	milhões	de	euros	relativos	à	eletrificação	
do	troço	Caíde-Marco	na	Linha	do	Douro.	

Os	principais	 investimentos	na	RFN,	em	curso	
ou	a	realizar	nos	próximos	anos,	integram	o	Pla-
no	de	Investimentos	Ferrovia	2020,	que	contem-
pla	um	volume	global	de	investimento	de	2.184	
milhões	de	euros,	com	previsão	de	execução	até	
2024.

Os	projetos	e	intervenções	previstos	abrangem	
a	maior	parte	da	rede,	repartindo-se	pelos	4	se-
guintes	 corredores	 (indica-se	 a	 correspondente	
percentagem	do	investimento	total):	(i)	o	corre-
dor	 internacional	 norte	 (31,1%),	 (ii)	 o	 corredor	

Figura 14 – Receitas provenientes da TUI (Pacote Mínimo 
de Acesso e Acesso ás Instalações de Serviço) e dos 

serviços adicionais (excluindo o abastecimento de 
energia elétrica) e auxiliares cobradas pela IP: proporção 

por tipo de transporte (2019) (Fonte: AMT) 
Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 

Português de 2019.

Figura 15 – Evolução dos investimentos da IP em 
Infraestruturas de Longa Duração (ILD), em milhões de 

euros (Fonte: IP). Adaptada do Relatório do Ecossistema 
Ferroviário Português de 2019.

Figura 16 – Investimento da IP em Infraestruturas 
de Longa Duração (ILD) por tipo de intervenção, em 

milhões de euros (Fonte: IP). Adaptada do Relatório do 
Ecossistema Ferroviário Português de 2019.
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internacional	sul	(26,5%),	(iii)	o	corredor	norte-
-sul	 (21,5%)	 e	 (iv)	 corredores	 complementares	
(20,9%).	Mais	 concretamente,	os	 investimentos	
traduzir-se-ão	em	 (i)	 cerca	de	100Km	de	 cons-
trução	 nova	 (com	 destaque	 para	 a	 nova	 linha	
Évora-Elvas),	(ii)	um	aumento	de	434Km	da	rede	
eletrificada	(destacando-se	a	eletrificação	das	li-
nhas	 do	 Minho,	 Douro,	 Oeste	 e	 Algarve)	 e	 (iii)	
um	aumento	de	400Km	da	rede	com	sinalização	
eletrónica	–	na	conclusão	destas	intervenções,	a	
RFN	será	80%	eletrificada	e	79%	dotada	de	sina-
lização	eletrónica.

O	 plano	 contempla	 ainda	 uma	 diversidade	 de	
outras	intervenções,	com	destaque	para	os	inves-
timentos	que	possibilitem	o	cruzamento	de	com-
boios	de	mercadorias	com	750m	de	comprimento	
(nomeadamente,	através	da	construção	de	esta-
ções	técnicas)	nas	linhas	que	integram	o	Corredor	
Atlântico,	ou	a	supressão	de	passagens	de	nível.	
Finalmente,	 está	 ainda	 contemplado	 o	 início	 da	
instalação	do	Sistema	Europeu	de	Gestão	de	Trá-
fego	Ferroviário	(ERTMS),	e	a	preparação	da	mi-
gração	para	a	bitola	europeia.

Na	Figura	17	apresenta-se	a	evolução	anual	dos	
investimentos	relacionados	com	o	Plano	Ferrovia	
2020	(realizados	e	previstos),	e	na	Figura	18	o	
grau	de	realização	global	do	Plano.	Até	ao	final	
de	2019	tinham	sido	investidos	cerca	de	268	
milhões	 de	 euros,	 correspondendo	 a	 12,3%	
do	volume	total	de	investimento.	Refira-se,	no	

entanto,	que	estes	valores	se	situam	aquém	do	
que	era	previsto	anteriormente,	onde	se	esperava	
que	o	grau	de	realização	dos	investimentos	viesse	
a	atingir,	no	final	de	2019,	o	patamar	de	28%.

Os	recursos	humanos	da	IP	têm	vindo	a	sofrer	
um	decréscimo	entre	os	anos	2017	e	2019.

Comparativamente	 às	 redes	 de	 outros	 países	
europeus	Portugal	possui	uma	rede	de	pequena	
dimensão,	não	só	em	termos	absolutos	como	em	
termos	de	densidades	 relativas:	 por	 área	 (55%	
da	média)	e	por	população	(43%	da	média)	–	ver	
Figuras	19,	20	e	21.	Acresce	ainda	que	é	das	re-
des	 com	uma	menor	utilização	 (Figura	22),	 ex-
plicado	em	parte	pela	sua	localização	periférica,	
fazendo	fronteira	apenas	com	um	país.

Por	outro	 lado,	a	percentagem	de	eletrificação	
da	 rede	portuguesa	situa-se	 ligeiramente	acima	
da	média	 dos	 países	 analisados	 (65%).	 Tal	 re-
sultou	de	um	investimento	significativo,	levado	a	
cabo	nas	últimas	décadas,	que	permitiu	aumen-

Figura 18 – Evolução da taxa de execução acumulada do 
investimento na RFN (realizado e previsto), no âmbito 
do Plano Ferrovia 2020, entre 2015 e 2024 (Fonte: IP).

Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2019.

Tabela 1 – Efetivo do gestor da infraestrutura, a 31 de 
dezembro, nos anos 2017-2019 (Fonte: IP). Adaptada do 

Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 17 – Evolução do investimento na RFN (realizado 
e previsto), no âmbito do Plano Ferrovia 2020, entre 2015 
e 2024 (Fonte: IP). Adaptada do Relatório do Ecossistema 

Ferroviário Português de 2019.
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tar	a	extensão	da	rede	eletrificada	de	458Km	em	
1990	(15%)	para	1696Km	em	2019	(67%).	Ainda	
com	base	no	ano	de	1990,	Portugal	foi,	a	par	com	
a	França,	o	país	que	mais	viu	a	sua	rede	redu-
zir,	tendo	a	extensão	em	utilização	diminuído	em	
17%	entre	esse	ano	e	2018	(Figura	23).

Nos	 gráficos	 podemos	 observar	 a	 posição	 de	
Portugal	 face	a	vários	países	europeus	 relativa-
mente	a	 critérios	 como	a	densidade	 ferroviária,	
intensidade	 de	 utilização	 da	 rede,	 evolução	 da	
extensão	da	rede	e	taxa	de	utilização	da	infraes-
trutura.

Figura 19 – Extensão, em km, das redes ferroviárias nacionais e percentagem eletrificada (2019) (Fonte: IRG-Rail) 
Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 20 – Densidade da rede ferroviária em relação à 
área do país, em km/100km2 (2019) (Fonte: IRG-Rail). 

Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2019.

Figura 21 – Densidade da rede ferroviária em relação à 
população, em km/10.000 Hab (2019) (Fonte: IRG-Rail) 

Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2019.

Figura 22 – Intensidade de utilização da rede ferroviária, 
em comboios por km por dia (2019) (Fonte: IRG-Rail). 
. Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 

Português de 2019.
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Figura 24 – Evolução e caracterização da oferta por tipo de serviço, 2017-2019 (Fonte: Operadores) 
Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 23 – Índice da evolução da extensão da rede 
ferroviária, 1990-2018 (Fonte: Statistical pocketbook - 
2019, EU Transport in figures, da Comissão Europeia) 

Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2019.

SERVIÇO	DE	TRANSPORTE	DE	

PASSAGEIROS

Os	serviços	públicos	de	transporte	ferroviário	
de	 passageiros	 em	 Portugal	 são,	 atualmente,	
prestados	pelos	operadores	CP	e	Fertagus.	A	CP	
explora	 serviços	 de	 Longo	 Curso,	 Regionais	 e	
Inter-regionais	e	urbanos	e	suburbanos.	A	Fer-
tagus	 explora	 o	 serviço	 público	 de	 transporte	

suburbano	 no	 Eixo	 Ferroviário	 Norte-Sul	 entre	
as	estações	de	Setúbal	e	Roma-Areeiro	(Lisboa).

Em	termos	de	quota	de	mercado,	a	CP	detém	
(em	 termos	 de	 passageiros	 e	 PKm)	 81%	 dos	
serviços	suburbanos	de	Lisboa,	cabendo	à	Fer-
tagus	os	restantes	19%.

Conforme	ilustra	a	Figura	24,	a	oferta	nacional	
de	 serviços	 ferroviários	de	passageiros	 tem-se	
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mantido	aproximadamente	constante	nos	últimos	
anos,	em	termos	de	comboios	e	comboios-Km	re-
alizados	e	para	os	vários	serviços.

Do	lado	da	procura	tem	havido	um	crescimen-
to	desde	2013,	 sendo	que,	 entre	2013	e	2018,	
os	 passageiros	 e	 passageiros-Km	 cresceram	 a	
uma	média	de	5%	ao	ano.	Entre	2018	e	2019,	
com	a	introdução	do	Programa	de	Apoio	à	Redu-
ção	Tarifária	 (PART),	esse	crescimento	 foi	ainda	
mais	significativo	com	um	aumento	de	15%	nos	
passageiros	transportados	e	de	10,5%	nos	pas-
sageiros-Km,	com	maior	significado	nos	serviços	
suburbanos	de	Lisboa	com	a	CP	a	registar	um	au-
mento	de	18%	e	a	Fertagus	15%.

A	Figura	25,	para	além	da	procura,	apresenta	a	
evolução	da	oferta	global	entre	2012	e	2019.	De	
facto,	observa-se	que	o	já	mencionado	aumento	
da	procura	em	2019	veio	acentuar	a	divergência	
desta	em	relação	à	oferta,	que	não	tem	acompa-
nhado	o	aumento	da	procura,	 com	reflexos	nas	
taxas	de	ocupação	e	no	rácio	PKm/CKm.

O	 parque	 de	 material	 circulante	 utilizado	 no	
serviço	 regular	 dos	 operadores	 nacionais	 de	
transporte	de	passageiros	 tem-se	mantido	 rela-
tivamente	estável	nos	últimos	anos.	Em	2019,	o	
parque	 ativo	 totalizava	 389	 veículos,	 conforme	
detalhado	na	Tabela	2.	Este	número	não	inclui	as	
5	locomotivas	elétricas	que	a	CP	tem	alugadas	à	
Medway	para	serviço	de	mercadorias.

Considerando	a	sua	distribuição	pelos	serviços,	
a	Figura	26	mostra	que	metade	do	material	mo-
tor	 em	atividade	 é	 utilizado	 nos	 serviços	 regio-
nais	e	de	longo	curso	da	CP,	estando	o	restante	
afeto	aos	serviços	urbanos/suburbanos	de	Lisboa	
(38%)	e	do	Porto	(12%).	Nos	serviços	regionais	
e	 de	 longo	 curso	 estão	 incluídas	 8	 locomotivas	
a	diesel	da	CP	que	são	utilizadas	principalmente	
para	manobras.	As	automotoras	a	diesel	incluem	
23	alugadas	à	RENFE	para	serviço	da	CP.

No	que	respeita	à	imobilização	do	material	cir-
culante,	 a	 Figura	 27	 revela	 que,	 após	 a	 subida	
verificada	nos	anos	anteriores,	a	taxa	de	imobi-
lização	do	material	da	CP	estabilizou	entre	2018	
e	2019,	tendo-se	verificado	uma	descida	no	caso	
das	carruagens.

Ao	 longo	 da	 década	 de	 2010	 a	 2019	 –	 e	 em	
contraste	com	a	década	anterior,	em	que	tiveram	
lugar	 aquisições	 de	 automotoras	 e	 locomotivas	

Figura 25 – Evolução da oferta e procura: PKm, 
Passageiros, LKm e CKm, como índices relativos ao 
ano de 2012 (Fonte: AMT). Adaptada do Relatório do 

Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Tabela 2 – Material circulante ativo dos operadores de 
passageiros em 2019. (Fonte: Operadores).

 Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2019.

Figura 26 – Distribuição do material motor por serviço. 
(Fonte: Operadores). Adaptada do Relatório do 

Ecossistema Ferroviário Português de 2019.
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–	os	investimentos	da	CP	em	material	circulante	
têm	 sido,	 sobretudo,	 destinados	 a	 renovação	 e	
modernização	 do	 material	 existente,	 conforme	
apresentado	na	Figura	28.

Na	Figura	29	apresenta-se	a	evolução	dos	gas-
tos	relativos	a	conservação	e	reparação	do	ma-
terial	circulante	da	CP	e	da	Fertagus.	Em	2019,	
essa	 rúbrica	 ascendeu	a	49,8	milhões	de	 euros	
no	 caso	 da	 CP	 (1,75€/CKm)	 e	 1,5	 milhões	 de	
euros	 no	 caso	 da	 Fertagus	 (0,66€/CKm).	 Com-
parativamente	a	2018,	destaca-se	o	aumento	de	
11,8	milhões	de	euros	(+30%)	reportado	pela	CP	
nesta	rúbrica.

Em	31	de	dezembro	de	2019,	o	quadro	de	pes-

soal	ao	serviço	dos	dois	operadores	de	transporte	
ferroviário	 de	 passageiros	 era	 composto	 por	 2	
828	trabalhadores,	dos	quais	94%	pertencentes	
à	CP	(Tabela	3).	Contrariando	a	tendência	decres-
cente	dos	últimos	anos,	registou-se	uma	variação	
de	+0,5%	em	relação	a	2018.

Na	Tabela	4	apresenta-se	o	número	de	maquin-
istas	 e	 uma	 medida	 simples	 de	 produtividade	
(CKm	 realizados	 por	 maquinista),	 para	 os	 dois	
operadores	de	transporte	de	passageiros	no	ano	
de	2019,	e	finalmente	na	Tabela	5	resume-se	a	
evolução	do	absentismo	dos	trabalhadores.

Figura 27 – Taxa de imobilização do material circulante, 
por tipo, 2017-2019 (Fonte: Operadores). Adaptada do 

Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 
2019.

Figura 28 – Evolução do investimento anual da CP em 
material circulante, histórica e prevista, em milhões de 

euros (Fonte: CP e AMT).
Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 

Português de 2019.

Figura 29 – Gastos relativos a conservação e reparação 
de material circulante, (a) em milhões de euros e (b) em 

€/CKm (Fonte: Operadores).
Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 

Português de 2019. Adaptada do Relatório do 
Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Tabela 3 – Efetivo total dos operadores de transporte 
ferroviário de passageiros, a 31 de dezembro, nos anos 
2017-2019 (Fonte: Operadores). Adaptada do Relatório 

do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.
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SERVIÇO	DE	TRANSPORTE	DE	

MERCADORIAS

A	 Medway	 e	 a	 Takargo	 detinham,	 em	 2019,	
100%	 do	 transporte	 ferroviário	 de	mercadorias	
efetuado	 em	 território	 nacional.	 A	Medway	 tem	
uma	 presença	muito	 forte	 no	 transporte	 nacio-
nal	 (95%	do	mercado,	 em	 termos	de	TKm)	 re-
presentando	este	85%	da	sua	atividade	total,	em	
território	nacional.	Já	no	tráfego	internacional,	os	
dois	operadores	apresentam	quotas	semelhantes	
(≈50%),	medidas	através	das	TKm	transportadas	
nos	percursos	nacionais	das	viagens	 internacio-
nais.	

Os	 valores	 apresentados	 incluem	 apenas	 os	
CKm	efetuados	em	território	nacional.	Quer	 isto	
dizer	que	as	estatísticas	relativas	aos	serviços	in-
ternacionais	(serviços	com	origem	ou	destino	fora	
do	território	nacional)	consideram	apenas	os	CKm	
e	as	TKm	realizadas	dentro	do	território	nacional.

Como	ilustram	as	Figuras	30	e	31,	entre	2017	e	
2019	o	volume	de	atividade	do	transporte	ferro-
viário	de	mercadorias	em	Portugal,	reduziu	cerca	
de	5%	e	6%	em	termos	de	CKm	realizados	e	TKm	
transportadas,	 respetivamente,	 verificando-se	
um	 ligeiro	 crescimento	do	 rácio	 TKm/CKm,	que	
representa	 uma	 aproximação	 ao	 número	médio	

Tabela 4 – Maquinistas ao serviço dos operadores de 
passageiros (a 31 de dezembro de 2019) e CKm por 

maquinista (Fonte: Operadores).
Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 

Português de 2019.

Tabela 5 – Evolução da taxa de absentismo para 
os operadores de transporte de passageiros, 2017-

2019 (Fonte: Operadores). Adaptada do Relatório do 
Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 30 – Evolução da oferta, em (a) Comboios e (b) CKm (Fonte: Operadores) 
Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.
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de	toneladas	transportadas	por	comboio.	Este	úl-
timo	indicador	tem	vindo	a	crescer	de	forma	con-
sistente	desde,	pelo	menos,	2012	(+18%).

No	mesmo	 período,	 registou-se	 também	 uma	
redução	em	termos	de	comboios	realizados	(-9%)	
e	toneladas	transportadas	(-11%).

Relativamente	 aos	 dois	 operadores	 ferroviá-
rios,	no	caso	da	Medway	a	carga	com	origem	
ou	destino	nos	portos	marítimos	nacionais	re-
presentou	 69%	 das	 toneladas	 transportadas,	
sendo	que	na	Takargo	esse	valor	 foi	de	 cerca	
de	32%.	Em	termos	globais,	em	2019	os	portos	
contribuíram	com	62%	das	toneladas	transpor-
tadas	por	ferrovia.

Em	31	de	dezembro	de	2019,	o	quadro	de	pes-
soal	ao	serviço	dos	dois	operadores	de	transporte	
ferroviário	de	mercadorias	era	composto	por	610	
trabalhadores,	dos	quais	83%	pertencentes	à	Me-
dway	(Tabela	7).

Figura 31 – Evolução da procura, em (a) Toneladas e (b) TKm transportadas (Fonte: Operadores) 
Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Tabela 6 – Movimentação de mercadorias (Ton) e de contentores (TEU) nos principais portos continentais e 
correspondente movimentação ferroviária, excluindo o transbordo entre embarcações (transhipment), em 2019 (Fonte: 

Movimentação portuária – AMT; Movimentação ferroviária – operadores). Adaptada do Relatório do Ecossistema 
Ferroviário Português de 2019.

Tabela 7 – Efetivo total dos operadores de transporte 
ferroviário de mercadorias, a 31 de dezembro, nos anos 

2017-2019 (Fonte: Operadores). Adaptada do Relatório do 
Ecossistema Ferroviário Português de 2019.
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SEGURANÇA	DA	OPERAÇÃO	FERROVIÁRIA

O	ano	de	2019	caracterizou-se	por	um	agrava-
mento	das	estatísticas	de	acidentes	significativos	
face	a	2018,	quer	em	número	absoluto	(+38%,	
de	37	para	51)	quer	em	número	de	acidentes	por	
CKm	(+37%,	de	1,01	para	1,39)	(Figura	32).	Es-
tes	números	são	superiores	à	média	do	período	
2012-2018	 (37,1	 acidentes	 e	 1,02	 acidentes/
CKm	anuais).

A	 Figura	 33	 ilustra	 a	 evolução	 do	 número	 de	
passagens	de	nível	(PN)	nas	linhas	ativas	da	RFN,	
em	termos	de	(i)	número	total	de	PN	e	(ii)	núme-
ro	de	PN	com	proteção	(automática	ou	manual).	
Em	 consequência	 das	 campanhas	 de	 supressão	
levadas	a	cabo	pela	REFER	e	pela	IP,	o	número	de	
passagens	de	nível	 tem	vindo	a	diminuir	(-36%	
desde	2006),	embora	a	um	ritmo	menos	pronun-
ciado	a	partir	de	2012	(-5%).	No	ano	de	2019,	
existiam	ao	todo	834	PN	na	rede	–	cerca	de	33	
por	cada	100Km	de	linha	–	das	quais	457	(55%)	
com	proteção.

