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Editorial

voltámos a bater na parede. O
presidente da CP, Nuno Freitas,
saiu de cena com o términus de
Setembro, saída anunciada dias depois das
últimas eleições autárquicas. Muito embora
sublinhe que se trata apenas de uma saída
programada há muito, quer nas suas palavras
como sobretudo nas do ministro Pedro Nuno
Santos se percebe um desgaste contínuo e
brutal pela forma como as empresas públicas
em Portugal podem ser geridas.
Em 2018, a Trainspotter esteve na linha da
frente da denúncia dos graves atentados que
estavam a ser feitos no sector em Portugal, sobretudo à custa do subfinanciamento da CP, cuja
falta de verbas a impedia até de adequar a manutenção dos seus veículos à oferta regular prevista, o que provocou uma ineditamente grande
onda de supressões em todo o país. Mesmo apesar dos riscos que corremos e das muitas críticas das trincheiras partidárias que recebemos por
colocar em causa o rumo dos acontecimentos, a
troca de ministro no início de 2019 reconheceu
toda a razão.

Nuno Pinho da Cruz Leite de Freitas, presidente
demissionário da CP.

O ministro Pedro Nuno Santos, quando entrou
em 2019, rodeou-se de todos quantos podiam
ter algo a acrescentar – nem que fosse uma simples análise crítica sobre a situação. Fê-lo independentemente das cores políticas mais ou menos expressas das pessoas que chamou, entre
as quais me encontro. Sou por isso testemunha
do cuidado que teve em ouvir todas as versões,
julgo que maioritariamente coincidentes quanto
aos problemas mais imediatos que impactavam
a capacidade da CP de operar os seus comboios
regulares.

Pedro Miguel Sousa Pereira Guedes Moreira, o até agora
vice- presidente da CP.

Estou seguro que muitas dessas pessoas continuaram e continuam a ser apoios importantes
na altura da formulação do pensamento do ministro sobre o sector ferroviário, dado que apresenta normalmente uma invulgar sensibilidade
e conhecimento de facto sobre as matérias dos
caminhos de ferro. Entre as questões mais óbvias
que na altura sobressaíram, estava a falta de autonomia de gestão da CP, completamente manietada por uma dívida histórica colossal, e por uma
gestão por vezes demasiado orientada a vícios do
que a novidades.
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Quando em Julho de 2019 foi apontado Nuno
Freitas para a presidência da nova administração a empresa, o mais importante dos golpes de
asa estava dado. Além de um grande conhecedor
da casa, Nuno Freitas havia granjeado a imensa
reputação que precede o trabalho de excelência
que desenvolveu na CP, e logo a seguir na Nomad
Tech. Era óbvio, na altura, que poucas pessoas
em Portugal podiam estar tão capacitadas para
comandar uma locomotiva tão complexa como
a CP, sobretudo e especialmente tendo em consideração que era o lado do material circulante
aquele que apresentava os maiores défices, com
uma complexa operação oficinal e entre distintas
empresas pelo meio.
O resto é história – e das melhores que vimos na CP, diga-se. A EMEF foi reincorporada na
CP, as oficinas de Guifões reabertas, e os activos da CP reavaliados. Alguns, os que tinham
características compatíveis com as necessidades da empresa, começaram a ser recuperados.

E
Sditorial
potting
Para o Douro, a solução das Schindler permitiu
um aproveitamento turístico pleno da linha, sem
esquecer demasiado as preocupações de serviço
público nas deslocações pendulares, o que criou
finalmente folga no debilitado material automotor
diesel para socorrer as linhas do Oeste e Algarve,
que passaram pelas sangrias mais lamentáveis
da sua história nos anos anteriores. Para o Minho, a recuperação das locomotivas 2600 poupou
o que seria a suprema humilhação de inaugurar
a electrificação da linha – ainda por cima, com
muitos anos de atraso – e não dispor de material eléctrico suficiente para a oferta regular. Pelo
meio, a incrível compra de material em segunda
mão à Renfe, que conhece actualmente a espantosa renovação das carruagens Arco, permite à
CP começar a preparar-se também para expandir
as operações eléctricas em linhas como o Oeste
ou o Algarve, que obrigarão a novos movimentos
na frota da empresa.
Pelo meio, a empresa ganhou uma nova presença nas redes sociais, promoveu a interacção
Um
ano
separa
estascomboios
duas imagens
(Julho
dos
que
fazem
todos
os 2020
dias ecom os
Julho de 2021), demonstrando parte das alterações
seus potenciais
clientes
(queARCO.
somos nós todos),
efectuadas
em uma das
carruagens
e com apostas como o comboio a vapor do VouPedro Mêda
ga procurou também ganhar o coração dos portugueses, investimento marginal e que constitui
campanha de marketing mais eficaz do que 100
campanhas em “prime time” na televisão.
Esta breve resenha, onde faltarão certamente
outras luzes e outras sombras destes dois anos,
permite enquadrar o que foi de facto uma revolução operada na empresa, em tempo recorde e
com meios financeiros escassíssimos à disposição. A rápida recuperação da empresa,
que a terrível pandemia não ofuscou, começou até a permitir direccionar os focos para
outros tópicos: a capacidade comercial da CP
ou a performance do gestor de infra-estruturas, para citar dois exemplos.

graves com soluções de baixo custo, tal não valeu
à administração da CP mais autonomia de gestão
– pelo contrário, no final de Setembro de 2021,
o ministro das finanças mantinha por aprovar o
plano de actividades da empresa para o ano corrente! Ou seja, e na prática, retirando todos os
poderes para a administração gerir de facto a empresa. Sem isto, até para a aquisição de rodados
é precisa autorização expressa do ministério das
finanças, apesar de constar no orçamento da empresa, da empresa ter saldos de gerência para a
aquisição e do facto óbvio de não existir alternativa à sua compra – o que redundará sempre na
paragem dos comboios, como sucedeu em 2017
e 2018.
Lutas políticas à parte, é inconcebível que o
Estado mantenha prisioneiras as suas empresas,
no que é uma negação do seu próprio papel: as
empresas são entidades colectivas abstractas
que reúnem pessoas para resolver problemas.
No caso da CP, a sua existência é motivada pela
necessidade de ter uma operação ferroviária ao
serviço da população, que é assim estruturada
e planeada pela empresa. A alternativa seria o
Estado assumir directamente tudo isso, via administração pública, o que seria um total contra-senso e impactaria a especialização necessária.
Pode ser tema de acaloradas discussões de esquerda e direita quem deve ser proprietário do
capital accionista da CP. A CP já foi privada, agora
é pública, mas nada disto interessa para o caso.
Onde não existe discussão é sobre o modelo de
governança de uma empresa, independentemen-