Figura 32 – Acidentes significativos (2012-2019) (Fonte: IMT, Operadores) 
Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 33 – Evolução do número passagens de nível (2006-2019) (Fonte: IMT) 
Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.
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QUALIDADE	DO	SERVIÇO

Em	2019,	porém,	verificou-se	uma	melhoria	da	
regularidade	em	todos	os	serviços	relativamente	
a	2018,	recuperando-se	o	nível	correspondente	a	
2017,	em	termos	de	índice	de	regularidade	como	
se	pode	ver	na	Figura	34.	

Em	termos	de	pontualidade	dos	serviços	de	pas-
sageiros	(Figura	35),	entre	2018	e	2019,	destaca-
-se	a	melhoria	nos	serviços	regionais	e	de	longo	
curso,	 embora	 esses	 continuem	 a	 ser	 os	 servi-
ços	com	menor	pontualidade.	Nos	serviços	urba-
nos/suburbanos	de	Lisboa,	a	Fertagus	continua	a	
apresentar	melhores	 índices	de	pontualidade	do	
que	os	serviços	da	CP-Lisboa,	com	um	índice	de	
pontualidade	de	94%	(contra	85-88%	na	CP).

No	que	respeita	ao	transporte	de	mercadorias,	
57%	dos	comboios	chegam	ao	destino	com	atra-
so	inferior	a	15min,	11%	com	atraso	entre	15	e	
30min,	e	32%	com	atraso	superior	a	30min,	não	
tendo	 ocorrido	 grandes	 variações	 neste	 padrão	
entre	2017	e	2019	(Figura	36).

A	 Figura	 37	 ilustra	 a	 evolução	 do	 número	 de	
reclamações	registadas	por	milhão	de	passagei-
ros	transportados	para	os	dois	operadores,	des-
tacando-se,	em	2019,	e	invertendo	o	padrão	dos	
últimos	anos,	o	 facto	de	esse	 indicador	 ter	sido	
superior	para	a	Fertagus	(35,	contra	30	no	caso	
da	CP).	

Figura 35 – Índices de pontualidade de 3 e 5 min, em 
%, no transporte de passageiros (Fonte: operadores).

Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2019.

Figura 36 – Pontualidade dos comboios de transporte 
de mercadorias (Fonte: IP) . Adaptada do Relatório do 

Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 37 – Número de reclamações por milhão de 
passageiros transportados (Fonte: AMT). Adaptada do 

Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 
2019.

Figura 34 – Índice de Regularidade (IR). (Fonte: 
operadores).Adaptada do Relatório do Ecossistema 

Ferroviário Português de 2019.
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Na	Figura	38	identificam-se	os	motivos	das	re-
clamações	apresentadas.

RESULTADOS	ECONÓMICO-FINANCEIROS

Na	Figura	39	são	apresentados,	entre	outros,	os	
resultados	operacionais	do	ecossistema	ferroviá-
rio	(do	gestor	da	infraestrutura	e	dos	quatro	ope-
radores	de	transporte	ferroviário),	que	em	2019,	
se	cifraram	em	36	milhões	de	euros	negativos	e	
os	resultados	antes	de	imposto	em	104	milhões	

de	 euros	 negativos.	 Ambos	 se	mantiveram	 ne-
gativos,	 face	a	2018,	 registando,	 contudo,	uma	
melhoria	de	39	milhões	de	euros	nos	resultados	
operacionais	e	35	milhões	de	euros	nos	resulta-
dos	antes	de	impostos.

A	melhoria	 dos	 resultados	 operacionais	 resul-
ta,	 essencialmente,	do	aumento	da	procura	ve-
rificado	em	2019	e	correspondente	acréscimo	de	

rendimentos,	 e	 pela	 atribuição	
de	 uma	 indemnização	 compen-
satória	de	40	milhões	de	euros	à	
CP,	situação	que	não	se	verificou	
em	anos	anteriores.

A	 indemnização	 compensató-
ria	atribuída	ao	gestor	da	infra-
estrutura,	 IP,	 registou	 um	 de-
créscimo	de	5%	face	a	2018.

Os	 rendimentos	 operacionais	
do	 ecossistema	 ferroviário	 em	
termos	 globais	 ascenderam	 a	
640	milhões	de	euros,	conforme	
a	 distribuição	 apresentada	 na	
Figura	40,	registando	um	cresci-
mento	de	10%	relativamente	ao	
ano	anterior	(3%	se	não	 forem	
consideradas	 as	 indemnizações	
compensatórias).

Figura 38 – Distribuição das reclamações pelos motivos 
principais (2019) (Fonte: AMT) . Adaptada do Relatório 

do Ecossistema Ferroviário Português de 2019.

Figura 39 – Demonstração de resultados do ecossistema ferroviário, em 
milhões de euros (2019) (Fonte: Operadores). Adaptada do Relatório do 

Ecossistema Ferroviário Português de 2019.
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Relativamente	 aos	 gastos	 operacionais,	 num	
total	 de	676	milhões	de	 euros,	 registou-se,	 em	
2019,	um	aumento	de	3%	relativamente	ao	ano	
anterior,	 tendo-se	verificado	um	crescimento	de	
3%	e	6%	no	transporte	de	passageiros	e	de	mer-
cadorias,	respetivamente.	Ver	a	Figura	41.

A	variação	dos	resultados	operacionais	(Figura	
42)	 reflete,	 em	 grande	medida,	 a	 variação	 nos	
resultados	 das	 empresas	 de	 transporte	 de	 pas-
sageiros,	principalmente	a	CP,	que	registou	uma	
melhoria	de	cerca	de	40	milhões	de	euros,	um	va-
lor	que	coincide	com	as	indemnizações	compen-
satórias	 recebidas.	Não	obstante	a	 redução	das	
tarifas	impostas	pelo	PART,	a	Fertagus	aumentou	
as	suas	receitas	tarifárias	(incluindo	as	compen-
sações	tarifárias)	e,	como	consequência,	aumen-
tou	os	seus	resultados	operacionais	em	84%.

A	 dívida	 financeira	 remunerada	 das	 empresas	
analisadas	 ascendia,	 no	 final	 de	 2019,	 a	 4.687	
milhões	de	euros	 (Figura	43).	Este	valor	 repre-
senta	um	decréscimo	de	1.255	milhões	de	euros	
relativamente	 ao	 ano	 anterior.	 Tal	 deveu-se	 es-
sencialmente	à	redução	da	dívida	na	IP,	na	ordem	
de	712	milhões	de	 euros,	 e	 de	529	milhões	de	
euros	na	CP.

Entre	2012	e	2019,	o	Estado	transferiu	8,3	mil	
milhões	de	euros	para	a	CP	e	para	a	IP,	o	que	per-
mitiu	a	amortização	de	5,1	mil	milhões	de	euros	
de	financiamentos	bancários	e	obrigacionistas,	a	
realização	de	investimentos	no	valor	0,7	mil	mi-
lhões	de	euros	e	fazer	face	às	necessidades	gera-
das	pelos	resultados	negativos.

Figura 40 – Rendimentos operacionais, em milhões de 
euros, por atividade (Fonte: Operadores) 

Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2019.

Figura 41 – Gastos operacionais, em milhões de euros, 
por atividade (Fonte: Operadores).

Adaptada do Relatório do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2019.

Figura 42 – Resultados operacionais, em milhões de 
euros, por atividade (Fonte: Operadores). Adaptada 

do Relatório do Ecossistema Ferroviário Português de 
2019.

Figura 43 – Dívida remunerada total em 2019 (milhões de 
euros) (Fonte: Operadores). Adaptada do Relatório do 

Ecossistema Ferroviário Português de 2019.
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ECopista do ramal dE 
famaliCão

Foi	oficialmente	 inaugurada	 a	 eco-
pista	 que	 liga	 a	 Póvoa	 do	 Varzim	
e	 Famalicão,	 numa	 cerimónia	 que	

decorreu	na	fronteira	entre	as	freguesias	
de	Balasar	e	Gondifelos,	e	que	contou	com	
a	presença	dos	presidentes	das	duas	au-
tarquias.

Com	uma	extensão	de	cerca	de	27	quilóme-
tros	a	ecopista	ocupa	o	antigo	canal	ferroviário	
do	 ramal	de	Famalicão	que	encerrou	em	1995.	
Apesar	 de	 já	 ser	 utilizado	 habitualmente	 para	
caminhar	ou	andar	de	bicicleta,	só	recentemente	
foram	finalizadas	as	obras	que	dotaram	a	ecopis-
ta	de	todas	as	condições	necessárias	para	uma	
utilização	segura.

O	 investimento	 de	 cerca	 de	 4,3	 milhões	 de	
euros	foram	em	parte	comparticipados	por	fun-
dos	estruturais	do	Programa	Operacional	Norte	

2020,	geridos	pela	CCDRN	(Comissão	de	Coor-
denação	e	Desenvolvimento	Regional	do	Norte).

A	ecopista	apresenta	actualmente	condições	de	
excelência	para	caminhar	ou	pedalar	tendo	sido	
equipada	com	equipamentos	modernos.	O	canal	
ferroviário	 foi	 asfaltado	 e	 foi	 colocada	 ilumina-
ção	pública	em	toda	a	extensão	do	percurso.	De	
realçar	ainda	a	existência	de	sinalética	vertical	e	
horizontal,	estando	ainda	em	projecto	a	instala-
ção	de	 semáforos	em	 três	atravessamentos	de	
estradas	nacionais.

fotografias: infraEstruturas dE portugal © 
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Já	se	iniciaram	as	obras	de	requalifica-
ção	do	edifício	de	passageiros	da	an-
tiga	estação	de	Mirandela	da	linha	do	

Tua	que	se	encontrava	há	vários	anos	aban-
donada.

Os	trabalhos	que	agora	decorrem	contam	com	
um	investimento	de	cerca	de	2,2	milhões	de	eu-
ros,	e	vão	permitir	dar	uma	nova	vida	ao	edifício	
emblemático	da	cidade	de	Mirandela.	Os	planos	
para	a	futura	utilização	do	imóvel	passam	pela	
transformação	dos	pisos	superiores	em	espaços	
destinados	a	artes	e	culturas,	existindo	a	inten-
ção	 de	 criar	 “uma	memória	 sobre	 a	 ferrovia”,	
segundo	 palavras	 da	 presidente	 da	 autarquia.	

O	 investimento	 é	 comparticipado	 a	 85%	 pelo	
Fundo	Europeu	de	Desenvolvimento.

O	piso	inferior	ficará	destinado	a	apoio	da	mo-
bilidade	da	linha	ferroviária	do	Tua,	numa	altura	
em	que	esse	processo	continua	longe	de	estar	
concluído.

As	obras	que	têm	um	prazo	de	execução	de	18	
meses,	iniciaram-se	no	princípio	do	mês	de	Ju-
nho,	após	em	Setembro	de	2019	ter	sido	esta-
belecido	o	acordo	entre	autarquia	de	Mirandela	
e	a	Infraestruturas	de	Portugal,	que	garantiu	o	
usufruto	do	edifício	 e	de	 terrenos	envolventes	
por	parte	do	município	durante	um	período	de	
50	anos.

antiga Estação dE mirandEla 
Em obras dE rEqualifiCação

fotografias [18 dE agosto dE 2021] : antónio j. pombo © 
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No	dia	9	de	Agosto	 foi	assinado	um	
acordo	 de	 cooperação	 entre	 a	 In-
fraestruturas	de	Portugal	e	a	Admi-

nistração	dos	Portos	de	Setúbal	e	Sesimbra	
(APSS),	 com	 vista	 à	 futura	 empreitada	 de	
melhoria	dos	acessos	ferroviários	“Linha	do	
Sul	-	Modernização	das	infraestruturas	e	eli-
minação	de	constrangimentos	na	ligação	fer-
roviária	ao	Porto	de	Setúbal	e	Praias	–	Sado”.

A	 cerimónia	 que	 decorreu	 na	 sede	 da	 APSS	
contou	com	a	contou	com	a	presença	do	Secre-
tário	 de	 Estado	 Adjunto	 e	 das	 Comunicações,	
Hugo	Santos	Mendes,	 dos	Vogais	 do	Conselho	
de	Administração	da	APSS,	José	Castel-Branco	
Carlos	Correia	e	Ricardo	Roque	e	do	Vice-Presi-
dente	da	IP,	Carlos	Fernandes.

As	intervenções	previstas	segundo	pala-
vras	do	Vice-Presidente	da	IP	vão	permi-
tir	 dotar	 a	 rede	 ferroviária	 da	 zona	 para	
“composições	 de	 750m,	 permitindo	 que	
comboios	eléctricos	saiam	da	zona	de	car-
ga	do	Porto	de	Setúbal	para	rede	ferroviá-
ria	nacional”.	O	dirigente	referiu	ainda	que	
com	 esta	 empreitada	 o	 Porto	 de	 Setúbal	
irá	ter	benefícios	económicos	“em	50%	do	
custo	de	transporte	entre	o	porto	e	a	fron-
teira	espanhola,	com	redução	do	percurso	
em	 150	 quilómetros	 e	 menos	 uma	 1,30	
horas	nessa	ligação”.

As	 intervenções	 previstas	 no	 projecto	
vão	permitir	melhorar	os	acessos	ferrovi-
ários	 à	 zona	 do	 porto,	 permitindo	 desse	
modo	 maximizar	 a	 operacionalidade	 das	
infraestruturas,	estando	previsto	a	electri-
ficação	das	linhas	até	ao	interior	dos	ter-
minais.	Deste	modo	será	possível	aumen-
tar	a	capacidade	de	recepção	e	expedição,	
com	o	consequente	aumento	do	tamanho	
dos	comboios	que	utilizam	o	porto.	Serão	
reduzidos	os	custos	de	operação,	a	dimi-
nuição	da	quantidade	de	manobras,	refor-

ço	 da	 segurança	 ferroviária	 e	 uma	 diminuição	
do	tráfego	rodoviário	com	as	respectivas	vanta-
gens	em	termos	ambientais.

Da	parte	do	Governo,	destaque	para	as	pala-
vras	de	Hugo	Santos	Mendes,	Secretário	de	Es-
tado	Adjunto	e	das	Comunicações,	destacando	
que	“a	concretização	deste	projecto	contribuirá	
grandemente	para	o	desenvolvimento	do	Porto	
de	Setúbal	reforçando	a	sua	vocação	como	por-
to	 exportador,	 uma	 vez	 que	 cerca	 de	 60%	da	
mercadoria	movimentada	é	já	de	exportação.”

O	projecto	destinado	a	estas	intervenções	foi	
apresentado	 na	 Trainspotter	 n.º	 131	 de	 Julho	
de	2021.

invEstimEnto no  porto dE 
sEtúbal E praias – sado

Porto de Setúbal, 01 de Junho de 2021. 
© Pedro André
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pontEs mEtáliCas
da linHa do sul

Foram	finalizados	os	 trabalhos	 re-
ferentes	à	empreitada	de	protec-
ção	 anticorrosiva	 que	 decorrem	

em	sete	estruturas	metálicas	da	linha	do	
Sul.

As	 estruturas	 intervencionadas	 situam-se	
nos	 concelhos	 de	 Setúbal,	 Alcácer	 do	 Sal,	
Grândola	e	Ourique	e	foram	as	seguintes:

•	Quilómetro	38,383	–	Passagem	Hidráulica	
do	Montinho;

•	Quilómetro	38,887	–	Passagem	Hidráulica	
do	Bem	Gordo;

•	Quilómetro	64,722	–	Pontão	da	Ribeira	de	
S.Martinho;

•	 Quilómetro	 64,937	 –	 Pontão	 da	 Vala	 de	
S.Martinho;

•	Quilómetro	78,640	–	Passagem	Inferior	de	
Alcácer	do	Sal;

•	Quilómetro	112,325	–	Pontão	de	Padrões;

•	Quilómetro	218,948	–	Ponte	de	Garvão.

O	 investimento	 que	 rondou	 os	 750,000.00	
euros	permitiu	 assegurar	 e	garantir	 a	obser-
vância	 dos	 índices	 de	 fiabilidade,	 comporta-
mento	 e	 segurança	 das	 pontes	 ferroviárias,	
sendo	 que	 intervenção	 decorreu	 sob	 a	 res-
ponsabilidade	do	Departamento	de	Estruturas	
Especiais	da	Direção	da	Rede	Ferroviária.	Os	
trabalhos	efectuados	permitiram	combater	os	
efeitos	da	exposição	aos	vários	agentes,	 tais	
como	a	humidade,	a	salinidade	ou	a	poluição,	
que	 originam	 ambientes	 com	 elevado	 grau	 de	
agressividade,	e	que,	no	limite,	poderiam	impli-
car	a	substituição	de	algumas	estruturas.

Os	trabalhos	que	decorreram	durante	210	dias	
foram	efectuados	pela	empresa	MONTACO	–	Tra-
tamentos	Anticorrosivos	e	Construção	Civil,	S.A.	

tendo	a	fiscalização	sido	assegurada	por	meios	
internos	 da	 Infraestruturas	 de	 Portugal	 com	 o	
apoio	da	empresa	Engibene,	Lda.	A	intervenção	
decorreu	sem	comprometer	a	circulação	regular	
de	comboios,	cumprindo	igualmente	com	as	exi-
gências	 ambientais	 relacionadas	 com	 as	medi-
das	de	protecção	à	dispersão	de	resíduos.

fotografias: infraEstruturas dE portugal © 

 Trabalhos na Ponte de Padrões.

 Trabalhos na Ponte do Garvão.

Trabalhos na PH de Bem Gordo e PI de Alcácer.
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Estabilização dE taludEs
linHa dE lEiXõEs E s.gEmil

Em	breve	vão	avançar	no	terreno	as	
obras	 referentes	 à	 empreitada	 de	
estabilização	 de	 taludes	 na	 Linha	

de	 Leixões,	 entre	 o	 km	 4,360	 e	 20,430,	 e	
na	Concordância	de	São	Gemil,	entre	o	km	
3,000	e	3,680	após	a	mesma	ter	sido	con-
signada	pela	Infraestruturas	de	Portugal	no	
final	do	mês	de	Agosto.

Vão	ser	investidos	cerca	de	4	milhões	de	euros	
que	vão	permitir	intervir	em	11	taludes	de	esca-
vação,	e	respetivas	estruturas	de	contenção.

Com	 esta	 empreitada	 vai	 ser	 possível	 proce-
der	 à	 estabilização	 geotécnica	 e	
estrutural	dos	 locais	em	questão	
onde	se	verificavam	alguns	sinais	
de	instabilidade,		que	poderia	vir	
a	 comprometer	 a	 segurança	 fer-
roviária,	por	via	de	deslizamentos	
e	queda	de	blocos,	com	prejuízo	
para	a	exploração	 ferroviária	em	
duas	ligações	estratégicas	para	o	
tráfego	de	mercadorias	e	 ligação	
ao	Porto	de	Leixões.

Os	trabalhos	irão	decorrer	num	
prazo	 de	 execução	 de	 540	 dias,	
tendo	 o	 consórcio	 EXTRACO,	
Construccións	 e	 Proxetos	 SA	 /	
MISTURAS	 Obras	 e	 Proxetos	 SA	
sido	o	vencedor	do	concurso	pú-
blico.	 O	 projecto	 de	 intervenção	
nos	taludes	foi	desenvolvido	pelo	
GEG	Engineering	e	será	a	empre-
sa	Afaplan	a	proceder	à	fiscaliza-
ção	dos	trabalhos.

Esta	 intervenção	 é	 de	 extrema	
importância	 e	 insere-se	 num	 rol	
de	trabalhos	que	a	IP	tem	feito	na	

linha	de	Leixões	com	vista	a	um	melhoramento	
da	capacidade	e	operação	das	ligações	ferroviá-
rias	ao	Porto	de	Leixões.	

Deste	modo	é	potenciado	o	transporte	ferrovi-
ário	de	mercadorias	que	se	traduz	em	impactos	
positivos	e	diretos	ao	nível	da	segurança,	quali-
dade,	fiabilidade	e	disponibilidade	da	infraestru-
tura	ferroviária.

A	maioria	dos	trabalhos	está	prevista	efectuar-
-se	durante	o	período	noturno	de	modo	a	que	o	
impacto	 na	 circulação	 ferroviária	 seja	 o	menor	
possível.

fotografias: infraEstruturas dE portugal © 
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rEabilitação da
Estação dE alvErCa

Foi	 consignada	 pela	 Infraestrutu-
ras	de	Portugal	a	empreitada	des-
tinada	 à	 reabilitação	 da	 estação	

de	Alverca	situada	ao	quilómetro	21,8	da	
linha	do	Norte.

A	 empresa	 vencedora	 do	 concurso,	 NOVA	
CITOR	–	Metalizações	e	Pinturas,	já	tinha	as-
sinado	o	contrato	no	dia	14	de	Abril	de	2021	
após	ter	vencido	o	concurso	público.	O	inves-
timento	de	cerca	de	750.000,00	euros	vai	per-
mitir	 intervir	na	estação,	corrigindo	situações	
resultantes	da	degradação	dos	materias	e	em	
simultâneo	melhorar	 as	 condições	 oferecidas	
aos	utilizadores	do	meio	ferroviário.

Da	 empreitada	 fazem	parte	 diversos	 traba-
lhos,	entre	eles	os	seguintes:

•	Trabalhos	de	Impermeabilização;

•	Substituição	de	coberturas;

•	Tratamento	de	elementos	metálicos;

•	Substituição	dos	vãos	envidraçados;

•	Beneficiação	geral	do	edifício	de	passagei-
ros;

•	Substituição	de	luminárias,	sendo	instalada	
luminação	LED,	prática	assumida	ultimamente	
pela	IP	de	modo	a		cumprir	as	metas	da	efici-
ência	energética.

Os	trabalhos	 irão	decorrer	ao	 longo	de	210	
dias	sem	que	exista	a	necessidade	de	compro-
meter	a	exploração	ferroviária	e	os	fluxos	de	
circulação	na	estação.	

Esta	 intervenção	 faz	parte	de	um	grupo	de	
acções	mais	alargado	com	vista	à	beneficiação	
e	requalificação	de	diversas	estações	da	área	
metropolitana	de	Lisboa,	como	são	os	casos	do	
Oriente,	Entrecampos,	Sete	Rios	e	Campolide.

fotografias: infraEstruturas dE portugal © 
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Cp iniCia a dEvolução 
dos 592 mas prolonga o 
aluguEr para lá dE 2022
A	CP	–	Comboios	de	Portugal	iniciou	durante	 a	 primeira	 metade	 deste	

ano	 o	 processo	 de	 devolução	 das	
automotoras	UTD	592.	Retornaram	a	Espa-
nha	duas	unidades	e	perspetiva-se	que	até	
ao	final	de	2021	sejam	devolvidas	mais	uni-
dades.

Contudo,	 a	 empresa	 terá	 de	 rever	 o	 contra-
to	de	aluguer	de	modo	a	estendê-lo	além	2022,	
data	 em	 que	 o	mesmo	 termina.	 Isto	 porque	 o	
concurso	das	novas	unidades	Diesel	para	o	ser-
viço	regional	sofreu	atrasos,	a	empresa	vencedo-
ra,	a	Stadler,	só	iniciará	a	entrega	das	unidades	
em	2025	e	os	investimentos	de	electrificação	de	
linhas	 no	 âmbito	 do	 Ferrovia	 2020	 encontram-

-se	também	com	um	atraso	considerável.	A	CP	
vê-se	assim	 impossibilitada	de	colocar	material	
eléctrico	já	disponível,	em	alguns	serviços	e	con-
fronta-se	com	um	problema	de	gestão	da	frota	
de	 unidades	 Diesel.	 No	 contrato	 atual,	 o	 valor	
anual	de	aluguer	de	cada	unidade	é	de	310	mil	
euros.	A	manter-se	esta	ordem	de	grandeza	no	
futuro	contrato	perspetiva-se	que	a	CP	tenha	de	
investir	entre	2023	e	2025	mais	de	dez	milhões	
de	euros	para	manter	uma	parte	da	frota	destas	
automotoras.

O	contrato	de	aluguer	dos	592	teve	início	em	
2011,	faz	este	ano	10	anos	e,	desde	então,	a	CP	
tem	pago	anualmente	um	valor	médio	de	6	mi-
lhões	de	euros.

Parte da frota alugada a Espanha num momento de “descanso” em Contumil. Março de 2021,
© Pedro Mêda
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rotunda dE sErnada
vai sEr rEposta

Foi	finalmente	aberta	a	consulta	pú-
blica	da	empreitada	para	reposição	
da	 rotunda	 de	 Sernada	 do	 Vouga,	

que	tem	como	objectivo	facilitar	a	operação	
dos	comboios	históricos	com	tracção	a	va-
por	na	linha	do	Vouga.

Recorde-se	 que	 a	 antiga	 rotunda	 de	Sernada	
tinha	sido	desligada	da	restante	rede	no	decor-
rer	das	obras	de	modernização	do	layout	da	es-
tação	de	Sernada	na	última	década,	tendo	sido	
retirada	a	agulha	de	acesso	à	rotunda	pelo	facto	
de	esta	já	não	ter	uso	há	vários	anos.	Com	a	re-
cente	reactivação	do	comboio	histórico	a	vapor,	

a	CP	procurou	estabelecer	a	reposição	da	ligação	
junto	da	IP,	mas	acabou	ela	própria	por	abrir	a	
consulta	para	a	empreitada	com	um	preço	máxi-
mo	admitido	de	180.000	euros.

Assim	 que	 a	 rotunda	 retome	 o	 serviço,	 com	
previsão	ainda	para	o	corrente	ano,	será	possível	
a	viagem	ida	e	volta	com	a	E214	entre	Aveiro,	
Sernada	e	Aveiro,	dispensando	o	uso	da	locomo-
tiva	9004	pelo	menos	nas	circulações	comerciais.

A rotunda já lá está, falta a ligação à linha do Vouga. Em breve este será o momento mais expectante da 
viagem do Histórico. 21 de Março de 2021.© Ricardo M. Ferreira
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A	autarquia	de	Aljustrel	decidiu	recuperar	uma	das	antigas	lo-
comotivas	 existentes	 na	 vila	

mineira	 alentejana	 que	 se	 encontra	
em	exposição.

No	passado	dia	2	de	Agosto	foram	efec-
tuadas	 as	 operações	 de	 retirada	 da	 lo-
comotiva	que	estava	instalada	há	vários	
anos	 junto	do	antigo	escritório	da	mina	
em	espaço	aberto	e	por	isso	sujeita	aos	
elementos	naturais	que	provocam	a	ha-
bitual	degradação.

Esta	 locomotiva	 faz	 parte	 do	 espólio	
da	 autarquia,	 e	 segundo	 o	 presidente	
da	 autarquia,	 Nelson	 Brito,	 “é	 uma	 in-
tervenção	que	há	muito	estava	prevista.	
É	uma	empreitada	que	surge	no	âmbito	
da	recuperação	de	equipamentos	prove-
nientes	 da	 ferrovia	 ligados	 à	 actividade	
mineira”.

Os	 trabalhos	 de	 recuperação	 serão	
efectuados	por	funcionários	da	autarquia	
nas	instalações	do	município.

rECupEração dE loComotiva

minEira Em aljustrEl
fotografias: muniCípio dE aljustrEl © 
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Após	 um	 período	 de	 revisão	 aproxi-
mado	 de	 3	 meses	 nas	 oficinas	 de	
Guifões,	 nos	 dias	 2	 e	 8	 de	 Agosto	

foi	a	vez	da	9633	regressar	à	linha	do	Vouga	
para	junto	das	restantes	seis	irmãs.	

A	9633	é	a	quinta	unidade	da	série	9630	revis-
ta	em	Guifões	desde	o	ano	passado,	exibindo-se	
agora	com	interiores	renovados	com	um	aspec-
to	mais	 acolhedor,	 e	 com	 pintura	
totalmente	nova.	Com	uma	políti-
ca	mais	 agressiva	de	 combate	 ao	
grafitti,	e	tirando	apenas	raras	ex-
cepções,	a	CP	 tem	vindo	com	su-
cesso	a	manter	de	cara	lavada	to-
das	as	cinco	unidades	já	revistas,	
o	que	tem	ajudado	a	aumentar	os	
padrões	de	qualidade	e	percepção	
de	segurança	 junto	dos	passagei-
ros	que	utilizam	regularmente	a	li-
nha	do	Vouga.

A	 ser	 revistas	 até	 final	 do	 ano	
ficam	 a	 faltar	 as	 unidades	 9634	
e	 9636,	 que	 aguardam	o	 final	 do	
Verão	 por	 um	 período	 de	 menos	

procura	na	linha	do	Vouga	para	poderem	seguir	
também	para	Guifões.

As	 duas	marchas	 necessárias	 para	 transpor-
te	da	9630	de	Guifões	para	Aveiro	foram	reali-
zadas	com	recurso	às	habituais	locomotivas	da	
série	2600	e	ao	parque	de	carruagens	Schindler	
/	Sorefame	de	Contumil	para	peso-freio	à	zorra	
de	via	estreita.

Transporte de “meia” 9633 para Aveiro, com a 2623 à passagem 
por Cacia em 3 de Agosto de 2021. ©  Ricardo M. Ferreira

A 9633 desfilando agora cheia de brio, em múltipla com a 9637 à saída de Espinho com o Regional 5204 em 
17 de Agosto de 2021. ©  Ricardo M. Ferreira

9633 já CirCula

na linHa do vouga
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Continuam	 a	 decorrer	 os	
concursos	 destinados	 à	
aquisição	 de	 materiais	

de	via	para	aplicar	nas	obras	de	
modernização	e	electrificação	da	
linha	do	Oeste,	cujos	trabalhos	já	
decorrem	entre	Mira	Sintra	–	Me-
leças	 e	 Caldas	 da	 Rainha,	 cujos	
resultados	 foram	 publicados	 no	
portal	 Base	 durante	 o	 mês	 de	
Agosto.

Foram	 assinados	 três	 contratos	
distintos	entre	a	Infraestruturas	de	
Portugal	 e	 as	 empresas	 JSW	 Ste-
el	ITaly,	SpA,	Satepor-Indústria	de	
Travessas	 de	 Betão	 e	 	 VAE	GMBH	
Sucursal	em	Portugal.

O	primeiro	documento	é	referen-
te	 à	 aquisição	 de	 carril	 54E1	 em	
barras	de	108	metros	para	aplica-
ção	na	obra	Linha	do	Oeste	-	Tro-
ços	 Mira	 Sintra-Meleças/	 Torres	
Vedras/	Caldas	da	Rainha,	num	in-
vestimento	de	cerca	de	3,3	milhões	
de	euros.	O	segundo	contrato	com	
um	valor	que	ronda	os	484	mil	eu-
ros	 é	para	o	 fornecimento	de	 tra-
vessas	de	betão	monobloco	poliva-
lentes	para	a	Linha	do	Oeste,	troço	
Meleças	–	Torres	Vedras.	Finalmen-
te	 o	 último	 contrato	 destina-se	 à	
aquisição	de	aparelhos	de	via	para	
a	Linha	do	Oeste	-	troço	Torres	Ve-
dras	(incl.)	-	Caldas	da	Rainha	(São	
Mamede)	com	um	preço	contratual	
de	319.098,00	euros.

ElECtrifiCação da linHa do 
oEstE

Estação do Sabugo, Julho de 2021.

fotografias: antónio j. pombo © 

Apeadeiro do Telhal, Julho de 2021.
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A	Infraestruturas	 de	 Portugal	 publi-cou	no	passado	dia	6	de	Agosto	um	
novo	 concurso	 público	 no	 valor	 de	

30	milhões	de	 euros	destinado	à	 empreita-
da	de	electrificação	da	linha	do	Algarve	entre	
Tunes	e	Faro.

O	processo	sofreu	um	importante	contratempo	
já	que	o	primeiro	concurso	teve	de	ser	anulado	
após	todos	os	concorrentes	terem	apresentado	
valores	superiores	ao	preço	base	que	era	de	23	
milhões	de	euros.

A	empreitada	de	electrificação	de	45	quilóme-
tros	no	sistema	25	kV/50Hz	incluirá	as	seguin-
tes	intervenções:

l Rebaixamento	da	via-férrea	numa	exten-
são	de	aproximadamente	400	m	para	permitir	o	
gabarit	de	eletrificação	sob	Passagens	Superio-
res	(PS)	existentes	ao	km	337,690,	com	todos	
os	 trabalhos	 consequentes	 de	 tratamento	 da	
plataforma,	de	drenagem	e	taludes;

l Intervenção	nas	pontes	metálicas	
de	 Portimão	 e	 Vale	 da	 Lama	 existen-
tes,	para	instalação	de	catenária;

l Pintura	da	ponte	de	Vale	da	Lama;

l Construção	 de	 uma	 nova	 infra-
estrutura	 de	 suporte	 aos	 sistemas	de	
Sinalização	e	Telecomunicações;

l Intervenção	em	taludes	instáveis	
ou	 com	 falta	 de	 espaço	 nos	 passeios	
de	 via,	 para	 permitir	 a	 colocação	 de	
maciços	de	catenária;

l Demolição,	reabilitação	ou	execu-
ção	 de	 nova	 drenagem	 longitudinal	 e	
transversal,	nomeadamente	nas	zonas	
de	 rebaixamento	 da	 via-férrea	 e	 em	
zonas	onde	se	verificou	a	insuficiência	

da	drenagem	existente,	assegurando	a	compa-
tibilização	com	caminho	de	cabos	e	maciços	de	
catenária;

l Intervenções	nos	edifícios	das	estações	e	
apeadeiros,	 nomeadamente,	 as	 necessárias	 e	
decorrentes	da	instalação	da	infraestrutura	fixa	
de	tração	elétrica,	como	por	exemplo,	a	ligação	
à	terra	dos	elementos	metálicos,	a	adaptação	e	
construção	de	salas	de	telecomunicações;

l Requalificação	em	Passagem	de	Peões	da	
Passagem	de	Nível	(PN)	ao	km	313,914,	através	
da	construção	da	PS	rodoviária	ao	km	314,254;

l Supressão	da	PN	ao	km	324,964,	através	
da	construção	da	PS	rodoviária	ao	km	324,964;

l Requalificação	em	Passagem	de	Peões	da	
PN	ao	km	330,572,	através	da	construção	da	PS	
rodoviária	ao	km	330,009.

ElECtrifiCação da linHa do 
algarvE

Passagem superior ao km 337.690, Setembro de 2018.

fotografias: pEdro andré © 
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Ponte de Portimão, Setembro de 2018.

Passagem de nível km 313.914, Maio de 2020.

Passagem de nível km 330,572, Maio de 2020.

Ponte de Vale da Lama, Janeiro de 2012.

Passagem de nível km 324.964, Julho de 2020.
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Foram	 finalizados	 os	 trabalhos	 refe-
rentes	 à	 empreitada	 que	 permitiu	
estabilizar	 os	 taludes	 de	 escavação	

situados	em	ambos	os	lados	da	linha	do	Nor-
te	 entre	 os	 quilómetros	147,100	e	147,400	
junto	da	entrada	do	Túnel	de	Albergaria	dos	
Doze.

Os	 trabalhos	 efectuados	 permitiram	 corrigir	
fenómenos	de	 instabilidade	 e	 deslizamento	de	
terras	que	poderia	decorrer	no	futuro	o	que	iria	
comprometer	seriamente	a	segurança	da	circu-
lação	ferroviária,	pessoas	e	bens	nesta	zona	da	
linha	do	Norte,	eixo	primordial	do	tráfego	ferro-
viário	nacional.

A	 intervenção	 obrigou	 a	 diversos	 trabalhos	
como	 o	 reforço	 e	 regularização	 dos	 taludes,	
através	 de	 desmatação	 e	 desarborização	 das	
zonas	 de	 intervenção,	 escavação	 dos	 taludes,	
colocação	 de	materiais	 de	 enrocamento	 e	 bri-
tas,	execução	de	muros	de	pedra	argamassada,	
drenagem	e	restabelecimento	de	caminho.

A	história	desta	empreitada	começou	em	Mar-
ço	 de	 2020	 quando	 a	 Portaria	 228/2020	 au-
torizou	 a	 Infraestruturas	 de	 Portugal,	 S.	 A.,	 a	
proceder	à	repartição	de	encargos	relativos	ao	
contrato	da	«Estabilização	de	Taludes	de	Esca-
vação	entre	o	km	147+100	e	o	km	147+400,	LD	
e	LE,	na	Linha	do	Norte»	até	ao	montante	global	
de	(euro)	1	450	000,00	euros.

Estabilização dE taludEs na 
linHa do nortE

Taludes em Junho de 2013. ©  Fernando Liberato
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O	vencedor	do	concurso	foi	a	empresa	Cons-
truções	Pragosa	que	assinou	contrato	com	a	
IP	no	dia	18	de	Maio	de	2020,	com	um	preço	
contratual	de	1.538.988,75	euros	e	um	prazo	
de	execução	dos	trabalhos	de	180	dias.

A	 intervenção	 prevista	 obrigou	 à	 expro-
priação	 com	 carácter	 de	 urgência	 dos	 bens	
imóveis	e	direitos	a	eles	 inerentes,	das	par-
celas	 de	 terreno	 necessárias	 à	 execução	 do	
empreendimento	de	estabilização	dos	taludes	
de	 escavação	 entre	 o	 km	 147+100	 e	 o	 km	
147+400,	do	lado	direito	e	do	lado	esquerdo,	
da	linha	do	Norte-

Relativamente	 à	 temática	 de	 segurança,	
ambiente	e	qualidade,	estas	acções	foram	as-
seguradas	directamente	pela	gestora	da	rede	
ferroviária	nacional.	A	empreitada	que	ocor-
reu	 no	 principal	 eixo	 ferroviário	 de	 Portugal	
onde	diariamente	passam	um	elevado	núme-
ro	 de	 circulações,	 obrigou	 à	 implementação	
de	 um	 rigoroso	 plano	 se	 segurança	 que	 foi	
cumprido	escrupulosamente	sem	comprome-
ter	a	circulação	regular	de	comboios.	

Taludes em Julho de 2021. ©  Fernando Liberato

©  Infraestruturas de Portugal

©  Infraestruturas de Portugal
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Na	semana	 de	 16	 a	 22	 de	 agosto,	
devido	à	greve	dos	manobradores	
(SINFB)	 a	 CP	 teve	 de	 alterar	 al-

guns	dos	seus	comboios	de	máquina	e	car-
ruagens,	por	material	automotor.	

Por	 exemplo,	 no	 caso	 dos	 Intercidades,	 os	 IC	
720	e	723	foram	realizados	com	CPA.	

No	 caso	 dos	 comboios	 In-
terregionais	do	Minho,	foram	
realizados	com	UTE	2240	ao	
envés	das	2600	+	Corail,	 	e	
no	Douro,	a	maior	parte	dos	
IR	passou	de	1400	e	carrua-
gens	para	UTD	592.	

Mas	a	CP	para	garantir	o	serviço	MiraDouro	du-
rante	esta	semana,	os	comboios	861,	866,	21811	
e	 21812	 andaram	 com	 duas	 locomotivas	 (uma	
em	 cada	 topo	 da	 composição)	 para	 não	 ter	 de	
haver	manobras	de	inversão	da	locomotiva	na	es-
tação	do	Pocinho.

José Pedro Botelho

altEraçõEs Em ComposiçõEs 
dEvido à grEvE do sinfb

© José Pedro Botelho

© José Pedro Botelho

Nas fotografias da direita, o 
comboio IR 21812 composto 

pelas locomotivas 1415 
e 1436 com 5 carruagens 
Schindler, de passagem 

pela ponte da Pala, e pelo 
apeadeiro da Pala na linha do 
Douro, no dia 22 de Agosto de 

2021.
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© Tiago Cunha

© Tiago Cunha

© Tiago Cunha

 IR 21812, em Ermesinde, 
realizado com as locomotivas 
1415 e 1436, respectivamente 
à cabeça e à cauda, dia 22 de 

Agosto de 2021.