Como chegámos então aqui, à incapacidade de reter um gestor de indubitável mérito, desgastado pelas batalhas burocráticas
que o próprio ministro, entretanto, veio denunciar?
Apesar da enorme criatividade colocada
em campo para resolver problemas muito

Apresentação das carruagens Arco, um dos pontos altos da
presidência de Nuno Freitas. © Pedro Mêda
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Editorial
te da natureza do seu accionista. Uma empresa
responde perante os accionistas, que aprovam os
seus orçamentos, planos de actividades e investimentos, e que decidem qual a equipa de gestão
que os representam, para garantir que os destinos dessa entidade são conduzidos da melhor
forma possível.
O que sai daqui é que é perfeitamente defensável que a CP seja uma empresa de capital público e encarregue das obrigações de serviço público que o Estado, entretanto, contratou. Como
será também perfeitamente defensável que essas
obrigações de serviço público possam também
ser afectas a empresas de missão igual, mas de
capital privado. Este é o terreno das batalhas ideológicas, que não interessam para aqui.
Fora destas batalhas, está a unanimidade: as
administrações devem ter autonomia para gerir a
empresa, os accionistas devem ter meios de controlo para assegurar a correcção da gestão, e as
pessoas devem prestar resultados regularmente
pelas suas decisões.
A anomalia total do caso da CP – e de outras
empresas públicas – é de que o Estado cerceia
efectivamente tudo aquilo que podia permitir às
empresas serem a tal entidade abstracta que resolve problemas. Quando não existe a seriedade
de corresponder a um orçamento a aprovação de
um plano de actividades, ou de publicar o regulamento de execução do Orçamento de Estado,
o que resulta é que as administrações passam a
ser apenas um conjunto de administrativos, que
centralizam os pedidos dos departamentos das
empresas, filtram, e depois vão pedir decisões
às tutelas. Mas as tutelas não devem decidir sobre rodas, sobre contratações de maquinistas ou
sobre horários de trabalho – devem decidir sim
sobre orçamentos, planos de actividade e investimento e avaliar o trabalho dos gestores nomeados para as empresas, como accionistas que são.
Quando isto é sabotado na tutela, quando as
competências não são bem garantidas e separadas, o Estado transforma uma empresa que detém com o objectivo de resolver problemas num
cemitério de gestores e num cemitério de serviço
público. Porque o ciclo político vigente é de esquerda, faz-me especial confusão ver no actual
6

status quo a defesa ou tolerância face a esta forma de actuar, que é em si mesma a mais veemente oposição ao conceito de serviço público.
Depois de dois anos de desgaste, a CP perde
o que terá sido o seu melhor presidente em muito tempo. Segue-se alguém bem preparado, mas
sem a mesma projecção. Que garantias existem
de que o Estado vai possibilitar o funcionamento
da CP em termos que comparem bem com as intenções que propagandeia?
De que forma pode a CP expandir o serviço
ferroviário, se continua presa a uma dívida histórica que pesa em juros o que o Estado não paga
pelo serviço público? Depois de iniciada em 2013,
a reestruturação da dívida tem avançado a passo
de caracol, e a maioria do que sobra é até dívida
ao Estado. Está dentro do perímetro das contas
públicas, a sua transferência para o Estado acarreta 0€ em dívida pública adicional. A última promessa, feita no início do ano pelo secretário de
estado das infraestruturas, apontava para uma
resolução até Março último. Por que motivo é que
a Carris ou a STCP, na sua transferência para os
municípios, tiveram direito a esta lógica reestruturação e a CP, cujo contrato de serviço público até o prevê, continua sem prazo para ganhar
asas? De que forma se explica que o Estado afunda 4 mil milhões de Euros na TAP – que nunca
mais vamos recuperar – e que vão ao défice e
dívida pública, e não resolva o que é uma mera
operação contabilística que fará toda a diferença
para o operador ferroviário?
Entre o discurso da prioridade à ferrovia e a
coordenação no governo, há uma distância assustadora. Enquanto Nuno Freitas e a sua equipa trabalharam durante dois anos para dar espaço aos
políticos para resolverem os problemas da sua lavra, os políticos permaneceram imóveis, mantendo os mesmos subterfúgios burocráticos que em
vez de atrair e reter talento, apenas promovem
os boys partidários e trazem para as empresas
públicas todos aqueles que não terão capacidade
para outra coisa senão para as desvalorizar.
Vale a pena pensar nisto, de uma vez por todas. Senão, vamos continuar a bater na parede.
João Cunha

Comboio n.º 31202/3 (Valença-Guifões), Durrães, 02 de Setembro de 2021. © Carlos Pérez Fontana

Carruagens Arco
Ensaiaram na Linha do Minho

A

s novas carruagens da CP começaram a circular na rede ferroviária
nacional em Setembro, por enquanto ainda apenas em ensaios, dado que continuam a aguardar a finalização do processo
de homologação, conduzindo pela Agência
Ferroviária Europeia, com sede no norte de
França.