IC 620, na Trofa, realizado 
pela 2276 entre Guimarães e 
Porto Campanhã, dia 22 de 

Agosto de 2021.
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O	mês	de	Agosto	voltou	a	ficar	mar-cado	por	diversas	avarias	nas	loco-
motivas	da	série	1400.

No	dia	17	de	Agosto,	a	1413	desceu	do	norte	
do	País	rumo	a	Lisboa	Santa	Apolónia,	a	fim	de	ir	
para	o	Barreiro	no	dia	seguinte.	Assim,	e	a	fim	de	
compensar	a	sua	ausência,	a	1438	regressou	ao	
Porto	no	dia	22,	contudo,	em	Pereira	do	Campo	
(Coimbra)	esta	avariou	em	plena	via,	sendo	que	
ficou	ainda	cerca	de	15	minutos	imobilizada	nessa	
zona,	 conseguindo	 depois	 posteriormente	 ir	 até	

Coimbra-B	 pelos	 próprios	meios,	 ainda	 que	 em	
marcha	lenta.	Dada	a	incapacidade	de	chegar	ao	
Porto,	a	2607	veio	até	Coimbra-B,	a	fim	de	a	levar	
para	Contumil.

Já	durante	a	semana	seguinte,	a	1415	foi	acio-
nada	para	substituir	a	1438	no	dia	26,	que	avariou	
em	Ermesinde	enquanto	assegurava	a	ligação	en-
tre	o	Porto	São	Bento	e	o	Pocinho	(Interregional	
865).	No	dia	seguinte,	27	de	Agosto,	a	1415	foi	
novamente	acionada	mas	desta	vez	para	substi-
tuir	a	1424,	que	avariou	enquanto	assegurava	o	

Interregional	21811.	É	de	realçar	
ainda	que	no	dia	anterior	(25	de	
Agosto),	também	já	a	1461	tinha	
avariado.

Nuno Cortesão

avarias na frota das 1400

© Nuno Cortesão

© Diogo Filipe

1438 avariada a caminho de 
Coimbra-B  em marcha lenta n o 

dia 22 de Agosto de 2021.

Coimbra-B, a 1438 de regresso 
ao Norte, a reboque da 2607 após 

avaria em Pereira do Campo.
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© Nuno Cortesão

© Nuno Cortesão

© Nuno Cortesão

Estação de Ermesinde. As 
duas “manas”, 1438 e 1415 

lado a lado para “assistência” 
e a 1438 em manobras, 26 de 

Agosto de 2021.

1438 avariada a caminho de 
Coimbra-B  em marcha lenta n 

o dia 26 de Agosto de 2021.
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Depois	 de	 ter	 estado	 diversas	 se-
manas	nas	instalações	oficinais	de	
Guifões,	onde	foram	efectuadas	di-

versas	intervenções	relacionadas	com	a	re-
visão	do	tipo	R2,	a	automotora	0458	voltou	
a	sair	à	linha.

Foi	no	passado	dia	06	de	Agosto	de	2021	que	a	
0458	efectuou	a	habitual	marcha	de	ensaios	para	
aferir	 das	 intervenções	 feitas,	 que	 passam	pela	
vistoria	e	substituição	de	vários	componentes	que	
se	encontrem	danificados	ou	em	fim	de	vida	útil.

Estas	revisões	são	fulcrais	para	manter	o	mate-
rial	em	níveis	operacionais	aceitáveis	enquanto	se	
espera	(e	desespera)	pela	conclusão	do	concurso	
de	aquisição	das	novas	automotoras	da	Stadler.	

Peças	 fundamentais	 na	 mobilidade	 ferroviária	
do	Alentejo	e	Algarve,	é	com	frequência	que	estas	
unidades	se	deslocam	até	Guifões,	e	não	só,	para	
cumprirem	os	ciclos	de	manutenção.

A	marcha	de	ensaios	decorreu	entre	Contumil	e	
a	Régua,	e	um	dos	pormenores	que	se	destacam	
na	unidade	 recentemente	 intervencionada,	 foi	a	

modificação	 dos	 faróis	 de	
cauda,	operação	que	já	ha-
via	sido	feita	na	0451.

marCHa dE Ensaios da 0458

© Gil Monteiro

© Rui Pedro Ferreira

    CP 0458 na marcha nº 
92216 [Guifões - Contumil]

em Pedrouços, linha de 
Leixões.

Marcha de ensaios da 0458, 
procedente de Contumil e 
com destino à Régua na 

passagem por Ermesinde.
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© Gil Monteiro

© José Pedro Botelho

    CP 0458 na marcha nº 92218 [Régua - Contumil] em Recarei.

A 0458 após passar a ponte do Laranjal (Ancede, Baião) na linha do Douro, na marcha especial 92218 
Régua - Contumil.
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Durante	 o	mês	 de	 Agosto	 têm	 sido	
efectuadas	 diversas	 circulações	
de	transporte	de	carril	no	norte	do	

país.	Este	carril	destina-se	à	empreitada	de	
beneficiação	 da	 superestrutura	 de	 via	 que	
decorre	actualmente	na	linha	do	Douro.

A	intervenção	em	curso,	que	se	iniciou	no	dia	15	
de	Março	e	que	vai	decorrer	durante	cerca	de	300	
dias,	vai	permitir	que	entre	os	quilómetros	127	e	
139,5	 sejam	 substituídos	 os	

carris	existentes	em	barra	curta,	por	outros	no-
vos	de	barra	longa	soldada.

O	transporte	do	carril,	cuja	origem	é	por	norma	
o	Entroncamento,	é	feito	entre	esta	estação	e	a	
cidade	do	Porto	com	recurso	a	locomotivas	eléc-
tricas,	sendo	que	a	viagem	desde	este	ponto	até	
ao	local	de	descarga	na	linha	do	Douro	é	efectu-
ada	com	recurso	habitual	às	locomotivas	da	série	
1400.

transportE dE Carril

© Gil Monteiro

© Gil Monteiro

Locomotiva 1466 com 
o comboio n.º 74321 

[Entroncamento - Tua], após 
ter mudado de tracção, 
na estação de Gaia, e 

posteriormente já em marcha 
na passagem por Valongo no 

dia 05 de Agosto de 2021.
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© Rui Pedro Ferreira

© Rui Pedro Ferreira

Duas imagens da composição 
do carril em vazio com a 

locomotiva 1466.

Comboio n.º 74230 entre Tua 
e Gaia no dia 06 de Agosto 

de 2021, e novamente o 
74230 entre o Pinhão e o 

Entroncamento no dia 20 de 
Agosto de 2021.

Ambas as fotografias foram 
tiradas junto da estação de 

Ermesinde.
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ramais dE mErCadorias

Nas	últimas	semanas	surgiram	novi-
dades	relacionadas	com	a	constru-
ção	e	requalificação	de	dois	ramais	

ferroviários	de	mercadorias.

Um	dos	casos	na	Beira	Alta	para	servir	a	 in-
dústria	da	madeira,	o	outro	perto	de	Sines	para	

aproveitar	as	potencialidades	que	o	investimen-
to	 previsto	 poderá	 significar	 em	 termos	 ferro-
viários.

Neste	 artigo	 dividimos	 os	 dois	 assuntos,	
acrescentando	 alguns	 pormenores	 que	 acha-
mos	relevantes.

Na	Beira	Alta,	o	Jornal	do	Centro	do	dia	30	de	
Julho,	noticiou	a	intenção	da	empresa	Lusofinsa	
investir	 no	 transporte	 de	mercadorias	 por	 via	
ferroviária.

O	 presidente	 da	 Câmara	 Municipal	 de	 Nelas	
em	declarações	ao	Jornal	do	Centro	referiu	que	
a	empresa	ligada	ao	ramo	madeireiro	tem	a	in-
tenção	de	proceder	à	construção	de	um	cais	e	
de	uma	 linha	 ferroviária	 própria	 em	Nelas.	As	
informações	divulgadas	referem	que	o	 investi-
mento	será	de	cerca	de	2,7	milhões	de	euros	e	
que	o	projecto	deverá	estar	concluído	em	2023.

Esta	nova	estrutura	irá	surgir	na	Zona	Indus-
trial	 1	 de	 Nelas,	 onde	 a	 Lusofinsa	 tem	 vindo	
adquirir	diversos	hectares	de	terrenos,	cedidos	
pela	autarquia	a	preço	simbólicos.	Segundo	da-
dos	da	Câmara	Municipal	de	Ne-
las,	 o	 total	 de	 terrenos	 cedidos	
nos	últimos	cinco	anos	já	atinge	
os	14,5	hectares.

Borges	da	Silva,	líder	da	autar-
quia,	referiu	que	a	Lusofinsa	tem	
o	interesse	de	construir	as	novas	
instalações	junto	da	linha	da	Bei-
ra	Alta,	aproveitando	o	 facto	de	
a	mesma	 se	 encontrar	 em	 pro-
cesso	 de	 requalificação,	 permi-
tindo	 desde	 logo	 o	 aumento	 de	
comboios	 de	 mercadorias	 para	
os	750	metros.

Deste	modo	 a	 Lusofinsa	 apre-
senta	o	interesse	em	receber	as	
matérias-primas	 e	 proceder	 à	
exportação	 dos	 produtos	 finais	

através	do	transporte	ferroviário.	Segundo	Bor-
ges	da	Silva	será	a	Lusofinsa	a	custear	o	cais	e	
a	 linha	 privativa	 fornecendo	 à	 Zona	 Industrial	
1	de	Nelas	a	prestação	deste	serviço	a	outras	
empresas	além	do	serviço	próprio.	A	futura	in-
fraestruturas	 ferroviária	 irá	 contar	 com	 mais	
de	1200	metros	comprimento,	obrigando	desse	
modo	a	Lusofinsa	a	ter	de	relocalizar	toda	a	sua	
operação	de	madeira.	

Nota:

Actualmente	existe	um	ramal	situado	ao	quiló-
metro	120,06	da	linha	da	Beira	Alta	(Madibéria)	
que	segundo	o	Directório	da	Rede	é	considerado	
de	uso	privativo	por	parte	da	Lusofinsa.

Este	 ramal	 nunca	 foi	 uma	 verdadeira	 opção	
para	o	transporte	já	que	apresenta	diversas	li-

ramal da lusofinsa

Entrada do ramal “Madibéria”, Outubro de 2014. ©  José Sousa
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mitações,	o	que	terá	levado	a	direcção	da	empresa	
a	avançar	para	a	construção	de	uma	nova	 infraes-
trutura.

Um	 dos	 problemas	 que	 impede	 a	 viabilidade	 do	
transporte	 neste	 ramal	 prende-se	 com	 a	 extensão	
do	mesmo	 já	que	o	comprimento	das	composições	
seria	de	apenas	200	metros.	A	ausência	da	electrifi-
cação	do	mesmo	é	outro	dos	elementos	que	encare	
a	operação	ferroviária.

Para	 utilização	 do	 ramal	 existente,	 as	 regras	 do	
cantonamento	automático	mandam	que	em	ramais	
de	plena	via	sem	estação	no	interior	o	serviço	se	re-
alize	sempre	no	sentido	da	inserção	do	ramal.	Nesta	
caso	isto	corresponde	ao	sentido	Mangualde	–	Nelas,	
que	é	o	que	se	encontra	regulamentado	neste	caso	
em	particular,	só	sendo	permitido	receber	ou	expedir	
comboios	no	sentido	descendente	de	circulação. Ramal “Madibéria”, Outubro de 2008. 

© José Sousa

ramal da pEtroquímiCa dE sinEs
No	dia	8	de	Agosto	foi	assinado	

entre	a	Infraestruturas	de	Portugal	
e	a	Repsol	um	protocolo	com	vista	
à	reabilitação	do	ramal	ferroviário	
da	Petroquímica	em	Sines.	A	 ce-
rimónia	que	decorreu	na	sede	da	
IP	contou	com	a	presença	do	Se-
cretário	de	Estado	das	Infraestru-
turas,	Jorge	Delgado,	do	Director-
-Geral	do	Complexo	Petroquímico	
da	REPSOL,	Arsénio	Salvador	e	do	
Presidente	da	IP,	António	Laranjo.

O	investimento	a	efectuar	no	ra-
mal	surge	da	ampliação	da	unida-
de	 industrial	da	Repsol	em	Sines	
que	 vai	 levar	 à	 criação	 de	 duas	
novas	 fábricas	 de	 Polímeros,	 num	 investimento	
de	cerca	de	650	milhões	de	euros,	naquele	que	
é	por	agora	considerado	um	dos	maiores	 inves-
timentos	 industriais	 da	 última	 década	 no	 nosso	
país.

A	 implementação	 destas	 novas	 unidades	 tem	
como	 objectivo	 um	 aumento	 de	 produção	 para	
mais	do	triplo	actual	destinado	à	exportação,	sur-
gindo	 a	 ferrovia	 como	 um	 papel	 preponderante	
nesse	 transporte.	 As	 estimativas	 apontam	 para	

um	tráfego	semanal	de	8	comboios	para	Espanha	
e	de	4	para	o	Terminal	XXI	situado	ali	ao	“lado”	
no	Porto	de	Sines.

A	Infraestruturas	de	Portugal	apresentou	um	in-
vestimento	estimado	em	6	milhões	de	euros,	es-
tando	previsto	que	a	reabilitação	esteja	finalizada	
em	2024.

Segundo	nota	da	IP,	este	será	um	investimento	
que	se	irá	pagar	por	si	próprio,	sendo	totalmente	
amortizado	pelo	pagamento	da	 taxa	de	uso	as-

Ramal da Petroquímica, Agosto de 2021. ©  João Lourenço
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Imagem aérea com os pontos mais importantes da zona da Petroquímica. © Google Maps

sociado	 aos	 comboios	 de	 e	 para	 as	 instalações	
da	Repsol	que	 irão	decorrer	em	alguns	cenários	
durante	10,	15	ou	no	máximo	20	anos.

Uma	das	principais	razões	que	levou	a	assinatu-
ra	deste	acordo	e	do	investimento	planeado	sur-
ge	da	construção	do	Corredor	Internacional	Sul,	
cujas	obras	 já	decorrem,	e	que	vai	 “aproximar”	
Sines	da	fronteira	através	da	nova	
linha.

Os	trabalhos	vão	abranger	o	ra-
mal	 da	 Petroquímica,	 mas	 tam-
bém	 parte	 do	 antigo	 ramal	 de	
Sines	 que	 permite	 o	 acesso	 ao	
mesmo.	Das	intervenções	previs-
tas	destacam-se	as	seguintes:

m A	renovação	integral	da	su-
perestrutura	 de	 via,	 num	 troço	
com	cerca	de	7km;

m A	construção	de	uma	nova	
concordância	com	cerca	de	1km	e	
respectiva	electrificação;	

m A	instalação	sistemas	de	sinalização	electró-
nica	e	de	telecomunicações.

Na próxima edição da Trainspotter irá ser publi-
cado um artigo com uma reportagem fotográfica 
actual do ramal e dos acessos ferroviários e ainda 
uma resenha histórica acerca do mesmo. A não 
perder!

Ramal da Petroquímica, Agosto de 2021. ©  João Lourenço
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A	estação	de	Barroselas	situada	ao	quilómetro	68,1	da	linha	do	Minho	
tem	 sido	 alvo	 de	 algumas	 obras	

para	melhoramento	das	condições	de	cir-
culação.

A	empreitada	em	vigor	destina-se	à	renova-
ção	da	plataforma	de	via	da	linha	I	(directa)	
da	estação	numa	extensão	de	cerca	de	1200	
metros,	entre	os	Pk	67,234	e	68,437.	Duran-
te	as	obras	de	modernização	e	electrificação	
da	 linha	 do	Minho	 procedeu-se	 ao	 aumento	
de	comprimento	da	linha	II	(desviada)	da	es-
tação	de	Barroselas	para	comportar	comboios	
com	750	metros	de	extensão,	tendo	essa	via	
ficado	completamente	renovada.

A	 Infraestruturas	 de	 Portugal	 optou	 recen-
temente	por	abrir	um	concurso	público	desti-
nado	à	renovação	da	linha	I,	situada	junto	do	
edifício	de	passageiros,	 tendo	o	mesmo	sido	
ganho	pela	FERGURPO	que	tem	efectuado	os	
trabalhos	dentro	dos	prazos	previstos.	A	as-
sinatura	do	contrato	tinha	sido	feita	no	dia	6	
de	Julho	de	2021,	com	um	prazo	de	execução	
de	90	dias.

Nas	fotografias	que	acompanham	este	texto	
podemos	observar	a	evolução	dos	 trabalhos,	
num	investimento	superior	a	400,000.00	eu-
ros.

intErvEnção na Estação dE         
barrosElas

fotografias: valério dos santos © 

20 de Agosto de 2021.

20 de Agosto de 2021.

20 de Agosto de 2021.

04 de Agosto de 2021.
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as obras Em Curso do fErrovia 2020
Linha Évora - Elvas

fotografias: joão morgado ©

A futura ligação entre Évora e Elvas, com liga-
ção directa a Espanha, já se encontra total-
mente em fase de execução com as obras a 

abrangerem várias frentes ao longo das dezenas de 
quilómetros.

Estas duas fotografias mostram um dos locais fun-
damentais do futuro eixo ferroviário, onde a será 
efectuada a ligação entre a nova linha e a linha do 
Leste, permitindo a circulação directa desde Évora até 
à vizinha Espanha.

Nesta imagem com um plano 
mais aberto temos a percepção 
de onde irá ficar instalada a 
agulha de ligação na linha do 
Leste. Em fundo será construída 
a concordância que irá permitir a 
ligação da nova linha à estação de 
Elvas.

11-08-2021.
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Procede-se à abertura do canal 
ferroviário que vai permitir que 

os comboios provenientes do 
lado de Évora possam seguir 
directamente para Espanha.

11-08- 2021.
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Na parte inicial da linha do 
Oeste logo após Meleças já são 
visíveis alguns trabalhos com 
vista à duplicação da linha.

30-08-2021.

Do lado oposto à fotografia 
anterior a abertura do canal para 

a 2ª via está quase concluído, 
existindo a necessida de 

consolidar o enorme talude 
existente.

30-08-2021.
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Linha do Oeste
Mira Sintra-Meleças - 

Torres Vedras 

fotografias: josé sousa ©

Continuam a decorrer os trabalhos de moder-
nização e electrificação da linha do Oeste 
entre Mira Sintra - Meleças e Torres Vedras.

Numa altura em que não há previsão para o arranque 
das obras entre Torres Vedras e Caldas da Rainha, va-
mos acompanhando os diversos trabalhos que se vão 
efectuando nos quilómetros iniciais da linha do Oeste.

Como referido nesta edição da Trainspotter, a IP tem 
assinado diversos contratos referentes à aquisição de 
materiais para aplicação na modernização da infraes-
trutura ferroviária, como travessas de betão e carril. O 
aumento brutal das matérias primas que se faz sentir 
no mercado tem provocado alguns constrangimentos na 
execução de algumas empreitadas.



Perto do Sabugo, vista para o 
lado de Lisboa, a abertura do 
canal para a 2ª via está quase 
finalizada.

30-08-2021.

Ainda no Telhal, mas com vista 
para o lado da Malveira, os 

trabalhos de escavação do lado 
direito da linha encontram-se 

numa fase mais avançada.

30-08-2021.
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Junto do apeadeiro do Telhal 
praticamente não existiu 
qualquer evolução dos 
trabalhos desde a reportagem 
publicada na última edição da 
Trainspotter.

30-08-2021.
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Ainda na zona do Sabugo, 
mas do lado das Caldas da 

Rainha, os trabalhos passam 
quase despercebidos, embora 
a empreitada esteja em plena 

execução.

30-08-2021.

A implementação da via dupla 
na zona anterior ao apeadeiro 
da Pedra Furada tem obrigado à 
utilização de maquinaria pesada.

30-08-2021.

A longa recta junto do apeadeiro 
da Pedra Furada no futuro irá 

ser em via dupla,  terminando a 
mesma ao fundo da imagem.