Com a necessidade de realizar alguns ensaios
dinâmicos, alguns dos quais também para formação de pessoal, a CP operou dois ensaios entre Guifões e Valença, em dois dias distintos – 2
e 20 de Setembro. Foram as primeiras oportunidades para ver as carruagens, na fantástica
nova decoração da CP, a circularem pela linha
onde primeiro vão prestar serviço, a do Minho.
Nas duas ocasiões, o comboio de ensaios foi

rebocado pela locomotiva 2627, que tem passado a maioria do tempo reservada a ensaios
das carruagens Arco, em Guifões, alimentando
as três carruagens que estão prontas e que foram ensaiadas:
- 19-97 505 (1ª classe)
- 85-97 505 (2ª classe + espaço de convívio)
- 20-97 510 (2ª classe)

Circulam para já em composição indeformável
de três carruagens, nomeadamente para assegurar a ligação do serviço de informação ao público, cuja configuração e ligação se faz a partir da carruagem 85-97. Apesar de serem três
carruagens, uma composição deste tipo contará com menos lugares sentados do que as duas
Corail que têm sido hábito nos comboios Interregionais do Minho (160 contra 176 lugares), o
7
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CP 2627, Comboio n.º 31200/1, São Gemil, 02 de Setembro de 2021. © Gil Monteiro
que não raras vezes é insuficiente e aconselhará
a reforçar as composições.
As duas primeiras marchas serviram para afinar alguns detalhes importantes e que a circulação permitiu identificar, como o funcionamento
do novo freio electropneumático (de que estas
carruagens nunca dispuseram enquanto serviram na Renfe) ou a ligação eléctrica que agora
conta com um “chopper” IGBT para aumentar a
tensão dos 1.500 V (fornecidos pelas locomotivas) para os 3.000 V (com que funcionam os
conversores embarcados nas carruagens).

Arco 50 94 19-97 505-7, São Gemil,
02 de Setembro de 2021. © Gil Monteiro
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Arco 50 94 20-97 510-4, São Gemil,
02 de Setembro de 2021. © Gil Monteiro

Arco 50 94 85-97 505-6, São Gemil,
02 de Setembro de 2021. © Gil Monteiro
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Comboio n.º 31200/1
(Guifões-Valença), Trofa,
02 de Setembro de 2021.
© Tiago Cunha

Comboio n.º 31200/1
(Guifões-Valença),
Lousado, 02 de Setembro
de 2021.
© Rui Pedro Ferreira

Comboio n.º 31200/1
(Guifões-Valença),
Darque, 02 de Setembro
de 2021.
© Carlos Pérez Fontana
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Comboio n.º 31200/1
(Guifões-Valença), entre
Esqueiro e Gondarem, 02
de Setembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana

Comboio n.º 31200/1
(Guifões-Valença), entre
Vila Nova de Cerveira e
Sao Pedro da Torre, 02 de
Setembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana

Coincidência do teste das  
Arco e o IR com Corail em
Valença, 02 de Setembro
de 2021.
© Carlos Pérez Fontana
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Comboio n.º 31202/3
(Valença-Guifões),Viana
do Castelo, 02 de
Setembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana

Comboio n.º 31202/3
(ValençaGuifões),Durrães, 02 de
Setembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana

Comboio n.º 31202/3
(Valença-Guifões),
Carapeços,
02 de Setembro de 2021.

© João Cunha
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Comboio n.º 31202/3
(Valença-Guifões),
Lousado, 02 de Setembro
de 2021.
© Rui Pedro Ferreira

Comboio n.º 31202/3
(Valença-Guifões),
Lousado, 02 de Setembro
de 2021.
© Rui Pedro Ferreira

Comboio n.º 31200/1 (Guifões-Valença), Trofa, 20  de Setembro de 2021.
© Rui Pedro Ferreira
12

Comboio Correio

Comboio n.º 31200/1
(Guifões - Valença),
Lousado,
20 de Setembro de 2021.
© Gil Monteiro

Comboio n.º 31202/3
(Valença-Guifões),
Lousado,
20 de Setembro de 2021.
© Tiago Cunha

Comboio n.º 31202/3
(Valença-Guifões), Trofa,
20 de Setembro de 2021.
© Rui Pedro Ferreira
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Planos e Projectos para a
Rede Ferroviária

N

esta edição voltamos a abordar um
projecto com vista à modernização
da rede ferroviária nacional, situado no sul do país.

Na linha do Sul os viadutos existentes perto
de Canal Caveira apresentam alguns problemas
embora a sua construção seja relativamente recente. Foram construídos durante a fase de modernização e electrificação da linha do Sul, mas

desde muito cedo ficou patente que nem tudo tinha ficado perfeito como previsto no projecto em
questão.

Os problemas que afectam os viadutos, acabam
evidentemente por condicionar a velocidade dos
comboios, com destaque para os do longo curso.
Voltamos a lembrar que toda esta informação é
pública e de livre acesso em diversas plataformas
digitais.

Intervenção na Linha do Sul, entre os
PK’s 113,5 e 117,2
(Viadutos do Canal Caveira)
Este projecto prevê estabilização da plataforma de via, blocos técnicos e aterros, localizados
entre o km 113,5 e 117,2, da linha do Sul, com o
intuito de repor as características geométricas do
traçado, previstas no projecto original de 2002,
de modo a permitir velocidades de 160 km/h para
comboios convencionais de passageiros e de 190
km/h para comboios basculantes.
Nestes quase 4km’s, existem quatro obras de
arte: Viaduto V1 (km 114,311 – 114,409); Viaduto V2 (km 114,501 – 114,599); Viaduto V3
(km 114,773 – 114,919); Ponte de Barranco (km
115,737 – 115,883). Qualquer uma delas apresenta problemas de índole geotécnica, com especial preocupação nos seus encontros técnicos, por
isso vão existindo limitações de velocidades entre
o PK 114,3 e 116,0.
Durante duas décadas e devido às deficientes
características geotécnicas dos materiais constituintes dos aterros, a plataforma de via deste troço, tem apresentado assentamentos irregulares,
tendo sido já intervencionados por diversas vezes
através do tratamento da parte superior dos ater-