30-08-2021.
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Concordância da Mealhada 
(Ligação entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta)

fotografias: fErnando libErato ©

Iniciaram-se os trabalhos de construção 
da Concordância da Mealhada, a norte da 
estação da Pampilhosa, e que irá permi-

tir a ligação direta entre a Linha do Norte e a 
Linha da Beira Alta, evitando dessa forma as 
manobras de inversão de material circulante 
necessárias aos comboios com origem/destino 
às estações a norte da Pampilhosa.

Neste momento avançam os trabalhos de 
desmatação e decapagem do terreno. Apresen-
tamos de seguida alguns números relativos a 
esta importante obra e respetivo acompanha-
mento fotográfico com a localização das fotos 
tiradas no terreno.

A concordância, com cerca de 3,3km será 
construída por forma a acomodar uma via úni-
ca ferroviária eletrificada e apta a uma veloci-
dade máxima 100Km/h. A inserção na Linha 
Norte far-se-á ao km 235+331, já do lado da 
Beira Alta a inserção irá ocorrer ao km 53+002. 
Entre os km’s 1+455 e o 2+704 da concordân-
cia, será construído um viaduto com cerca de 
1,25km que no seu ponto mais alto atingirá os 
14m.

A Estação Técnica, com um comprimento de 
cerca de 1 km, ficará localizada entre o km 
0+205 e km 1+235, ficando com um compri-
mento útil (entre ILR’s – Indicador Limite de 
Resguardo) superior a 800 metros e uma velo-
cidade máxima de 60 km/h.

Por forma a separar os dois sistemas de ali-
mentação existentes, no lado da Linha do Nor-
te pela SST de Alfarelos, no sistema 1 x 25 
kV e do lado da Beira Alta pela SST de Mortá-
gua, no sistema 2 x 25 kV, será construída uma 
Zona Neutra com cerca de 300m entre os kms 
2+715 e 3+015.

78

Relativamente à movimentação de terras 
destaca-se a existência de uma escavação, en-
tre o km 0+860 e o km 1+210, com cerca de 
12m de altura máxima.

Como a concordância se desenvolve, na sua 
maioria em viaduto, o impacto sobre a rede 
viária principal e secundária será bastante re-
duzido, relativamente às linhas de água serão 
construídas 4 passagens hidráulicas.

De salientar a construção de um muro de 
contenção, logo ao início da concordância com 
cerca de 181m de extensão e uma altura má-
xima de 6,8m.

Por forma a aumentar a segurança de explo-
ração, serão construídas 2 Linhas de Topo (LT) 
com a função de emergência e não de mano-
bra, nas quais foram projetados sistemas de 
absorção de choque deslizáveis, com compri-
mento de deslizamento de 10,5 m e compri-
mento total de 14 m.
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takargo pElo oEstE

86

takargo Em formação nas bEiras

brEvEs

No passado dia 16 de Agosto a Takargo voltou a circular 
pela linha do Oeste com um especial entre a Pampilhosa 

e Alcântara-Terra.

Aproveitando a necessidade de trocar os flats ( estruturas 
montadas em vagões porta-contentores ) dos vagões a 
Alverca, a Takargo aproveitou a oportunidade para que os 
maquinistas renovassem o conhecimento da linha.
Foi a oportunidade de rever uma composição da Takargo pelo 
Oeste. 
Fotografia de Filipe Fernandes perto da Pedra Furada.

Durante a última semana de Agosto a Takargo fez diversas marchas de formação nas 
Beiras que abrangeram vários percursos.

As viagens efectuadas permitiram ligar diversas estações como 
Cerdeira, Abrantes, Belmonte ou Guarda durante os dias em 
que durou a formação. Deste modo os maquinistas puderam 
conhecer mais pormenorizadamente a linha da Beira Baixa e a 
concordância das Beiras, numa acção que visa o planeamento 

preventivo das operações tendo em vista o futuro encerramento 
da linha da Beira Alta para obras de renovação.

Fotografia de J.C.Pombo do comboio 98208 entre Cerdeira e 
Abrantes na estação do Tortosendo, 28 de Agosto de 2021.



Comboio CorrEio

2627 dEsloCou-sE a guifõEs

Durante o mês de Agosto de 2021 foram feitos diversos ensaios estáticos a 
carruagens Arco que se encontram em processo de requalificação nas oficinas 

de Guifões.
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Para auxiliar nestes ensaios a CP deslocou em várias ocasiões desde Contumil a 
locomotiva eléctrica 2627 como podemos observar nas fotografias do Gil Monteiro.
Na imagem superior a 2627 no dia 05 de Agosto de 2021 na marcha 92212 entre 
Guifões e Contumil na estação de Leça do Balio. 

Na imagem inferior temos a viagem em sentido contrário (Guifões - Contumil, 
marcha 92211) no dia 12 de Agosto na famosa curva de Triana.
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transportE dE Carril para a bEira alta

Os trabalhos que vão decorrendo neste eixo ferroviário, incluem 
entre outros, a substituição do carril, tendo a Infraestruturas de 
Portugal lançado diversos concursos internacionais destinado à 
aquisição dos mesmos.

A linha da Beira Alta tem vindo a ser alvo de diversas 
empreitadas que vão permitir a renovação de toda a sua 

extensão entre a Pampilhosa e Vilar Formoso.

Como a descarga do carril é feita com a catenária desligada por 
motivos de segurança, é utilizada uma locomotiva a diesel durante 
esse processo. 
No passado dia 02 de Agosto de 2021 a MEDWAY empregou a 
locomotiva 1905 no transporte de carril entre o Entroncamento 
e Mortágua, como podemos observar pelas fotografias do Nuno 
Cortesão em Vila Pouca do Campo. 
Como extra nota de interesse o facto dos vagões serem da Somafel, 
e não os utilizados habitualmente nestas andanças.
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modErnização da linHa do sul

Durante o mês de Agosto foram assinados dois contratos pela 
Infraestruturas de Portugal com vista à modernização da linha 

do Sul que vai decorrer entre Grândola-Norte e Ermidas-Sado.

A empreitada planeada prevê duas importantes intervenções 
em Ermidas-Sado e de Canal Caveira com vista ao aumento da 
capacidade destas duas estações para comboios de 750 metros.
Um dos contratos, cujo vencedor foi a FRUTIFER, assinado 
no dia 10 de Agosto, prevê a aquisição de aparelhos de via, 
num investimento superior a 760.000,00 euros e um prazo de 
execução de 396 dias.

O outro contrato foi assinado no dia 24 de Agosto, com a empresa 
Arcelor Mittal España e destina-se à aquisição de carril 60E1 em 
barras de 108 metros para a empreitada que irá decorrer na linha 
do Sul. Neste caso o prazo de execução acordado foi de 60 dias 
com um preço contratual de cerca de 459.000,00 euros. 

Fotografia de Pedro André, da estação de Canal Caveira em 
Setembro de 2019.
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Para além do importante investimento que vai ser feito na linha 
de Leixões na estabilização dos taludes, a Infraestruturas 

de Portugal tem consignado diversas intervenções neste 
eixo ferroviário, mantendo a operacionalidade e os níveis de 
segurança.

Um dos exemplos acontece na estação de Leça do Balio, 
onde a linha desviada tem sido alvo de trabalhos de 
renovação por parte da FERGRUPO, que deslocou para a 
linha de Leixões algum material circulante da empresa como 
podemos observar na fotografia do Tiago Cunha do dia 30 
de Agosto de 2021.
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Com	 a	 abertura	 do	
troço	Covilhã	 -	Guar-
da,	 no	 passado	 mês	

de	maio,	passou	a	existir	uma	
redundância	 no	 acesso	 a	 Es-
panha,	via	Vilar	Formoso.	Nos	
próximos	tempos	perspetivam-
-se	vários	períodos	de	encerra-
mento	de	Linha	da	Beira	Alta,	
numa	 primeira	 fase	 temporá-
rios,	noites	e/ou	fins	de	sema-
na	e	numa	segunda	fase	encer-
ramento	 total	 durante	 vários	
meses.	 Posto	 isto	 será	 neces-
sário	 desviar	 os	 comboios	 de	
mercadorias	que	agora	usam	a	
Linha	da	Beira	Alta	 para	 a	 Li-
nha	 da	 Beira	 Baixa.	 Mas	 será	
realmente	a	Linha	da	Beira	Bai-
xa	uma	alternativa?

Takargo
A	Takargo	realiza	todos	os	seus	

comboios	 que	 passam	 pela	 fron-
teira	 de	 Vilar	 Formoso	 com	 loco-
motivas	 Euro4000,	 série	 5000	 e	
6000.	Por	isso,	realizou	em	parce-
ria	 com	a	 Infraestruturas	de	Por-
tugal	 (IP)	 um	 teste	 de	 carga	 na	
Linha	da	Beira	Baixa	que	permitiu	
aumentar	a	carga	máxima	rebocá-
vel	das	5000/6000	no	troço	Fratel	
-	Castelo	Branco	(o	mais	limitativo	
da	linha)	para	1070t	e	no	troço	Al-
cains	-	Sarnadas	para	1160t.	Este	
aumento	 tem	um	período	experi-
mental	de	um	ano.	

tEXto : valério dos santos

dEstaquE fErroviário

Comboios de Mercadorias
Beira Alta x Beira Baixa

 Ponte de Trezoi . Esta ponte metálica fica em plena subida 
desde Mortágua até túnel de Trezoi. 

Julho 2020 © Valério dos Santos

Ponte dos Gogos. Durante a modernização da linha manteve a 
estrutura em metal, mas passou a ter um tabuleiro em lajes de 

cimento. Abril 2021 © Valério dos Santos
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Nos	serviços	da	Takargo	um	dos	mais	emble-
máticos	é	o	serviço	Saica,	que	leva	fardos	de	pa-
pel	para	reciclar	em	El	Espartal	-	Saragoça	e	re-
gressa	com	bobines	de	papel	e	cartão.	Este	que	
foi	dos	primeiros	serviços	da	Takargo/Comsa	em	
Portugal,	começou	por	ter	no	TER-TIR	(Alverca)	o	
seu	terminal	de	origem,	mais	tarde	passou	para	
o	TVT	(Riachos)	e	há	dois	anos	que	sai	do	TMIP	
(Alfarelos).	 Com	 uma	 frequência	 semanal	 de	 3	
comboios,	por	sentido,	de	1310t,	será	obrigado	a	
reduzir	a	sua	carga	para	1070t	no	sentido	Portu-
gal	–	Espanha	e	1160t	no	sentido	contrário.	Uma	
perda	de	240t	no	sentido	mais	 restritivo	e	150t	
no	 sentido	 contrário.	 Passará	 ainda,	 a	 realizar	
mais	139	km	em	cada	sentido,	o	que	aumenta	os	
tempos	de	percurso,	porém	neste	serviço	os	com-
boios	descendentes	já	têm	atualmente	de	esperar	
em	Fuentes	d’Onoro	pelo	fim	das	 interdições	na	
Linha	da	Beira	Alta,	pelo	que	esse	 tempo	deve-
rá	de	chegar	para	compensar	o	 tempo	 levado	a	
mais	pelo	novo	trajeto,	não	inviabilizando	assim	
a	 realização	dos	3	 ciclos	 semanais	 com	uma	só	
locomotiva.

O	mais	 recente	 serviço	 da	 Takargo	 na	 Linha	
da	Beira	Alta	e	que	durante	bastante	tempo	per-
tenceu	 à	 CP	 Carga/Medway	 é	 o	 transporte	 de	
caixas	móveis	e	contentores,	na	gíria	conhecido	
como	 IKEA	 ou	Klog,	 entre	Alfarelos	 e	Constantí	
-	Tarragona.	Com	uma	frequência	semanal	de	4	
comboios	por	sentido,	tem	as	suas	marchas	pe-
didas	para	a	carga	máxima	de	1310t	em	ambos	
os	sentidos.	Terá	uma	redução	da	carga	máxima	
idêntica	ao	serviço	Saica	e	o	mesmo	acréscimo	de	
quilómetros,	porém	estes	comboios	normalmente	
não	andam	na	 carga	máxima,	por	 levarem	car-
gas	mais	leves	dentro	das	caixas	móveis/conten-
tores,	 pelo	 que	 a	 redução	de	 carga	poderá	não	
afetar	tanto	o	IKEA	como	afeta	o	Saica.	Mas	por	
outro	 lado	 este	 serviço	 tem	 alocada	 uma	 única	
locomotiva	entre	Alfarelos	e	Medina	del	Campo,	
local	onde	troca	para	uma	locomotiva	espanhola	
da	Transfesa,	e	com	os	acréscimos	de	tempos	re-
sultantes	da	“volta	maior”	obrigará	a	uma	altera-
ção	dos	ciclos/horários	e	pode	até	obrigar	a	alocar	
outra	locomotiva.

Comboio Saica quando ainda tinha como destino o TVT, nos Riachos, a cruzar a Ponte da Várzea. 
Junho 2016 © Valério dos Santos

dEstaquE fErroviário
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Fotos como esta, do Saica (Entroncamento - Fuentes D’Oñoro) em Paialvo, deverão de voltar a ver-se 
durante o encerramento da Linha da Beira Alta, mas no sentido Espanha - Portugal. 

Agosto 2014 © Valério dos Santos

6006 com um IKEA ainda do lado espanhol junto a Salamanca. Outubro 2020 © Diego Sánchez
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Os	 comboios	 Tramesa	 que	 transportam	bobi-
nes	 de	 metal	 não	 têm	 uma	 frequência	 regular,	
têm	várias	origens	e	destinos	tanto	em	Portugal	
como	em	Espanha	e	usam	as	3	fronteiras	ferroviá-
rias.	Em	termos	de	carga,	também	variam	muito,	
podem	 ir	 todos	 os	 vagões	 vazios,	 tendo	menos	
de	500t,	até	totalmente	carregado	com	as	1310t.	
Para	 os	 que	 circulam	 em	 carga	máxima	 haverá	
uma	perda	de	240t	no	sentido	Portugal	-	Espanha	
e	de	150t	no	sentido	Espanha	-	Portugal,	quanto	
a	distâncias	os	que	têm	origem/destino	a	norte	do	
Entroncamento	(Valença,	S.	Martinho	do	Campo,	
Leixões	e	Porto	de	Aveiro)	terão	um	acréscimo	de	
205	km,	por	outro	lado	os	comboios	com	origem/
destino	a	sul	do	Entroncamento	terão	uma	redu-
ção	de	45	km.	Sobre	 impacto	nos	horários	pelo	
acréscimo	de	distância	é	impossível	analisar	visto	
que	 não	 há	 horários	 regulares.	 Neste	 serviço	 a	
troca	da	Linha	da	Beira	Alta	pela	Linha	da	Beira	
Baixa	terá	ainda	outro	 impacto	a	nível	da	carga	
máxima	por	 vagão.	 Sendo	 estes	 vagões	 curtos,	
entre	11	e	14	metros	e	com	uma	carga	pesada,	

não	poderão	transportar	a	carga	máxima	devido	
à	categoria	de	linha	entre	Mouriscas-A	e	a	Guarda	
ser	D2	que	limita	a	carga	por	metro	linear	a	6,4t.	
No	 caso	dos	 vagões	Slmmnps,	 que	 têm	apenas	
11,26m	em	vez	de	poderem	circular	com	um	peso	
máximo	de	90t,	só	podem	circular	com	72t,	uma	
perda	de	18t	por	vagão.	No	caso	do	Shimms,	com	
11,5m,	a	perda	é	de	6,3t	por	vagão,	de	80t	para	
73,7t.	Os	Slmmps	por	terem	14,04m	não	terão	re-
dução	de	peso	máximo.	Esta	limitação	obriga	não	
apenas	a	incorporar	mais	vagões	nos	comboios,	o	
que	por	si	já	representa	um	custo	(custo	de	dis-
ponibilização	ou	aluguer	desses	vagões	e	da	ma-
nutenção	dos	mesmos),	como	reduz	a	quantidade	
de	mercadoria	transportada	e	consequentemente	
o	preço	do	transporte	pago	pelo	cliente.	A	título	
de	 exemplo	 num	 comboio	 com	vagões	 curtos	 e	
para	circular	com	a	carga	máxima	da	linha	terão	
de	ser	incorporados	mais	2	vagões,	que	têm	uma	
tara	de	 cerca	de	24t	 cada,	 assim	 teremos	mais	
48t	de	tara	dos	vagões,	que	serão	menos	48t	de	
mercadoria	que	esse	comboio	poderá	levar.

Comboio Tramesa de transporte de bobines de metal a atravessar a Ponte da Praia procedente 
da Triagem da Siderurgia Nacional e com destino a Badajoz. Pelo menos durante o período de 

encerramento da Linha Beira Alta, também os comboios com destino a Vilar Formoso cruzarão aqui o 
Rio Tejo. Maio 2021 © Valério dos Santos
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MEDWAY
O	 serviço	Mediberia,	 que	 usa	 locomotivas	 da	

série	5000,	circula	uma	vez	por	semana	entre	o	
Terminal	 de	 S.	 Martinho	 do	 Campo	 e	 Saragoça	
Plaza.	 No	 sentido	 Portugal	 -	 Espanha	 a	marcha	
está	pedida	para	uma	 carga	de	1310t,	 reduzin-
do	para	1070t	pela	Linha	da	Beira	Baixa,	menos	
240t	por	comboio.	No	sentido	Espanha	-	Portugal	
a	marcha	está	pedida	para	1240t,	reduzindo	para	
1160t	 pela	 Beira	 Baixa,	menos	 80t.	 Este	 servi-
ço	nem	sempre	anda	com	a	carga	máxima,	por	
transportar	 caixas	móveis/contentores	 com	 car-
gas	mais	 leves,	pelo	que	na	realidade	pode	não	
ser	 tão	 afetado	 como	os	números	demonstram.	
Nos	tempos	recentes	tem	havido	semanas	com	2	
comboio	por	sentido	e	com	locomotivas	das	séries	
4700	ou	5600	a	tracionar	o	comboio	em	Portugal,	
aí	os	impactos	em	termos	de	carga	serão	meno-
res,	 visto	 as	 diferenças	 de	 carga	 de	 uma	 linha	
para	a	outra	serem	maiores	para	as	5000/6000	
que	para	as	4700/5600.	Quanto	a	distâncias,	se-
rão	mais	205	km	em	cada	sentido	o	que	repre-

senta	pelo	menos	mais	3	horas	em	cada	sentido.