ros, execução de ataques mecânicos e ligeiros.
O historial de problemas, começou em 2002, no
âmbito da empreitada “Lote 2.2.2 – Linha do Sul,
Troço km 94 / Ermidas do Sado”, pelo consórcio
MAFS (Mota e Companhia, Adriano, Ferrovias e
Siemens) quando foram construídas variantes ao
traçado antigo entre Grândola e Ermidas-Sado.
Dezembro de 2002 – Logo após a conclusão
dos aterros, foram detectados defeitos, tendo na
altura a REFER acordado, que o Consórcio Empreiteiro apresentaria uma proposta de solução
técnica, para reparação das anomalias então detectadas.
Janeiro a Maio de 2003 – Por decisão da REFER e do Projectista, a Geocontrole procedeu à
caracterização geotécnica dos aterros junto aos
encontros das Obras de Arte. Os trabalhos de
prospecção consistiram essencialmente em ensaios de carga sobre placa, poços e valas de prospecção, ensaios PDL, DPSH e recolha de amostras
para posterior análise laboratorial. O objectivo
era o de proporcionar um conjunto de informação
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suficiente que permitisse fundamentar e dimensionar a solução de tratamento e avaliar a conformidade das disposições de projecto. Do estudo
constatou-se que não foi executado o bloco técnico previsto em projecto e os materiais de aterro indicados, tendo sido colocados materiais com
características mecânicas inferiores. Após análise
desta informação, o consórcio empreiteiro propôs
uma solução, através do apoio de um consultor
externo da Universidade do Minho.
Maio de 2003 – A intervenção levada a efeito para reparação das anomalias foi efectuada,
e consistiu na remoção dos solos da parte superior dos aterros (até 3 metros de profundidade),
numa extensão de 20 metros, tendo sido substituídos por agregados britados de granulometria
extensa, sem e com adição de cimento (grave-cimento). Na base da escavação incluiu-se ainda
uma camada de enrocamento envolto em geotêxtil. O objecto da intervenção era minorar significativamente ou mesmo eliminar o efeito do
assentamento provocado pelas deficiências dos
aterros.

2004 a 2007 – Foram efectuados sucessivos
trabalhos de ataque e nivelamento de via, na
sequência de assentamentos observáveis, com
maior ênfase nos encontros do viaduto V3 e da
Ponte de Barranco. Durante este período, foram
alvo de acções de ataque ligeiro ou pesado, tendo-se aplicado por várias vezes limitações de velocidade.
Junho de 2004 – Foi detectado no encontro
sul do viaduto V3 um assentamento significativo
por baixo da viga estribo, com a detecção de vazios apreciáveis no corpo do aterro. Na mesma
altura verificou-se um assentamento menor por
baixo da viga estribo da ponte de Barranco, lado
norte.
Setembro 2004 – Após estas ocorrências,
foi solicitado pela REFER à empresa Geocontrole,
a realização de prospecção geotécnica complementar no encontro sul do viaduto V3 e encontro
norte da Ponte de Barranco, tendo-se executado ensaios DPSH e sondagens, com instalação de
quatro inclino-extensómetros. A mesma empresa garantiu o acompanhamento e execução das
campanhas de leitura até Dezembro de 2009.

Viaduto V1 (Pk 114,321 ao Pk 114,414), Setembro de 2021. © Ricardo Quinas
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Viaduto V2 (Pk 114,514 ao Pk 114,606), Setembro de 2021. © Ricardo Quinas
Outubro a Novembro de 2010 – Foi executada pela Geocontrole com acompanhamento da
REFER uma nova campanha de prospecção geotécnica complementar nos encontros norte e sul
do viaduto V3 e Ponte de Barranco, envolvendo a
realização de 6 sondagens geotécnicas, acompanhadas de ensaios SPT e colheita de amostras indeformadas para laboratório, para caracterização
do material constituinte do aterro e da fundação.
Abril de 2013 – Foram detectadas anomalias
na via, por parte das circulações, nomeadamente
defeitos de nivelamento e alinhamento, no troço
entre o encontro sul do viaduto V2 e o encontro norte do viaduto V3. Após inspecção visual
por parte do órgão operacional da REFER, foi observada a abertura de fendas longitudinais nos
passeios de via e o surgimento de um escorregamento no talude de aterro, entre o km 114,650 e
114,665, no lado esquerdo de via, evidenciando-se através de fendas longitudinais, na base do
balastro e no passeio e uma cicatriz na face do
talude, a meia altura.
Outubro de 2013 – A REFER instalou marcas
de nivelamento nos passeios de via e materializaram-se marcas nos carris, entre o km 114,650

e 114,750, para controlo dos assentamentos no
troço. As leituras permanecem até à data, indicando a continuação dos assentamentos nas
marcas, tendo que se recorrer a intervenções na
via, para repor os seus normais parâmetros geométricos.
2018 e 2019 – De acordo com o Relatório de
Acompanhamento de Observação 2018, de Março
de 2019, da IP, observam-se as seguintes anomalias visuais:
Entre o encontro sul do viaduto V2 e o encontro norte do viaduto V3 (Km 114,599 – 114,773)
• No lado esquerdo, entre o km 114,650 e
114,665, observam-se duas fendas longitudinais,
na base do balastro e no passeio e uma cicatriz
na face do talude, a meia altura, evidência de um
escorregamento, identificado em Abril de 2013.
A drenagem longitudinal na base do talude não
exibe indícios de deslocamento, pelo que o fenómeno de instabilidade encontra-se aparentemente confinado;
• Altura de balastro bastante elevada, junto ao
encontro norte do viaduto V3. Em Outubro de
2010, data da última prospecção efectuada,
17
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Viaduto V3 (Pk 114,786 ao Pk 114,932), Setembro de 2021. © Ricardo Quinas
apresentava 1,20 metros de espessura.
• Reabertura e aparecimento de novos troços
de fendas longitudinais nos passeios, junto ao encontro norte do viaduto V3;
• Danos na drenagem de descida de talude, no
encontro norte do viaduto V3, provocados pelo
assentamento no aterro;
Viaduto V3 (encontro sul) – km 114,919 –
114,960
• Altura de balastro bastante elevada, junto ao
encontro da obra de arte. Em Outubro de 2010,
data da última prospecção efectuada, apresentava 1,20 metros de espessura;
• Danos na drenagem de descida de talude,
no encontro sul do viaduto V3, provocados pelo
assentamento no aterro;
• Cavidade abaixo da viga estribo da obra de
arte, com observação de geotêxtil danificado;
• Alguns ravinamentos na face do talude, parcialmente associados ao transporte de águas
nos canaletes das telecomunicações e existência de fendas longitudinais entre o km 114,919 e
114,950, no passeio do lado direito, com troços
sem preenchimento de calda de cimento;
18

Ponte de Barranco (encontro Norte) – km
115,720 – 115,737
• Altura de balastro bastante elevada, junto ao
encontro da obra de arte. Em Outubro de 2010,
data da última prospecção efectuada, apresentava 1,30 metros de espessura;
• Danos na drenagem de descida de talude, no
encontro norte da ponte de Barranco, provocados
pelo assentamento no aterro;
• As fendas preenchidas por calda de cimento
não exibem sinais de reabertura significativa, não
se identificando novas fendas nos passeios.
As anomalias observadas nos encontros técnicos dos Viadutos V1 e V2 são similares às registadas acima, embora com menor intensidade.
Os encontros das 4 obras de arte (excepto o
encontro oeste do V2) são do tipo “encontro perdido”. Este tipo de encontro é utilizado quando
os ângulos dos taludes são reduzidos, o que não
se verifica naquele local, uma vez que ali se encontram taludes e aterros com inclinação significativa. A juntar a isto, surge a falta de qualidade
na execução dos blocos técnicos e dos materiais
constituintes dos aterros.
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Para colmatar estes problemas, estão previstas as seguintes intervenções:

viaduto V3, incluindo a reconstrução do bloco técnico no encontro norte.