Quanto	aos	comboios	siderúrgicos	da	Medway	
são	 todos	 realizados	 com	 locomotivas	 4700	 ou	
5600,	 já	em	 termos	de	origem/destino	em	Por-
tugal	existem	realidades	bastante	diferentes.	Co-
meçando	de	norte	para	sul,	a	Medway	transpor-
ta	uma	vez	por	semana	sucata	de	Vilar	Formoso	
para	 a	 Siderurgia	 da	Maia	 e	 no	 regresso	 trans-
porta	normalmente	verguinha,	este	comboio	terá	
um	acrescimento	de	205	km	em	cada	sentido,	e	
de	Espanha	para	Portugal	uma	redução	residual	
de	10t,	já	no	sentido	contrário	este	comboio	leva	
duas	locomotivas	para	rotação	da	segunda	loco-
motiva	 (esta	 locomotiva	 vai	 para	 Vilar	 Formoso	
para	 fazer	 um	 siderúrgico	 Vilar	 Formoso	 -	 Alfa-
relos),	por	isso	não	haverá	perda	de	carga,	visto	
que	em	múltipla	as	4700/5600	podem	levar	1800t	
no	sentido	ascendente	da	Linha	da	Beira	Baixa.	
Os	comboios	entre	Vilar	Formoso	e	Alfarelos	que	
transportam	bobines	de	metal	ou	rolos	de	arame	
para	o	Terminal	TMIP	terão	de	fazer	mais	139	km	
e	reduzir	a	sua	carga	máxima	em	70t,	no	sentido	

A Sara (5035) com o Mediberia na zona da Trajinha. Esta zona já havia sido alvo de intervenções 
profundas, como ripagem de curvas, na década de 90. Agosto 2019 © Valério dos Santos
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contrário	teriam	uma	redução	de	teórica	de	100t,	
mas	como	os	vagões	vão	vazios	no	regresso	a	Es-
panha	não	haverá	impacto.	Este	serviço	realiza-
-se	duas	vezes	por	semana	no	sentido	Alfarelos	
-	Vilar	e	 três	no	sentido	contrário.	Nos	 tráfegos	
destinados	à	margem	sul,	Triagem	da	Siderurgia	
Nacional	e	Penalva	 teremos	uma	redução	de	45	
km	de	trajeto	e	uma	perda	de	carga	idêntica	aos	
destinados	a	Alfarelos,	 70t	 a	descer	 a	 e	100t	 a	
subir	a	Linha	da	Beira	Baixa.	O	impacto	no	trans-
porte	será	mais	no	sentido	da	importação	onde	os	
comboios	de	bobines	de	metal	para	Penalva	e	de	
sucata	 para	 a	Siderurgia	 do	Seixal	 circulam	em	
carga	máxima	ou	muito	perto	dessa,	já	no	senti-
do	da	exportação	os	vagões	Shimms/Shimmns	de	
transportes	de	bobines	vão	vazios,	não	havendo	
impacto,	os	Fas	da	Triagem	da	Siderurgia	Nacio-
nal	levam	produtos	siderúrgicos	fabricados	nesta	
e	como	tal	serão	afetados	pela	redução	de	100t.	
De	notar	que	os	vagões	de	transporte	de	bobines	
Shimms/Shimmns	 que	 podem	 circular	 com	 um	
peso	 total	 de	 90t	 (uns	 podem	 circular	 com	 80t	
outros	com	90t),	serão	igualmente	afetados	pela	

categoria	da	 linha	 ser	D2,	obrigando	a	uma	 re-
dução	de	carga	por	vagão	na	casa	das	13t	e	ten-
do	os	mesmos	impactos	que	tem	nos	Tramesa	da	
Takargo.	Em	certas	alturas	nos	siderúrgicos	para	
a	margem	sul	 circulam	tremonhas	que	vêm	va-
zias	de	Espanha	e	carregam	adubos	na	SAPEC	de	
Praias-Sado,	 aproveitando	 o	 facto	 dos	 Shimms/
Shimmns	irem	vazios	para	Espanha	o	que	permite	
ao	comboio	acomodar	o	peso	das	tremonhas	car-
regadas	de	adubo.	Este	incremento	de	eficiência,	
aproveitando	ao	máximo	a	carga	rebocável	para	
cada	lado	será	obviamente	afetado.

A 4712, no Viaduto do Sobral da Serra, com 14 Fas provenientes da Triagem da Siderurgia Nacional e 
com destino a Vilar Formoso. Julho 2020 © Valério dos Santos
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Um ano depois, a mesma 4712 com Fas carregados de sucata no percurso inverso (Vilar Formoso - 
Triagem da Siderurgia Nacional) e já descendo pela Linha da Beira Baixa. Julho 2021 

© Valério dos Santos

O	que	já	tivemos	e	o	que	
esperar

Uma	 vez	 aberta	 a	 Linha	 da	 Beira	 Baixa	 a	 IP	
procedeu	ao	desvio	dos	dois	comboios	que	sema-
nalmente	descem	a	Linha	da	Beira	Alta	durante	a	
madrugada,	o	Mediberia	(Medway)	na	quarta-fei-
ra	e	o	IKEA	(Takargo)	na	quinta-feira,	de	forma	a	
permitir	mais	tempo	para	as	interdições	noturnas	
na	 Linha	 da	 Beira	 Alta.	 Porém	 foi	 sol	 de	 pouca	
dura,	tendo	acontecido	durante	poucas	semanas	
e	já	no	mês	de	julho	as	marchas	destes	dois	com-
boios	 foram	de	novo	alteradas	 e	 regressaram	à	
Linha	da	Beira	Alta,	ficando	os	comboios	parados	
a	meio	do	trajeto	à	espera	de	que	terminem	as	
interdições.	2h25	na	Guarda	no	caso	do	Mediberia	
e	1h54	em	Mangualde	no	IKEA.

Esta	situação	demonstra	bem	como	a	Linha	da	
Beira	Baixa	não	é	uma	alternativa	viável	para	os	
comboios	de	mercadorias	destinados	a	norte	do	
Entroncamento,	e	que	é	preferível	para	operado-

res	parar	os	seus	comboios	algumas	horas	à	es-
pera	que	as	interdições	acabem	a	ter	de	fazer	o	
desvio	pelas	margens	do	Rio	Tejo.

Já	nos	siderúrgicos,	a	própria	Medway	tem	vin-
do	 a	 desviar	 três	 comboios	 pela	 Linha	 da	Beira	
Baixa,	os	descendentes	de	sexta	e	de	sábado	e	o	
ascendente	de	sábado,	provavelmente	aqui	justi-
ficando-se	pelo	trajeto	mais	curto,	que	compen-
sará	a	perda	de	capacidade	de	carga.

Nos	próximos	meses,	e	pelo	menos	até	ao	fi-
nal	 de	 2023	 com	 a	modernização	 da	 Beira	 Alta	
virá	um	aumento	das	interdições,	com	o	aumento	
do	 tempo	das	 interdições	durante	a	noite	numa	
primeira	fase,	posteriormente	o	encerramento	da	
linha	aos	fins	de	semana	e	no	pico	das	obras	um	
encerramento	total	da	linha	durante	pelo	menos	
9	meses.	Nesta	 fase	de	 encerramento	 total	 du-
rante	meses	não	haverá	outra	alternativa	que	não	
desviar	 os	 comboios	 de	mercadorias	 pela	 Linha	
da	Beira	Baixa,	tendo	a	IP	já	vindo	a	público	dizer	
que	assumirá	os	custos	adicionais	pelo	uso	desta	
alternativa.
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As	questões	económicas

Terá	a	própria	IP	noção	dos	custos	brutais	que	
aí	virão?	

Olhando	 aos	 comboios	 realizados	 com	 Euro	
4000	e	com	origem/destino	a	norte	do	Entronca-
mento	falamos	de	um	acréscimo	entre	140	e	200	
km	para	cada	 lado,	o	que	para	uma	 locomotiva	
que	neste	 tipo	de	 terreno	e	 com	a	 carga	máxi-
ma	 gasta	 em	média	 7	 litros	 de	 gasóleo	 a	 cada	
quilometro,	 representa	 um	 acréscimo	 superior	
a	mil	euros	para	cada	 lado,	só	em	combustível.	
Mas	 não	 só	 o	 custo	 com	 combustível	 aumenta;	
aumentará	 também	 os	 custos	 com	manutenção	
de	locomotivas	e	vagões,	por	fazerem	mais	qui-
lómetros;	os	custos	com	pessoal,	serão	precisas	
mais	 tripulações	devido	ao	acréscimo	das	horas	
de	 trajeto	 e	 de	manobras	 dos	 comboios;	 e	 for-
mação	 dessas	mesmas	 tripulações	 para	 o	 novo	
trajeto	 da	 Beira	 Baixa.	 Pelo	 lado	 das	 receitas	 e	
olhando	mais	uma	vez	aos	comboios	mais	preju-
dicados,	os	realizados	com	Euro	4000,	a	redução	
de	 carga	 transportada	ascende	a	mais	de	18%,	
redução	essa	que	terá	implicação	óbvia	no	preço	

pago	por	comboio	pelos	clientes,	pois	cada	com-
boio	transportará	menos	carga.

Já	nos	comboios	a	cargo	das	5600/4700	pela	
menor	 quantidade	 de	 carga	 perdida	 de	 uma	 li-
nha	para	a	outra	(ver	texto	abaixo	sobre	a	carga	
por	 série	 de	 locomotivas)	 e	 por	 serem	elétricas	
e	 terem	custos	menores	de	operação	as	perdas	
económicas	serão	menores,	mas	não	deixaram	de	
ser	significativas.

Também	os	aumentos	de	tempo	de	trajeto	que	
colocam	em	causa	os	ciclos	atuais	e	a	redução	de	
carga	que	levará	a	que	as	mercadorias	que	agora	
são	transportadas	em	quatro	comboios	terem	de	
o	ser	em	cinco,	podem	obrigar	à	alocação	de	mais	
locomotivas	e	vagões	para	transportar	a	mesma	
carga	semanal.	Isto	representa	custos	adicionais	
e	custos	que	não	são	de	somenos,	basta	referir	
que	o	aluguer	de	uma	locomotiva	tipo	Euro4000	
ou	tipo	5600/4700	ronda	valores	entre	os	300	mil	
a	500	mil	euros	por	ano.	Isto	para	não	falar	na	
questão	da	 falta	de	disponibilidade	de	 locomoti-
vas	para	alugar,	devido	ao	já	muito	falado,	pro-
blema	da	descontinuidade	da	produção	do	siste-
ma	CONVEL.

A 4707, ainda com as cores da CP, à cabeça de 12 Shimms/Shimmns carregados com bobines de metal. 
Tendo como destino a Triagem da Siderurgia Nacional em Coina a vinda pela Linha da Beira Baixa 

reduzirá o trajeto em 45 km, mas obrigará a reduzir a carga transportada. Setembro 2016. 
© Valério dos Santos
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Outras	soluções

Uma	solução	para	amenizar	as	perdas	de	re-
ceitas	pelo	 lado	da	perda	da	carga	transportada	
pode	ser	a	realização	de	comboio	em	tração	múl-
tipla	 (ou	 mesmo	 dupla	 tração)	 para	 assim	 não	
haver	perdas	de	carga	e	até	se	poder	levar	mais	
carga,	embora	esta	também	esbarre	na	segunda	
limitação	à	carga	existente	nas	rampas,	a	resis-
tência	de	engates	(ver	texto	abaixo	sobre	resis-
tência	de	engates).	A	 resistência	de	engates	na	
Linha	da	Beira	Baixa,	no	seu	valor	mais	limitan-
te,	cifra-se	nas	1220t	no	sentido	Entroncamento	
-	Vilar	e	1290t	no	sentido	Vilar	 -	Entroncamen-
to,	 o	 que	 significa	 que	mesmo	 com	múltipla	 de	
Euro4000	os	comboios	levariam	menos	carga	na	
Linha	da	Beira	Baixa	que	na	Linha	da	Beira	Alta	
(1220t	vs	1310t	e	1290t	vs	1310t).	Esta	situação	
é	possível	ultrapassar	usando	vagões	de	engates	
tipo	UIC	de	1,5	MN,	em	que	a	resistência	de	en-
gates	sobre	para	1927t	no	sentido	Entroncamento	
-	Vilar	e	2038t	no	sentido	Vilar	-	Entroncamento,	

mas	nem	todos	os	vagões	que	usam	diariamente	
a	Beira	Alta	estão	equipados	com	este	tipo	de	en-
gates,	pelo	que	para	alguns	serviços	esta	solução	
não	é	viável.	Mas	claro	mais	uma	vez	esta	solução	
implica	o	uso	de	mais	locomotivas,	com	os	custos	
de	aluguer,	operação	e	tripulações.	

Chegando	a	 este	ponto	 surge-me	uma	ques-
tão,	 não	 seria	mais	 eficiente	 ser	 a	 própria	 IP	 a	
contratar	 a	 um	 operador	 uma	 locomotiva	 para	
prestar	dupla	tração	aos	comboios	dos	dois	ope-
radores	 nos	 troços	mais	 limitantes	 da	 Linha	 da	
Beira	Baixa,	entre	Fratel	e	Bifurcação	das	Beiras	
e	vice-versa.	Esta	até	pode	parecer	uma	solução	
de	 outros	 tempos,	 tempos	 em	 que	 nas	 rampas	
mais	duras,	como	a	de	Albergaria,	era	colocado	
uma	outra	locomotiva	à	cauda	para	“empurrar	o	
comboio	pela	rampa	acima”,	mas	permitiria	com	
uma	ou	quando	muito	duas	 locomotivas	 a	mais	
(e	alguns	vagões	 com	engates	 tipo	UIC	1,5	MN	
incorporados)	manter	as	cargas	que	atualmente	
se	praticam	nos	comboios	da	Linha	da	Beira	Alta.

Mais	complicada	será	a	opção	de	desviar	alguns	

As obras de modernização da Linha da Beira Alta têm, entre outros objetivos, o de evitar novos 
cenários como este, em que a queda de um talude levou ao descarrilamento de um Intercidades e à 

interrupção por várias horas da circulação nesta linha. Março 2018 © Valério dos Santos
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tráfegos,	nomeadamente	os	com	destino	à	faixa	
mediterrânica	 de	 Espanha,	 pela	 Linha	 do	 Leste	
onde	as	tabelas	de	carga	do	lado	português	são	
mais	generosas	até	que	a	própria	Linha	da	Beira	
Alta.	 Porém	 aqui	 levantam-se	 questões	 como	 a	
necessidade	do	uso	de	tração	diesel,	a	passagem	
por	linhas	com	cantonamento	telefónico	e	menos	
capacidade	 de	 tráfego	 tanto	 do	 lado	 português	
como	do	espanhol,	entre	outras.	

Conclusão

Perante	 a	 pergunta	 é	 a	 Linha	da	Beira	Baixa	
uma	 alternativa	 à	 Linha	 da	 Beira	 Alta	 para	 os	
comboios	de	mercadorias,	a	resposta	parece-me	
um	 óbvio	 -	 Não.	 Nos	 serviços	 vindos	 do	 norte	
do	Entroncamento	o	acréscimo	de	quilómetros	e	
perdas	de	carga	 transportada	 inviabilizam	 total-
mente	a	Beira	Baixa	como	alternativa	e	mesmo	
nos	tráfegos	oriundos	a	sul	da	cidade	ferroviária	
a	poupança	de	45	km	de	trajeto	não	compensa,	

para	 comboio	 em	 carga	 máxima,	 as	 perdas	 de	
carga	que	oscilam	entre	as	70t	e	as	240t.	Claro	
está	que	para	comboio	rumo	a	sul	e	que	não	cir-
culam	em	carga	máxima	a	Linha	da	Beira	Baixa	é	
uma	boa	solução	permitindo	poupar	quilómetros	
e	até	tempo	de	trajeto,	quer	seja	pela	redução	da	
distancia,	quer	pela	utilização	de	uma	linha	me-
nos	congestionada.

Durante	as	obras	de	modernização	da	Linha	da	
Beira	Alta	os	custos	de	desviar	todos	os	comboios	
que	usam	esta	linha	para	a	Linha	da	Beira	Baixa	
custará	umas	centenas	de	milhares	de	euros,	mas	
espera-se	que	o	 trabalho	final	 da	modernização	
justifique	este	prejuízo.	Esperar	também,	que	du-
rante	este	período	não	se	perca	nenhum	tráfego	
para	o	transporte	rodoviário	devido	aos	transtor-
nos	causado	pelo	“desvio”.

Apeadeiro da Benespera - um local onde é percetível a inclinação da linha. Passar aqui com a mesma 
carga que na Linha da Beira Alta só com recurso a tração múltipla (ou dupla) e engates tipo UIC 1,5 NM. 

Abril 2021 © Valério dos Santos
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Quadro resumo de comparação de distâncias e cargas máximas da Linha da Beira Alta com a Linha da 
Beira Baixa, por serviço.
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A	capacidade	de	carga	rebocável	por	uma	lo-
comotiva	é	limitada	pela	sua	força	e	pela	geome-
tria	de	via,	nomeadamente	o	desnível	das	rampas	
e	o	perfil	das	curvas	e	sua	escala	 (diferença	de	
altura	de	um	carril	para	o	outro).	Se	a	primeira	
é	 facilmente	entendível,	basta	pensar	no	exem-
plo	de	um	carro	numa	subida,	a	segunda	não	é	
menos	 importante,	 visto	 que	 as	 curvas	 e	 a	 sua	
escala	dificultam	o	avanço	dos	comboios	ou	o	ar-
ranque	 em	 subida	 dos	mesmos.	 Por	 esta	 razão	
existe	uma	classificação	das	rampas	não	apenas	
pela	sua	permilagem	de	inclinação	pura,	mas	sim	
por	este	valor	corrigido	pelo	perfil	das	curvas,	a	
que	se	chama	de	rampa	característica.	

Posto	isto	existe	a	necessidade	de	o	gestor	de	
infraestruturas,	no	nosso	caso	a	IP,	definir	qual	a	
capacidade	de	carga	rebocável	que	cada	série	de	
locomotivas	tem	nos	vários	troços	da	rede	ferro-
viária,	 estipulada	 na	 tabela	 de	 cargas	máximas	
rebocadas.	Nestes	cálculos	é	não	só	tido	em	conta	
a	capacidade	de	a	locomotiva	subir	uma	determi-

nada	rampa	com	essa	carga	mantendo	uma	velo-
cidade	mínima	estipulada,	como	a	capacidade	de	
arrancar	no	ponto	mais	difícil	dessa	rampa	caso	
por	 algum	motivo	 o	 comboio	 tenha	 de	 lá	 parar	
e	 voltar	 a	 arrancar.	 Deve	 igualmente	 ter-se	 em	
consideração	cenários	de	dificuldade	de	aderên-
cia,	como	chuva,	humidade	ou	sujidade	no	carril.

Quando	 olhamos	 para	 essa	 tabela	 de	 cargas	
máximas	 rebocadas	 em	 Portugal	 vemos	 uma	
enorme	diferença	para	a	dos	nossos	vizinhos	es-
panhóis.	Enquanto	do	lado	de	lá	da	fronteira	exis-
tem	tabelas	com	a	rampa	característica	de	cada	
troço	e	uma	tabela	de	quanto	pode	rebocar	deter-
minada	série	de	 locomotivas	para	cada	valor	de	
permilagem	da	rampa	característica,	sendo	igual	
a	carga	que	pode	rebocar	uma	locomotiva	de	uma	
série	numa	rampa	de	15mm/m	(por	exemplo)	in-
dependentemente	 do	 ponto	 da	 rede	 onde	 seja	
essa	 rampa.	 Em	 Portugal	 é	 definido	 para	 cada	
troço/rampa	qual	o	valor	de	toneladas	que	cada	
série	de	locomotivas	pode	rebocar.

Tabelas de Carga em Portugal - Uma Salganhada de Valores

Primeiro comboio de mercadorias a passar no troço reabilitado da Linha da Beira Baixa. Este comboio 
serviu ao mesmo tempo para perceber o comportamento da nova via e para realizar testes de carga 

rebocada à Euro 4000. Abril 2021 © Valério dos Santos 



dEstaquE fErroviário

Isto	 leva	 a	 que	 hajam	 verdadeiros	 absurdos	
nas	nossas	tabelas	de	carga	máxima	rebocadas	e	
a	que	de	vez	em	quando	sejam	feitas	alterações	
pontuais,	a	determinados	troços	para	determina-
das	 séries,	 que	 comparando	 com	outros	 pontos	
de	rampa	característica	igual	não	fazem	sentido.

A	 título	 de	 exemplo	 e	 começando	 pelo	 mais	
absurdo,	uma	1400	de	um	modo	geral	consegue	
rebocar	apenas	cerca	de	um	terço	da	carga	que	
consegue	 rebocar	 uma	 locomotiva	 5000/6000.	
Pois	bem,	segundo	a	IP	no	troço	Benfica	-	Campo-
lide	da	linha	de	Sintra	uma	locomotiva	1400	tem	
capacidade	 e	 está	 autorizada	 a	 rebocar	 1940t,	
enquanto	 uma	 5000/6000	 se	 fica	 pelas	 1230t…	
dá	vontade	de	rir.

Passando	este	exemplo	mais	cómico	e	que	na	
verdade	 nem	 impacta	 nos	 comboios	 de	merca-
dorias	 por	 ser	 um	 troço	 sem	 os	mesmos,	mui-
tos	outros	exemplos	há	onde	 tem	 real	 impacto.	

Por	exemplo	na	rampa	de	Albergaria	no	sentido	
sul	-	norte	que	tem	uma	rampa	característica	de	
18mm/m	 uma	 locomotiva	 5000/6000	 pode	 re-
bocar	 1360t,	mas	mais	 acima	 entre	 Estarreja	 e	
Gaia	onde	a	rampa	característica	é	de	16mm/m	
só	 pode	 rebocar	 1250t.	Mais,	 no	 primeiro	 troço	
em	análise	uma	5600/4700	pode	rebocar	1140t	
(82%	de	 uma	 5000/6000),	 no	 segundo	 a	mes-
ma	5600/4700	pode	rebocar	1240t	(99%	de	uma	
5000/6000),	ora	como	se	justifica	que	num	sítio	
(e	na	maioria	da	rede)	uma	5600/4700	só	tenha	
na	casa	dos	80%	de	capacidade	de	carga	de	um	
5000/6000	 e	 que	 150km	depois	 já	 tenha	 99%.	
E	até	podemos	ir	mesmo	à	questão	limite	de	na	
Linha	de	Cintura	entre	Alcântara-Terra	e	Sete	Rios	
uma	5600/4700	 ter	uma	capacidade	de	 rebocar	
1010t	e	uma	5000/6000	se	ficar	pelas	980t…	con-
vém	só	lembrar	que	as	5000/6000,	ou	Euro4000,	
são	as	locomotivas	com	maior	capacidade	de	car-
ga	a	operar	em	Portugal.
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Vídeo do teste de carga das Euro 4000. Comprimento de 500m e carga rebocada de 1070t numa rampa 
de 22 mm/m em curva e contracurva. 5037 ia a reboque, só sendo usada caso a 6001 não conseguisse 

arrancar com o comboio.

https://www.youtube.com/watch?v=V3_nnZCF60s 
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No	 início	da	década	passada	 foram	 introduzi-
dos	em	Portugal	os	engates	tipo	UIC	de	1,5	MN	
para	substituírem	os	engates	Atlas	(de	maior	re-
sistência	que	os	engates	normais	UIC	de	1,0	MN)	
usados	na	altura	nos	carvoeiros	de	Sines	para	a	
Central	do	Pego.	Garantindo	uma	 resistência	de	
engates	superior	ao	valor	de	carga	máxima	rebo-
cável	para	uma	múltipla	de	duas	5600	ou	4700,	
permitiram	acabar	com	a	afetação	em	exclusivi-
dade	de	7	 locomotivas	da	série	5600	ao	serviço	
de	carvão,	por	terem	engates	Atlas,	e	aproveitar	
melhor	 a	 frota	 de	 locomotivas,	 ao	 possibilitar	 a	
utilização	dessas	locomotivas	noutros	serviços.	

No	início	apenas	as	locomotivas	4700	e	os	va-
gões	Uaoos	(usados	no	transporte	de	carvão)	ti-
nham	engates	de	1,5	MN,	mas	ao	longo	dos	anos	
foram	 sendo	 alargados	 a	 mais	 locomotivas	 e	 a	
mais	séries	de	vagões,	mas	ainda	faltam	algumas	
séries	para	se	chegar	à	implementação	plena.	Um	
bom	exemplo	de	vagões	ainda	não	equipados	com	
estes	engates	são	os	Sgnss	da	Takargo.

Em	termos	visuais	não	são	percetíveis	grandes	
diferenças	 dos	 engates	 normais	 UIC	 de	 1,0	MN	
para	 os	 1,5	MN,	 essas	 diferenças	 estão	 na	 sua	

composição	 que	 lhes	 permite	 uma	maior	 resis-
tência	e	como	tal	suportar	cargas	maiores.	Estes	
suportam	1,58	vezes	a	carga	suportada	por	um	
engate	de	1,0	MN,	o	que	significa	que	se	os	enga-
tes	de	1,0	MN	têm	uma	resistência	de	engates	de	
1000t	num	determinado	troço,	os	engates	de	1,5	
MN	suportam	uma	carga	de	1580t.

Este	tipo	de	engates	permite	aumentar	a	efi-
ciência	do	uso	de	trações	múltiplas,	que	por	se-
rem	duas	e	assim	ter	o	dobro	da	capacidade	de	
carga	deixavam	de	“esbarrar”	na	limitação	de	car-
ga	das	 locomotivas	e	passavam	a	“esbarrar”	na	
resistência	de	engates.

Só	para	dar	um	exemplo	do	que	falamos,	um	
comboio	com	uma	locomotiva	5600/4700	no	tro-
ço	 Entroncamento	 -	 Vilar	 pode	 levar	 900t,	 com	
duas	locomotivas	5600/4700	em	comando	múlti-
plo	e	engates	tipo	UIC	1,0	MN	pode	levar	1220t,	
já	 duas	 locomotivas	 5600/4700	 em	 comando	
múltiplo,	com	engates	tipo	UIC	1,5	MN,	e	os	va-
gões	que	transporta	com	o	mesmo	tipo	de	enga-
tes,	pode	levar	1800t.

ENGATES, TIPO UIC, DE 1,5 MN
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Mais	um	exemplo	e	para	terminar,	em	toda	a	
rede	nacional	as	locomotivas	da	série	1900,	1930	
e	1960	têm	a	mesma	capacidade	de	carga,	porém	
na	Linha	do	Leste	as	1900/1930	podem	rebocar	
mais	 190t	 que	 as	 1960…	 que	 se	 passa	 no	 Alto	
Alentejo	para	dar	este	boost	às	1900/1930.

São	vários	os	exemplos	das	 incoerências	nas	
tabelas	 de	 cargas	 máximas	 rebocadas	 na	 rede	
ferroviária	nacional,	e	no	mercado	de	transporte	
ferroviário	de	mercadorias	atual	onde	a	eficiência	
é	fundamental,	estes	valores	podem	fazer	a	dife-
rença	entre	a	viabilidade	ou	a	não	viabilidade	de	
um	serviço.	Talvez	seja	altura	de	a	IP	pensar	em	
reformular	totalmente	as	suas	tabelas	de	carga	e	
até	simplificá-las,	seguindo	o	exemplo	dos	espa-
nhóis,	bem	como	pensar	em	ir	mais	longe	e	fazer	
novos	 testes	 de	 carga	 em	 pontos	 chave	 (como	
fez	 recentemente	na	Linha	da	Beira	Baixa)	com	
vista	a	aumentar	o	valor	das	cargas	máximas	e	
a	aproveitar	ao	máximo	a	capacidade	de	cada	lo-
comotiva.

Esta	questão	pode	parecer	de	 somenos,	mas	
o	poder	 levar	mais	carga,	que	em	muitos	casos	
até	 é	 possível	 do	 ponto	 de	 visto	 de	 capacidade	
de	tração	das	locomotivas,	mas	as	tabelas	não	o	
permitem,	permite	com	os	mesmos	custos	opera-
cionais	transportar	mais	mercadoria	e	assim	ser	
mais	competitivo.	Caberá	também	à	recém-criada	
Associação	Portuguesa	de	Empresas	Ferroviárias	
fazer	pressão	junto	da	IP	para	fazer	essas	corre-
ções	e	novos	testes	de	carga,	bem	como	facultar	
o	material	necessário	para	esses	mesmos	testes.	
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Passagem dos comboios “siderurgícos” 
pela estação da Covilhã. Na foto de cima, 
dia 26 de Junho de 2021 o 89846 entre a 
Siderurgia e Vilar Formoso. Na fotografia 
debaixo a circulação inversa (89484) no 
dia 09 de Julho da 2021.

J.C. Pombo
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No	passado	domingo,	dia	
15	de	Agosto,	um	com-
boio	 de	 mercadorias	

sofreu	um	descarrilamento	na	localidade	de	
Montoro	 (Córdoba)	 que	 obrigou	 a	 desviar	
outros	comboios	que	utilizam	a	rota	Madrid	
-	Andaluzia	através	de	Mérida	/	Zafra.	

No	total,	foram	necessários	9	dias	para	recu-
perar	a	infraestrutura	no	município	de	Córdoba,	já	
que	a	passagem	da	circulação	ferroviária	no	local	
do	acidente	só	se	efectuou	na	segunda-feira,	dia	
23,	à	tarde	após	a	reabertura	do	troço	em	ques-
tão.	

O	acidente	coincidiu	com	dias	de	extremo	calor,	
sendo	a	localidade	de	Montoro	justamente	a	que	
atingiu	as	temperaturas	mais	elevadas	de	toda	a	
Espanha,	ultrapassando	os	47º.

Durante	esses	dias,	todos	os	comboios	de	car-
ga	com	origem	ou	destino	de	Huelva	a	Algeciras	
foram	obrigados	a	utilizar	a	rota	da	Extremadura,	
desviando	em	Manzanares	para	Mérida	e	Zafra.	

Em	 alguns	 casos,	 as	 encostas	 íngremes	 que	
existem	de	Sevilha	à	Extremadura	através	da	cor-
dilheira	setentrional	sevilhana	obrigaram	a	fazer	
cortes	na	 composição	de	alguns	 comboios,	 ten-
do	que	fazer	a	rota	entre	Majarabique	(Sevilha)	e	
Llerena	em	duas	ocasiões,	para	continuar	desde	
este	local	até	aos	seus	pontos	de	destino	com	a	
carga	completa.	

Na	primeira	 fotografia	da	página	seguinte,	a		
319-301	do	operador	TRANSFESA	chega	a	Gua-
dalcanal	 com	a	 segunda	 “metade”	de	 cisternas	
carregadas	de	azeite	desde	Majarabique.	Em	Lle-
rena	irá	unir-se	á	outra	“metade”	da	composição	
que	circulou	anteriormente,	para	continuar	a	via-
gem	até	à	refinaria	de	Puertollano,	16		de	Agosto	
de	2021.

tEXto E fotografias; josé luis torrEs blázquEz © 

El	pasado	Domingo	día	15	
de	Agosto,	sufrió	un	des-
carrilo	en	la	localidad	de	

Montoro	 (Córdoba)	 un	 tren	 de	 mercancías	
que	 obligó	 a	 desviar	 otros	 que	 utilizan	 la	
ruta	Madrid	–	Andalucía	por	Mérida/Zafra.

	En	total	han	sido	necesarios		9	días	para	recu-
perar	la	infraestructura	en	la	localidad	cordobesa,	
ya	 que	 el	 paso	 a	 la	 circulación	 en	 el	 punto	 del	
accidente	 se	 abrió	 de	nuevo	el	 Lunes	23	por	 la	
tarde.	

Se	da	la	circunstancia	que	el	accidente	coinci-
dió	con	jornadas	de	un	calor	extremo,	siendo	pre-
cisamente	la	localidad	de	Montoro	la	que	alcanzó	
las	 temperaturas	más	elevadas	de	toda	España,	
superando	los	47º.	

Durante	esos	días,	todos	los	trenes	de	mercan-
cías	con	origen	o	destino	desde	Huelva	a	Algeciras	
se	han	visto	obligados	a	utilizar	la	ruta	extremeña,	
desviándose	en	Manzanares	hacia	Mérida	y	Zafra.	

En	algunos	casos,	 las	 fuertes	pendientes	que	
existen	desde	Sevilla	hasta	Extremadura	a	través	
de	 la	sierra	norte	sevillana	han	obligado	a	efec-
tuar	cortes	en	la	composición	de	algunos	trenes,	
teniendo	que	efectuar	el	recorrido	entre	Majara-
bique	(Sevilla)	y	Llerena	en	dos	ocasiones,	para	
continuar	a	partir	de	aquí	ya	con	la	carga	comple-
ta	hasta	sus	puntos	de	destino.	

En	 la	primera	 foto	de	 la	página	siguiente,	 la	
335-019	del	operador	TRANSFESA,	llega	a	Gua-
dalcanal	con	el	segundo	corte	de	cisternas	car-
gadas	de	aceite	desde	Majarabique.	En	Llerena	
se	unirá	al	primer	corte,	subido	anteriormente,	
para	continuar	viaje	hasta	Puertollano	refinería,	
16	de	Agosto	de	2021.

Comboios desviados pela 
Extremadura
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bitola ibériCa

O comboio já com as duas composições acopladas, segue de Llerena a Puertollano. A imagem foi 
obtida no topo da subida da estação Usagre / Bienvenida. O comboio saiu de Huelva, fazendo a subida 

de Majarabique a Llerena em duas ocasiões para repartir a carga, 16 de Agosto de 2021.

El tren, ya con las dos composiciones acopladas, continúa desde Llerena hacia Puertollano. Captamos 
la imagen a la altura de la estación de Usagre/Bienvenida. El tren ha partido de Huelva, efectuando la 

subida desde Majarabique hasta Llerena en dos ocasiones para dividir la carga. 16 de Agosto de 2021.
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bitola ibériCa

A 333-340 da Renfe Mercancias prestes a cruzar a ponte sobre o Guadiana em La Zarza de Alange com 
o teco Abroñigal - Jerez de la Frontera na fotografia superior, e o mesmo comboio, na imagem inferior, 

entre Mérida e Zafra, perto de Torremejia, 18 de Agosto de 2021.

La 333-340 de Renfe Mercancías a punto de atravesar el puente sobre el Guadiana en La Zarza de 
Alange con el teco Abroñigal – Jerez de la Frontera, e el mismo tren anterior, entre Mérida y Zafra, cerca 

Torremejia, 18 de Agosto de 2021.
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Iniciamos	 neste	 primei-
ro	 capítulo,	 dedicado	 ao	
troço	Plasencia	-	Cáceres,	

uma	 análise	 da	 situação	 actual	
da	linha	de	alta	velocidade	Plasencia	-	Bada-
joz,	uma	infra-estrutura	também	designada	
por	linha	de	alta	performance,	uma	vez	que,	
como	podemos	ver,	algumas	características	
desta	nova	 linha	não	 correspondem	a	uma	
linha	de	alta	velocidade	real.

A	utilização	das	actuais	estações	de	Badajoz,	
Mérida,	 Cáceres	 e	 Plasencia	 torna	 necessário	 o	
desenvolvimento	de	acessos	a	estes	pontos	que	
irão	 penalizar	 consideravelmente	 os	 tempos	 de	
viagem	futuros;	acessos	que	não	só	se	realizam	

Linha de Alta Velocidade 
Plasencia - Badajoz

Situação Actual

Comboio intErnaCional

Primeira Parte:  Troço Plasencia - Cáceres
tEXto E fotografias [19 dE maio dE 2021] : josé luis torrEs blázquEz © 

Comenzamos	 con	 este	
primer	 capítulo,	 dedi-
cado	al	tramo	Plasencia	

–	 Cáceres,	 un	 análisis	 de	 la	 si-
tuación	actual	de	 la	 línea	de	alta	velocidad	
Plasencia	 –	 Badajoz,	 infraestructura	 que	
también	recibe	la	denominación	de	línea	de	
altas	 prestaciones,	 ya	 que	 como	 podemos	
apreciar,	 algunas	 características	 de	 esta	
nueva	línea	no	se	corresponden	con	una	au-
téntica	línea	de	alta	velocidad.	

El	aprovechamiento	de	las	actuales	estaciones	
de	 Badajoz,	 Mérida,	 Cáceres	 y	 Plasencia	 obliga	
a	 desarrollar	 accesos	 a	 estos	 puntos	 que	 van	 a	
penalizar	considerablemente	 los	 futuros	 tiempos	

Instalação da catenária 
e obras nos edifícios da 

estação de Plasencia

Instalación de catenaria y 
obras en edificaciones en la 

estación de Plasencia.
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pela	via	convencional	actual	(e	portanto	com	via	
única)	mas	também	se	percorrem	a	enormes	dis-
tâncias	dos	referidos	centros	urbanos,	de	 forma	
que	o	percurso	 real	através	de	uma	nova	 infra-
-estrutura	é	bastante	reduzido	em	relação	às	dis-
tâncias	reais	entre	essas	cidades.

Começamos	nossa	jornada	descritiva	em	Pla-
sencia.	A	estação	atual	está	passando	por	refor-
mas	 consideráveis	 		para	adaptar	os	edifícios	aos	
novos	 usos	 de	 uma	 linha	 de	 alto	 desempenho.	
Além	da	chegada	da	catenária,	procedemos	à	re-
novação	integral	de	seus	trilhos.	A	nova	rota,	en-
tre	o	túnel	de	Santa	María	e	a	cidade	de	Placenti-
na,	segue	paralela	à	rodovia	A-66	(rota	da	prata)	
e,	portanto,	está	muito	mais	próxima	de	Plasencia	
do	que	a	linha	convencional.	No	entanto,	o	fim	da	
nova	infra-estrutura	constitui-se	como	uma	bifur-
cação	 em	 que	 uma	 das	 estradas	 se	 dirige	 para	

de	 viaje;	 accesos	 que	 no	 sólo	 se	 llevan	 a	 cabo	
utilizando	la	actual	vía	convencional	(y	por	lo	tan-
to	con	vía	única)	sino	que	además	se	ejecutan	a	
enormes	distancias	de	 los	 centros	urbanos	cita-
dos,	 por	 lo	 que	 el	 verdadero	 recorrido	 por	 una	
nueva	infraestructura	queda	muy	reducido	frente	
a	las	distancias	reales	entre	estas	ciudades.

Comenzamos	nuestro	viaje	descriptivo	en	Pla-
sencia.	 La	 actual	 estación	 está	 sufriendo	 unas	
considerables	reformas	para	adecuar	los	edificios	
a	los	nuevos	usos	de	una	línea	de	altas	prestacio-
nes.	Además	de	la	llegada	de	la	catenaria,	se	pro-
cede	a	la	renovación	integral	de	sus	vías.	El	nuevo	
trazado,	entre	el	túnel	de	Santa	María	y	la	ciudad	
placentina,	discurre	en	paralelo	a	la	autovía	A-66	
(ruta	de	la	plata)	y	por	lo	tanto	se	aproxima	mu-
cho	más	a	Plasencia	que	la	línea	convencional.	No	
obstante,	 el	 final	de	 la	nueva	 infraestructura	 se	

Locomotiva 319-301 da Continental Rail reboca um conjunto de vagões plataforma, entre Cáceres e 
Monfragüe na passagem sobre o Rio Tejo, destinados às obras de renovação da infraestrutura no troço 

Monfragüe – Plasencia.

La 319-301 de Continental Rail remolca un conjunto de plataformas entre Cáceres y Monfragüe a la 
altura de Río Tajo, destinadas a las obras de renovación de la infraestructura en el tramo Monfragüe – 

Plasencia.
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a	 capital	 nortenha	da	Extremadura,	 enquanto	 a	
outra	o	faz	para	se	ligar	à	convencional	nas	proxi-
midades	de	Monfragüe.

Desde	 31	 de	 junho	 passado,	 o	 trecho	 entre	
Monfragüe	e	Plasencia	está	fechado	ao	tráfego	de	
passageiros	 para	 realizar	 uma	ampla	 renovação	
da	 linha	 e	 também	 estabelecer	 novas	 ligações	
com	a	linha	de	alta	performance.	Recorde-se	que	
está	 previsto	 que	 os	 comboios	 que	 circulam	 de	
Madrid	a	Badajoz,	possam	aceder	directamente	a	
Plasencia,	e	daqui	saiam	em	direcção	a	Cáceres	
através	da	nova	infra-estrutura.	As	obras	devem	
ser	concluídas	em	4	meses.

Assim,	desde	este	ponto	bastante	próximo	da	
cidade	 de	 Plasencia,	 inicia-se	 a	 nova	 infra-es-
trutura	 com	via	dupla	 electrificada	até	 cerca	de	
Casar	de	Cáceres,	onde	termina	a	via	dupla	e	a	
poucos	metros	existe	a	ligação	com	a	linha	con-
vencional	que	nos	permite	chegar	a	atual	estação	
de	Cáceres.	As	obras	de	montagem	da	catenária	
estão	em	fase	de	finalização	e	durante	este	verão	
foram	realizados	os	testes	de	carga	dos	viadutos,	

constituye	como	una	bifurcación	en	la	que	una	de	
las	vías	toma	la	dirección	hacia	la	capital	del	nor-
te	de	Extremadura,	mientras	que	la	otra	lo	hace	
para	enlazar	con	la	convencional	en	las	proximi-
dades	de	Monfragüe.