Viaduto V1 (Pk 114,321 ao Pk 114,414) e
Viaduto V2 (Pk 114,514 ao Pk 114,606)

Para além das intervenções nas obras de arte,
estão previstas outras intervenções:

O primeiro com uma extensão de 93 metros
e em curva, o segundo com uma extensão de 92
metros em linha recta. Para ambos os viadutos
está previsto: reparação das caleiras existentes,
as caixas de intersecção existentes deverão ser
reconstruídas, desmatação dos taludes e posteriormente deverão ser reperfilados através de
escavação, movimentação de solos, colocação e
compactação.

• Desmatação da face e estabilização do talude
de aterro, entre os viadutos V2 e V3;

Viaduto V3 (Pk 114,786 ao Pk 114,932)
Com uma extensão de 146 metros em linha
recta, está previsto o mesmo tipo de reparação
que nos viadutos anteriores, acrescentando a reconstrução do bloco técnico no encontro norte,
com o preenchimento do espaço sob a viga de estribo com betão pobre, o reperfilamento do talude
com enrocamento sobre geotêxtil e a colocação
de gabiões no pé do talude.
Ponte do Barranco (Pk 115,765 ao Pk
115,902)

• Intervenções de terraplenagem na plataforma de via, com preenchimento e compactação de
camadas consecutivas de sub-balastro, colocação
de geogrelha e geotêxtil;
• Reparação dos aquedutos;
• Execução do muro de gabiões no aterro do
viaduto V3, encontro Sul e máscara drenante no
tardoz;
• Levantamento e assentamento de via, com
carris novos 60E1 e novas travessas monobloco
polivalentes entre os PK’s 113,6 e 117,2;
• Ataques de Regularização;
Esta empreitada tem a duração prevista de 34
semanas, sendo que em alguns fins de semana
existirão interdições de via com duração de 11
horas, com um custo de 2 milhões e 100 mil euros.

Com uma extensão de 137 metros em curva,
está previsto o mesmo tipo de reparação que no

Ponte do Barranco (Pk 115,765 ao Pk 115,902), Setembro de 2017. © Pedro André
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Projecto REVIVE Avança
em 6 Antigas Estações

N

o âmbito do Programa Revive, 6
antigas estações ferroviárias foram no dia 28 de Setembro a concurso por parte da Turismo Fundos com vista à sua reabilitação e exploração, com as
candidaturas a poderem ser apresentadas
até ao final do dia 26 de Janeiro de 2022.

O Programa Revive tem como principal objectivo “ promover e agilizar os processos de reabilitação e valorização de património público
que se encontra devoluto, tornando-o apto para
afectação a uma actividade económica com finalidade turística, promover o reforço de atractividade dos destinos regionais, a desconcentração
da procura e o desenvolvimento do turismo nas
várias regiões do país, gerar riqueza e postos
de trabalho, concorrendo, assim, para a coesão
económica e social do território.”
Os concursos agora lançados englobam os antigos edifícios de passageiros, imóveis variados

como armazéns, cais cobertos e casas de habitação, assim como os terrenos adjacentes que
fazem parte do domínio público ferroviário. O
processo em termos gerais vai permitir ceder os
elementos referidos anteriormente em regime
de concessão durante um prazo de 25 anos. Os
concorrentes vão ter de apresentar uma série de
pressupostos relacionados como desenvolvimento económico e social das estações em questão,
destacando-se as futuras características sociais,
ambientais e inovadoras para a sustentabilidade
dos territórios, já que um dos principais objectivos é a criação de postos de trabalho.
A concessão dos espaços vai obrigar ao pagamento de uma renda, variável consoante as estações, a sua área e estado de conservação dos
imóveis e ainda dependente do projecto apresentado que será alvo de análise segundo os
critérios e ponderações disponíveis nos modelos
individuais de avaliação.

Estação de Vimieiro
Situada na antiga linha de Évora,
ao quilómetro 148,511, conta com
uma área coberta de 532 m2 e uma
área bruta de construção de 616
m2.   É uma das maiores parcelas a
concurso, já que para além do edifício
de passageiros com 2 pisos, existe o
cais coberto, instalações sanitárias
e 4 casas de habitação e o terreno
envolvente. O estado dos imóveis
é mau embora ainda não tenham
ruído na sua totalidade. Pertence ao
concelho de Arraiolos, e mantendo-se
o que é habitual, o antigo canal ferroviário háde ser transformado em ecopista.
Como nota o facto da estação vizinha de Vale
Pereiro, ao quilómetro 140,8 ter sido alvo de
reconversão, tornando-se num projecto de
20

© Pedro André, Maio de 2020.
sucesso agrícola de produção biológica de figosda-índia. Os imóveis (edifício de passageiros,
casa de habitação e cais coberto) foram
reaproveitados para escritórios, loja, área
social dos funcionários com refeitório, cozinha
e balneários e unidade fabril.
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Estação de Vale do Paio
Situada no antigo ramal de Mora
ao quilómetro 148,230, com com
uma área coberta de 270 m2 e uma
área bruta de construção de 270 m2.
Fazem parte o edifício de passageiros
com um piso, o antigo cais coberto,
as instalações do wc , uma casa de
habitação e terreno envolvente.
Os imóveis datam de 1907 e estão
praticamente em ruínas. Pertence ao
concelho de Arraiolos e o antigo canal
ferroviário faz parte da ecopista do
ramal de Mora.

© António J. Pombo, Setembro de 2008.