Desde	 el	 pasado	 31	 de	 Junio,	 se	 ha	 cerrado	
al	tráfico	de	viajeros	el	tramo	entre	Monfragüe	y	
Plasencia	para	llevar	a	cabo	una	renovación	inte-
gral	de	 la	 línea	y	establecer	también	los	nuevos	
enlaces	con	la	de	altas	prestaciones.	Recordemos	
que	está	previsto	que	los	trenes	que	circulen	des-
de	Madrid	hasta	Badajoz,	puedan	acceder	de	una	
manera	directa	a	Plasencia,	y	de	aquí,	salgan	en	
dirección	a	Cáceres	ya	por	la	nueva	infraestructu-
ra.	Se	espera	que	las	obras	estén	ejecutadas	en	
un	plazo	de	4	meses.	

Por	 tanto,	 desde	 este	 punto	 bastante	 próxi-
mo	a	 la	ciudad	de	Plasencia,	comienza	 la	nueva	
infraestructura	 con	 vía	 doble	 electrificada	 hasta	
aproximadamente	 Casar	 de	 Cáceres,	 en	 donde	
finaliza	la	doble	vía	y	a	escasos	metros	se	produ-
ce	el	empalme	con	la	línea	convencional	que	nos	

Acesso desde Monfragüe a Plasencia, nas proximidades desta última estação.
Acceso desde Monfragüe a Plasencia, en las proximidades de esta última estación.
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pelo	 que	 é	 possível	 que	 os	 primeiros	 testes	 de	
circulação	possam	ser	realizados	no	próximo	ou-
tono.	Possui	uma	subestação	elétrica	na	altura	do	
Cañaveral.

Talvez	o	aspecto	mais	negativo,	como	indicá-
mos	no	início,	seja	o	acesso	às	actuais	estações	
do	trajecto	pela	região	da	Extremadura,	para	as	
quais	será	utilizada	a	rede	convencional.	Isso	tor-
na	necessário	fazer	ligações	entre	a	linha	de	alta	
performance	 e	 a	 convencional	 em	 pontos	 bem	
distantes	dos	centros	urbanos.	Neste	caso,	a	nor-
te	 de	Cáceres,	 esta	 ligação	 ocorre	 na	 altura	 de	
Casar	de	Cáceres,	com	a	conclusão	da	via	dupla	
em	primeiro	lugar,	e	um	traçado	curto	de	via	úni-
ca	que	liga	à	rede	convencional.	Tudo	isto	a	cerca	
de	10	kms	da	estação	de	Cáceres.

permite	 alcanzar	 la	 actual	 estación	 de	 Cáceres.	
Se	 están	 ultimando	 los	 trabajos	 de	montaje	 de	
catenaria	y	durante	este	verano	se	ha	procedido	
a	efectuar	las	pruebas	de	carga	de	los	viaductos,	
por	lo	que	es	posible	que	las	primeras	pruebas	de	
circulación	se	puedan	llevar	a	cabo	en	este	próxi-
mo	otoño.	Cuenta	con	una	subestación	eléctrica	a	
la	altura	de	Cañaveral.

El	aspecto	quizás	más	negativo,	como	indica-
mos	en	un	principio,	es	el	acceso	a	 las	actuales	
estaciones	del	recorrido	por	la	región	extremeña,	
para	lo	que	se	utilizará	la	red	convencional.	Ello	
obliga	a	efectuar	enlaces	entre	 la	 línea	de	altas	
prestaciones	y	la	convencional	en	puntos	bastan-
te	alejados	de	los	centros	urbanos.	En	este	caso,	
al	norte	de	Cáceres,	ese	enlace	se	produce	a	 la	
altura	de	Casar	de	Cáceres,	con	la	terminación	de	
la	doble	vía	primero,	y	un	corto	recorrido	en	vía	
única	 que	 enlaza	 con	 la	 red	 convencional.	 Todo	
ello	a	unos	10	kms	de	la	estación	cacereña.

Provas de carga em um dos viadutos existentes na linha de alta velocidade.
Pruebas de carga en uno de los viaductos de la línea de alta velocidad.
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Diversas vistas da nova 
linha praticamente 

concluída nas imediações 
de Plasencia. Em paralelo 
podemos observar a Auto 

Estrada A-66 (Rota da 
Prata)

Diversas vistas del trazado 
en la zona próxima a 
Plasencia de la nueva 

línea, ya prácticamente 
concluída,  encontrándose 

en paralelo a la autovía 
A-66 (ruta de la plata).
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Acesso sul ao túnel de Santa Maria, o único existente entre Cáceres e Plasencia.
Acceso sur al túnel de Santa María, el único existente entre Cáceres y Plasencia.

Viaduto sobre o rio Almonte já com a catenária instalada.
Viaducto sobre el río Almonte, ya con la catenaria instalada.
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Trabalhos de instalação da catenára numa zona próxima do Rio Tejo.
Trabajos de instalación de catenaria en la zona próxima al Río Tajo.

Aspecto da nova infreaestrutura ferroviária na zona de Casar de Cáceres.
Aspecto de la nueva infraestructura por la zona de Casar de Cáceres.
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Entre Casar de Cacéres e Cáceres encontra-se o ponto final do traçado com via dupla. A partir daqui 
existe um troço curto de via única que se une com a linha convencional (visível ao fundo da imagem 

superior) e que nos levará até á actual estação de Cáceres.
Entre Casar de Cáceres y Cáceres se encuentra el punto final del trazado con doble vía; a partir de aquí 

existe un corto tramo de vía única que empalma con la línea convencional (visible en el fondo de la 
imagen en la foto más alto) y nos conducirá a la actual estación de Cáceres.
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As carruagens Sorefame do Tren 
Sanitario de Buenos Aires

tEXto: pEdro mêda | fotografias: trEnEs argEntinos ©

Na	Argentina,	 tal	 como	em	muitos	
outros	 locais	 do	 planeta,	 o	 com-
boio	 marcou	 o	 ritmo	 das	 povoa-

ções	uma	vez	que	com	ele	vinham	as	notí-
cias,	 o	 correio,	 os	 alimentos,	 entre	muitas	
outras	 “modernidades”.	 Embora	 não	 tenha	
perdido	essa	vocação,	o	comboio	foi	“ultra-
passado”	por	outros	modos	de	transporte	e	
as	várias	“novidades”	 foram-se	pulverizan-
do	entre	estes	modos	e	outros	meios	que	fo-
ram	surgindo.

A	 pandemia	 que	 vivemos	 trouxe	 consigo	 no-
vos	desafios	a	todos	os	níveis	e,	entre	eles,	a	ne-
cessidade	de	rastreio	da	COVID-19	a	uma	escala	
mundial,	bem	como	a	prestação	de	cuidados	de	

saúde	e	preparação	da	logística	para	o	processo	
de	vacinação.	Face	à	sua	dimensão,	este	processo	
é	já	de	si	complexo	se	o	considerarmos	limitado	
a	uma	zona	urbana.	Mas	se	a	escala	for	uma	pro-
víncia	com	localidades	de	difícil	acesso,	a	comple-
xidade	exponencia-se,	sobretudo	se	tivermos	em	
consideração	o	verdadeiro	“contra-relógio”	que	a	
situação	exige.					

Conscientes	das	necessidades	e	das	capacida-
des	que	o	comboio	mantém,	o	Governo	de	Buenos	
Aires	através	do	Ministério	da	Saúde	da	província	
e	o	Ministério	dos	Transportes	Argentino,	criaram	
um	“Tren	Sanitario”	com	o	objetivo	de	 levar	até	
diferentes	cidades	da	província	de	Buenos	Aires	
um	maior	e	melhor	acesso	a	serviços	de	saúde.
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Cavalos dE fErro
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A	composição	foi	 idealizada	de	modo	a	poder	
prestar	 serviços	 de	 atendimento	 médico,	 reali-
zação	de	testes	a	pessoas	com	sintomas	de	CO-
VID-19,	vacinar	pessoas	contra	a	gripe	e	pneumo-
nia	e	prestar	apoio	no	processo	de	identificação	e	
cadastro	para	o	plano	“Buenos	Aires	Vacunate”.

Em	 termos	 de	 recursos	 humanos,	 o	 comboio	
foi	dimensionado	para	transportar	uma	equipa	de	
9	 pessoas	 entre	 pessoal	 administrativo,	 de	ma-
nutenção	e	pessoal	médico.	
São	dois	médicos,	três	en-
fermeiros	 para	 realização	
de	 testes	 e	 vacinas,	 um	
enfermeiro	 administrati-
vo,	 um	 técnico	 bioquímico	
e	duas	pessoas	de	apoio	e	
manutenção.				

Para	além	do	que	 já	 foi	
referido	 relativamente	 às	
capacidades	 da	 ferrovia	
(em	 edições	 anteriores	 da	
Trainspotter	 e	 por	 causa	
da	 crise	 pandémica	 abor-
dámos	os	comboios	hospi-
tal),	o	que	se	assume	como	
grande	motivo	de	destaque	

é	o	facto	de	para	dar	forma	a	este	comboio	terem	
sido	escolhidas	duas	carruagens	Sorefame	da	sé-
rie	22-40.

Estas	carruagens	são	a	22-40	034	e	a	22-40	
047,	duas	carruagens	que	devido	às	especificida-
des	da	via	no	local	a	onde	foram	adstritas,	pouco	
depois	da	sua	chegada	à	Argentina,	viram	os	seus	
bogies	 Flexicoil	 serem	 substituídos	 por	 bogies	
Schlieren	 que	 equipavam	 tanto	 as	 Sorefame	de	
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1ª	classe	10-69	500	como	as	Carel	&	Fouché	que	
também	viajaram	para	aquele	lado	do	Atlântico.	
Não	se	estranhe	por	isso	ver	em	algumas	ima-
gens	estas	carruagens	com	este	tipo	de	bogies.

Cada	carruagem	foi	transformada	para	aten-
der	a	diferentes	necessidades.	A	22-40	034	foi	
transformada	em	centro	de	vacinação	que	conta	
para	 além	 desse	 espaço	 com	 4	 pontos	 para	 a	
realização	de	testes	à	COVID-19	(onde	o	pacien-
te	e	o	pessoal	de	saúde	estão	separados	por	um	
vidro)	e	ainda	um	laboratório	para	o	processa-
mento	 dos	 testes.	 A	 22-40	 047	 comporta	 dois	
consultórios	médicos,	uma	sala	de	estar	e	uma	
farmácia	onde	se	encontram	armazenadas	as	va-
cinas.	As	duas	carruagens	foram	equipadas	com	
aparelhos	de	ar	condicionado	e	a	que	alberga	a	
farmácia	conta	também	com	um	grupo	gerador	
para	assegurar	a	energia	necessária	para	a	pre-
servação	das	vacinas	em	caso	de	qualquer	falha.

A	primeira	campanha	deste	comboio	teve	iní-
cio	no	dia	27	de	maio,	na	estação	Vicente	Ca-
sares,	na	cidade	de	Cañuelas.	Durante	45	dias	
a	comboio	esteve	em	várias	estações	do	ramal	
Roca	que	liga	Constitución	com	Bahía	Blanca.	

O	 segundo	 percurso,	 realizado	 na	 línea	 San	
Martín,	 teve	 início	 no	 dia	 5	 de	 julho	 em	Pilar	 e	
percorreu	8	localidades	até	Junín	onde	chegou	no	
dia	23	de	julho	e	aí	permaneceu	durante	4	dias.

Já	durante	o	mês	de	agosto,	no	dia	6,	o	com-
boio	iniciou	um	terceiro	percurso	com	origem	na	
estação	de	Zárate,	tendo	terminado	em	Sánchez	
no	dia	17,	permanecendo	aí	até	dia	19.	Entre	es-
tas	duas	estações	efetuou	paragens	em	Lima	(2	
dias),	Baradero	(3	dias),	San	Pedro	(3	dias)	e	Go-
bernador	Castro	(2	dias).



119

Conforme	referido,	esta	iniciativa	vem	por	um	
lado	demostrar	que	o	comboio	é	um	ativo	estraté-
gico	e	que	mantém	intactas	as	suas	capacidades	
para	 levar	 o	 que	 for	 necessário	 a	 locais	menos	
acessíveis	e	que	estejam	servidos	pela	 ferrovia.	
Por	outro	lado,	o	facto	de	estarem	a	ser	utilizadas	
carruagens	Sorefame	vem	demostrar	a	sua	poli-
valência	e	aptidão	para	vários	usos.	Numa	história	
longa	de	serviço	em	Portugal	e	mais	recentemen-

te	 na	 Argentina,	 num	mesmo	mês	 damos	 nota	
de	dois	novos	usos	destas	carruagens.	Esperemos	
que	ainda	seja	possível	somar	outr

Um agradecimento especial ao Alejan-
dro Pérez da empresa Trenes Argentinos 
- Gerencia de Relaciones Institucionales y 
Prensa pela partilha de algumas imagens 
do processo de transformação e por toda a 
disponibilidade manifestada. Em nome da 

Trainspotter o nosso 
muito obrigado!  
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Evolução dos trabalhos de transformação da carruagem



Cavalos dE fErro

121



Estação tErminal

122

As minhAs 2600 
I – Os comboios para o Oceanário 

de Lisboa

Antevendo	 o	 lançamento	 do	
livro	dedicado	a	estas	loco-
motivas,	inicio	a	publicação	

de	 uma	 série	 de	 pequenos	 recortes	
sobre	 estas	 locomotivas	 tão	 espe-
ciais.

Para	 aquisição	 do	 livro,	 visite	 a	
loja	oficial	da	APAC,	e	não	perca	o	seu	
exemplar:	APAC	–	Loja	Online	–	A	loja	
da	Associação	(caminhosdeferro.pt)

tEXto E fotografias : joão CunHa ©

Depois	do	fim	dos	comboios	regulares	
com	 tracção	 eléctrica	 e	 carruagens	 não	
renovadas,	 continuou	 a	 ser	 relativamen-
te	habitual	ver	as	locomotivas	2600	rebo-
cando	os	míticos	conjuntos	de	carruagens	
inox	da	Sorefame	ao	serviço	de	comboios	espe-
ciais	–	um	segmento	onde	a	CP	dava	cartas	e	que,	
infelizmente,	foi	desprezando	nos	anos	seguintes.

Entre	as	solicitações	mais	ou	menos	regulares	
ao	longo	da	rede	ferroviária,	uma	das	mais	cons-
tantes	era	a	de	colégios	e	escolas	de	todo	o	país	
que	aproveitavam	o	comboio	para	viajar	a	mui-
to	baixo	custo,	sobretudo	em	direcção	ao	Jardim	
Zoológico	e	ao	Oceanário	de	Lisboa.

Depois	do	abate	massivo	do	parque	não	reno-
vado,	que	se	concretizou	entre	2004	e	2005,	era	o	
parque	de	Contumil	que	respondia	à	maioria	des-
tas	solicitações,	dado	que	no	depósito	portuense	
ainda	se	mantinham	activas	uma	cinquentena	de	
carruagens	Sorefame,	dando	apoio	não	apenas	ao	
serviço	de	charters	da	empresa,	mas	também	à	

linha	do	Douro	onde,	embora	já	em	fase	terminal,	
as	carruagens	Sorefame	ainda	realizavam	servi-
ços	regulares	com	as	locomotivas	1400.

Muitas	 composições	 caracterizavam-se	 por	
contar	 com	 a	 carruagem-restaurante	 de	 Contu-
mil,	a	única	que	estava	afecta	ao	parque	do	Nor-
te,	estando	todas	as	restantes	afectas	a	Lisboa,	
de	onde	ainda	saíam	incorporadas	na	composição	
clássica	do	Sud	Expresso.	A	carruagem	88-40	003	
era	 assim	 habitual	 neste	 tipo	 de	 composições,	
mesmo	que	nem	sempre	 fosse	 chamada	verda-
deiramente	a	realizar	serviço	de	restaurante.	Nos	
comboios	de	escolas	ou	colégios,	o	mais	habitual	
era	esta	carruagem	ser	substituída	por	uma	car-
ruagem	 de	 primeira	 classe,	 que	 intercalava	 as	
longas	composições	de	carruagens	22-40,	as	car-
ruagens	de	2ª	classe	salão,	a	série	de	carruagens	
mais	numerosa	alguma	vez	fabricada	para	a	CP.
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Um	dos	comboios	mais	interessantes	que	pude	
ver	 levou	as	crianças	de	Viseu	e	Mangualde	até	
ao	Oceanário	de	Lisboa,	a	25	de	Maio	de	2007.	
Ao	 todo,	onze	 carruagens	de	2ª	 classe	da	 série	
22-40	e	uma	carruagem	de	1ª	classe	da	série	10-
69	 500	 fizeram	 essa	 viagem	de	 ida	 e	 volta.	 As	
mais	de	500	toneladas	desta	composição	fora	do	
comum	foram	facilmente	rebocadas	pela	locomo-
tiva	2627,	que	na	altura	ainda	estava	por	renovar	
e	exibia	assim	os	seus	frágeis	retrovisores	de	fi-
xação	única.

A	 composição	 saiu	 de	 Contumil	 pouco	 antes	
das	5	da	manhã,	para	chegar	a	Mangualde	pelas	
8:05,	bem	a	tempo	de,	após	inversão	da	locomo-
tiva,	sair	para	Lisboa	pelas	9:05,	com	o	número	
13830.	O	comboio	saiu	de	Mangualde	logo	após	
cruzar	 com	 o	mercadorias	 75343	 Pampilhosa	 –	
Mangualde,	 um	 comboio	 de	 mercadorias	 diver-
sas	e	que	normalmente	era	assegurado	em	dupla	
tracção	de	uma	locomotiva	2500	e	uma	locomoti-
va	1400,	a	locomotiva	diesel	servindo	para	a	ma-
nobra	no	ramal	da	SIAF,	pouco	antes	de	Mangual-
de,	manobra	 durante	 a	 qual	 a	 locomotiva	 2500	
aguardava	em	plena	via	da	linha	da	Beira	Alta!

O	comboio	foi	programado	para	levar	3h30	até	
Lisboa,	numa	marcha	traçada	a	120	km/h,	como	
era	habitual	na	linha	do	Norte	com	comboios	for-

mados	 exclusivamente	 por	 material	 Sorefame	
não	renovado,	incorporando	ainda	uma	paragem	
de	8	minutos	no	Entroncamento	para	ultrapassa-
gem	por	um	comboio	Alfa	Pendular.

O	dia	cheio	das	crianças	das	terras	de	Viriato	
completou-se	 com	um	 regresso	 após	 as	18h30,	
no	que	foi	sem	dúvida	um	dia	cheio	de	experiên-
cias	 ferroviárias	 para	 a	 pequenada,	 exemplar-
mente	lideradas	pela	cantante	2627.

A	locomotiva	havia	assegurado	dias	antes	uma	
campanha	de	inspecção	de	catenária,	razão	pela	
qual	tinha	ainda	montados	os	pantógrafos	com	as	
pinturas	 típicas	de	delimitação	das	superfícies	a	
controlar	durante	essas	inspecções,	e	foi	também	
integralmente	lavada	antes	de	realizar	o	serviço.	
A	2627	estava	há	algum	tempo	com	fugas	de	óleo	
importantes	nos	seus	redutores,	que	também	ain-
da	eram	os	originais,	o	que	provocava	que	ela	es-
tivesse	constantemente	com	a	lateral	muito	suja,	
devido	às	projecções	do	óleo	perdido.	A	situação	
era	tão	visível	e	extrema	que	acabou	mesmo	por	
redundar	num	princípio	de	incêndio	num	dos	seus	
redutores,	precisamente	por	falta	de	óleo,	meses	
mais	tarde.	Essa	foi	a	oportunidade	–	forçada	–	de	
recolher	às	oficinas	para	revisão	e	renovação:	no-
vos	redutores,	cabines	climatizadas,	novas	mesas	
de	condução	e	comando	múltiplo.

Dia 25 de Maio de 2007, a 2627 prepara-se para se lançar para Lisboa com 12 carruagens 
Sorefame e muita juventude a bordo. © João Cunha 
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