Estação de Montoito
Situada
no
antigo
ramal
de
Reguengos ao quilómetro 145,933
com uma área coberta de 665 m2 e
uma área bruta de construção de
656 m2. Do conjunto fazem parte o
edifício de passageiros, três casas de
habitação, cais coberto, instalações
sanitárias e terreno envolvente. Os
imóveis datam de 1930 e estão em mau
estado de conservação. Pertence ao
concelho de Redondo e o antigo canal
ferroviário será muito provavelmente
transformado em ecopista.

© Pedro André, Julho de 2014.

Estação de Reprezas
Situada no traçado primitivo da linha
do Alentejo ao quilómetro 161,822
e tem uma área coberta de 249 m2
e uma área bruta de construção de
249 m2.   Do conjunto fazem parte
o edifício de passageiros com um
piso e uma habitação, assim como
terreno. Encontra-se completamente
em ruínas. Pertence ao concelho de
Beja e o antigo canal ferroviário foi
transformado em estrada de terra
batida.

© Pedro André, Abril de 2017.
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Estação de Vale
do Peso
Situada no ramal de
Cáceres ao quilómetro
203,294 com uma área
coberta de 724 m2 e uma
área bruta de construção
de 594 m2.  Do conjunto
fazem parte o edifício de
passageiros, instalações
sanitárias, arrecadação,
três habitações, depósito
de água e terrenos.
© Pedro André, Julho de 2010.
Os imóveis estão em
razoável
estado
de
ao quilómetro 223,4.   Estas duas estações
conservação. Pertence ao
situadas também no ramal de Cáceres estão
concelho do Crato e o canal ferroviário continua
actualmente vocacionadas para o turismo após
com os carris, não sendo definitivo seu futuro.
serem remodeladas.
Actualmente o projecto Rail Bike com sede
na estação de Marvão ao quilómetro 238,9
permite a circulação em veículos adaptados
nos carris até à estação de Castelo de Vide

Estação de Sousel
Situada na antiga linha de
Évora ao quilómetro 194,241
tem uma área coberta de
876 m2   e uma área bruta
de construção de 993 m2.
Do conjunto fazem parte o
edifício de passageiros com 2
pisos, instalações sanitárias,
cais coberto, cinco habitações
e um depósito de água, assim
como terreno envolvente.
O edificado encontra-se em
mau estado de conservação,
embora até há alguns anos
parte dos imóveis terem
estado ocupados ilegalmente.
© Pedro André, Março de 2012.
Pertence ao concelho de
Sousel, ficando junto do
numa extensão de 22 quilómetros, ao longo da
núcleo urbano da vila alentejana, e o antigo canal
traçado da linha desactivada.
ferroviário será transformado numa ecopista que
ligue a sede do concelho a Fronteira e Estremoz,
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Belmonte-Manteigas,
um AMV em fúria
A

obra de reabertura da linha entre Covilhã e Guarda, apresentada pela IP como “uma linha com o
melhor que existe na Europa”, tem enfrentado sistematicamente problemas com a
estação de Belmonte-Manteigas, onde avarias sucessivas das agulhas (AMV), contadores de eixos e sinais provoca disrupções
praticamente semanais da circulação, com
atrasos normalmente superiores a uma
hora para os comboios impactados, sobretudo comboios Intercidades e Regionais. A
situação vem degradando o serviço da linha da Beira Baixa, que perdeu fiabilidade
com a sua expansão da Covilhã à Guarda,
curiosamente.

Só no mês de Setembro contabilizámos pelo
menos quatro avarias com demoras de resolução bem superiores a uma hora, depois de em
Agosto terem sido pelo menos cinco, tendência
verificada em Maio (quando reabriu), Junho e
Julho.
Sendo este um transporte guiado, espera-se
que os elementos do sistema (infra-estrutura e
comboios) sejam especialmente redundantes e
fiáveis, dado que a sua falha acarreta imediatamente pesadas consequências para os utilizadores, que não podem, como na estrada, desviar-se por caminhos alternativos.
Que algo vai mal no reino de Belmonte-Manteigas parece óbvio, e cinco meses após a reabertura parece continuar em modo de teste e
falha. Não é o que se espera de um caminho de
ferro moderno e competitivo.

Estação de Belmonte, Maio de 2021. © João Cunha
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Empreitada da
Modernização da Linha de
Sines foi Consignada ...

N

o dia 28 de Setembro
foi assinado o auto de
consignação da empreitada de modernização da
ligação ferroviária entre Sines
e a linha do Sul, projecto que
faz parte do Ferrovia 2020,
programa de modernização da
Rede Ferroviária Nacional.

A cerimónia que decorreu na
sede   da Infraestruturas de Portugal, contou com a presença
do Ministro das Infraestruturas e
Habitação, Pedro Nuno Santos,
Antigo apeadeiro da Ortiga, Agosto de 2014. © Nuno Miguel
do Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, do
pectivos restabelecimentos) e remodelação de
presidente do conselho de administração da IP, passagens inferiores, permitindo desse modo a
António Laranjo e do administrador do consórcio supressão das passagens de nível, destacandoConsórcio Sacyr Neopul, S.A./ Sacyr Somague, -se os casos de Abela (Estrada N390) e da SuS.A., Marcos Rubio Blanco.
bestação de Santiago do Cacém (EN121), aos km
A empreitada, adjudicada pelo valor de
28.528.518,27 euros tem como objectivos eliminar os actuais constrangimentos de capacidade
de circulação e de transporte, potenciando as
condições de exploração e de segurança na Linha
de Sines.

143,904 e 153,022, respetivamente;

Após o final dos trabalhos, ficará concluído o
processo de modernização dos quilómetros de via
entre a estação de Ermidas Sado e Sines. Da empreitada fazem parte as principais intervenções:

● Diversos trabalhos ao nível das instalações fixas de tracção elétrica, infraestruturas de base
para sinalização e telecomunicações, RCT+TP,
serviços afectados e medidas de minimização.

●  Trabalhos de via-férrea, que vão incluir terraplenagens, drenagens e conservação/remodelação de obras de arte correntes;

Os investimentos para a Modernização da Ligação Ferroviária entre Sines e a Linha do Sul integram a Ação 2016-PT-TMC-0059-M - Ligação Ferroviária Sines/Elvas (Espanha): Troço Évora-Caia,
aprovada ao abrigo do Programa CEF (Mecanismo
Interligar a Europa) com uma taxa de cofinanciamento de 85%.

● Substituição integral da superestrutura de via,
com utilização de travessas monobloco polivalentes em betão e carril 60 E1
● Construção de passagens superiores (e res-
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● Construção de uma nova estação técnica ao
quilómetro 141 e modernização de estações existentes, no caso São Bartolomeu da Serra que será
ampliada, permitindo o cruzamento de comboios
de 750 metros de comprimento;
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... e vai Obrigar a Diversas
Expropriações

A

s obras de modernização da linha
de Sines vão obrigar a um extenso
rol de terrenos a expropriar, numa
área que vai atingir os 89351 metros quadrados, fundamentais para que o projecto
idealizado pela Infraestruturas de Portugal
possa avançar o quanto antes.
Foi publicado no passado dia 21 de Setembro
o Despacho n.º 9301/2021, que “declara a utilidade pública, com carácter de urgência, da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à «Modernização da Ligação

torna -se imprescindível a tempestiva disponibilidade dos terrenos por ela abrangidos, e como tal
dar início ao processo expropriativo dos imóveis e
direitos a eles inerentes, necessários à sua execução, cuja ocupação se procurou limitar ao que
o projecto define, tanto nas áreas de ocupação
definitiva, como nas áreas de ocupação temporária.”

O processo de expropriação vai abranger diversas parcelas, de diferentes donos em locais situados ao longo da linha de Sines, na Freguesia de
Abela e da União de Freguesias de Santiago do

Ferroviária entre Sines e a Linha do Sul».”

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra.

Com assinatura do Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Moreno, o documento refere
que “a concretização da empreitada de «Modernização da Ligação Ferroviária entre Sines e a Linha
do Sul», e de modo a cumprir os prazos fixados,

Na Freguesia de Abela vão ser expropriados
45830 metros quadrados, necessários para construir a nova estação técnica que vai ficar situada
ao quilómetro 141 e para a supressão da passagem de nível ao quilómetro 143,856.

Na estação de São Bartolomeu da Serra será necessário proceder à expropriação de terrenos
para se proceder à ampliação do comprimento da linha II (junto do edifício) no sentido de Sines.
Julho de 2014. © Pedro André
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Para a futura estação técnica os terrenos a expropriar situam-se entre os quilómetros 140,875
e 142,100 em ambos os lados da linha. A construção da nova estação, com capacidade para
comboios de 750 metros vai permitir aumentar
a capacidade da linha de Sines que se encontra
actualmente bastante congestionada. Só aqui
vai ser necessário tomar posse de 27074 metros
quadrados.
A supressão da passagem de nível do quilómetro 143,856, da estrada nacional 390 vai obrigar
à construção de uma passagem superior rodoviária e dos respectivos acessos.
Na União de Freguesias de Santiago do Cacém,
Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra vão decorrer dois processos de expropriação. Um definitivo
com 43521 metros quadrados, e um temporário
com 560 metros quadrados. Este último terreno
situa-se nas imediações do quilómetro 148,6, do
lado direito no sentido ascendente, e estará destinado muito provavelmente a um estaleiro, que
após o fim das obras será desmantelado e área
devolvida ao proprietário.

Junto à estação de São Bartolomeu da Serra
(quilómetro 151,1) também irão ser expropriados terrenos a nascente da mesma de modo a
que se possam efectuar as obras de ampliação,
permitindo o aumento de capacidade de cruzamentos de comboios para os 750 metros. Os terrenos ficam situados no lado norte da linha entre
os quilómetros 151,400 e 151,875.
A passagem de nível situada ao quilómetro
153,022 (junto da subestação de Santiago do Cacém) da estrada nacional 121 irá também ser suprimida. Os terrenos a expropriar vão servir para
a construção da passagem superior e dos respectivos acessos.
Finalmente as últimas parcelas a expropriar
situam-se junto da actual passagem inferior
160,425 que irá ser alvo de obras de requalificação na zona envolvente de modo a poder servir
como alternativa à passagem pedonal do quilómetro 160,330 que irá ser suprimida.

A passagem de nível ao quilómetro 153,022 será suprimida e construída uma passagem superior
rodoviária nas imediações, o que vai obrigar a expropriar terrenos. Julho de 2014. © José Sousa
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Consignada Empreitada de
Modernização da Linha da
Beira Alta
Troço Mangualde - Celorico da Beira

A

empreitada que irá decorrer na linha da Beira Alta entre Mangualde
e Celorico da Beira foi consignada
no passado dia 28 de Setembro.
O acto oficial decorreu na sede da Infraestruturas de Portugal (IP), que contou com a presença
do Ministro das Infraestruturas e da Habitação,
Pedro Nuno Santos, do Secretário de Estado das
Infraestruturas, Jorge Delgado, do presidente do
Conselho de Administração da IP, António Laranjo
e do administrador do Consórcio Mota Engil – Engenharia e Construção, S.A. / Mota-Engil Railway
Engennering, S.A., Horácio Sá.
Esta nova empreitada de modernização da li-

nha da Beira, cujo valor da adjudicação foi de
68.850.000,00 euros vai permitir a requalificação de 34 quilómetros da linha da Beira Alta, eixo
fundamental no transporte internacional de mercadorias por via ferroviária. Este no projecto faz
parte do programa de modernização da Rede Ferroviária Nacional, habitualmente conhecido como
Ferrovia 2020.
A intervenção planeada para a empreitada destes 34 quilómetros irá incluir diversos trabalhos,
destacando-se os seguintes:
●   Trabalhos de substituição integral da superestrutura de via, com utilização de travessas
monobloco polivalentes em betão e carril 60 E1;

Estação de Fornos de Algodres, Outubro de 2014. © José Sousa
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● Alteração do layout das estações de Gouveia e
Fornos de Algodres, com vista a assegurar o cruzamento de comboios de 750 metros de comprimento, otimizando as condições de exploração;
● Reabilitação dos sistemas drenagem;
● Construção de obras de arte correntes - Passagens Superiores e Passagens Inferiores;
● Diversos trabalhos relacionados com adaptações nas instalações fixas de tracção eléctrica e a
construção de infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações; RCT+TP.
Actualmente a Infraestruturas de Portugal tem
em curso 5 empreitadas referentes à modernização da linha da Beira Alta, quer em execução,
quer em fase de contratação. No total o investimento estimado para a execução das empreitadas é superior a 380 milhões de euros.
As empreitadas são as seguintes com os respectivos custos:
● Pampilhosa – Santa Comba Dão (34 quilómetros) e Construção da Concordância da Mealhada: ligação com 3,2 quilómetros, entre a Linha do
Norte e a Linha da Beira Alta | Valor de adjudicação 75M€;

● Santa Comba Dão – Mangualde (40 quilómetros) | Valor de adjudicação 63M€;
● Mangualde – Celorico da Beira (40 quilómetros) | Valor de adjudicação 68M€;
● Celorico da Beira – Guarda (46 quilómetros) |
Valor de adjudicação 54M€;
● Cerdeira – Vilar Formoso (25 quilómetros) |
Valor de adjudicação 43M€
De momento decorrem os trabalhos relacionados com as intervenções de modernização dos
troços entre a Pampilhosa e Santa Comba Dão,
e de construção da nova Concordância que ligará
a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta, entre
Celorico da Beira e a Guarda, bem como o troço entre Cerdeira e Vilar Formoso. Concluída foi
já a empreitada entre a Guarda e Cerdeira, com
14 quilómetros, com um investimento de 8,7 milhões de euros.
A “Empreitada do Troço Mangualde – Celorico
da Beira integra a Ação 2015-PT-TM-0395-M - Ligação Ferroviária Aveiro-Vilar Formoso no Corredor Atlântico: Linha da Beira Alta (Pampilhosa-Vilar Formoso), aprovada ao abrigo do Programa
CEF (Mecanismo Interligar a Europa) com uma
taxa de cofinanciamento de 85%.

Estação de Gouveia, Outubro de 2014. © José Sousa
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Sacavém, Janeiro de 2019. © Pedro André

Futuros Investimentos
na Área Metropolitana
de Lisboa

N

o final do mês de Setembro foram
publicados dois despachos referentes a futuros investimentos que
irão decorrer em algumas linhas da zona de
Lisboa que se encontram actualmente praticamente congestionadas com tráfego ferroviário e em locais que necessitam de intervenção e manutenção.

O Despacho 9474/2021 datado do dia 28 de Setembro refere que o Conselho de Administração
Executivo da Infraestruturas de Portugal, deliberou em reunião de CAE de 2021/09/09, proceder
ao lançamento do procedimento pré-contratual
necessário à contratação da «Quadruplicação da
Linha de Cintura (Roma/Areeiro-Braço de Prata) e

Modernização da Linha do Norte (Braço de Prata-Sacavém)», pelo valor de 9 400 000,00 euros,
valor ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor e
autorizou a assunção do respetivo compromisso
plurianual, que envolve despesa em anos económicos diferentes, de acordo com a seguinte repartição:
a) Ano de 2022 - 3 196 000,00 (euro), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor;
b) Ano de 2023 - 3 995 000,00 (euro), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor;
c) Ano de 2024 - 1 415 875,00 (euro), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor;
d) Ano de 2025 - 392 500,00 (euro), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor;
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e) Ano de 2026 - 352 500,00 (euro), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor;

a) Ano de 2022 - 297.500,00 (euro), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor;

f) Ano de 2027 - 38 500,00 (euro), a que acresce IVA à taxa legal em vigor;

b) Ano de 2023 - 2.380.000,00 (euro), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor;

g) Ano de 2028 - 9 625,00 (euro), a que acresce IVA à taxa legal em vigor.

c) Ano de 2024 - 524.959,01 (euro), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor;

Já no dia 30 de Setembro foi publicado o Despacho 9567/2021, documento em que refere que
o Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, deliberou em reunião de
CAE de 2021/09/09, proceder ao lançamento do
procedimento pré-contratual necessário à contratação da “Linha do Norte. Modernização do troço entre Alverca e Castanheira do Ribatejo”, pelo
valor de 3.500.000,00 (euro), a que acresce IVA
à taxa legal em vigor e autorizou a assunção do
respetivo compromisso plurianual, que envolve
despesa em anos económicos diferentes, de acordo com a seguinte repartição:

d) Ano de 2025 - 104.892,41 (euro), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor;
e) Ano de 2026 - 55.430,32 (euro), a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
f) Ano de 2027 - 55.430,32 (euro), a que acresce IVA à taxa legal em vigor;
g) Ano de 2028 - 81.787,94 (euro), a que acresce IVA à taxa legal em vigor.

Alverca, Maio de 2016. © Nuno Miguel
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Locomotiva 2610 Renasceu
A
10ª locomotiva da série é a 9ª locomotiva 2600 recuperada e em serviço, dada de alta nos últimos dias
de Agosto. Depois de totalmente revista e
depois de passar por profundos trabalhos de
chapa, a locomotiva luz agora um aspecto
como provavelmente só teria à saída de fábrica.

Esta locomotiva é a primeira a incorporar a nova
iluminação interior e exterior de série, após teste
de protótipos na locomotiva 2607 (iluminação interior) e 2605 (iluminação exterior). Dependendo
da tecnologia LED, as condições a bordo foram
muito melhoradas, inclusivamente no compartimento dos motores, e o foco de alta potência colocado no exterior apresenta, como na locomotiva
2605, uma capacidade de iluminação que excede
inclusivamente a muito boa iluminação das 2620,
que desde o início dos anos 1990 incorporam um
foco de idênticas dimensões e de alta potência.
A locomotiva realizou um ensaio de validação
até ao Entroncamento, ficando depois disponível
no depósito de Contumil para o serviço comercial
regular.

Com a disponibilização da nona locomotiva para
serviço comercial, a CP conseguiu também activar por fim a reserva de locomotivas da zona
Centro. Devido às dificuldades logísticas existentes em Coimbra-B, a reserva foi colocada na
Figueira da Foz, onde agora é habitual ver uma
locomotiva 2600, que roda nos comboios IR para
Valença. O mesmo motivo logístico havia já justificado a extensão do IR Valença – Coimbra até à
Figueira da Foz, estação com melhores condições
para servir de términus.
Em fase de restauro estético está agora a locomotiva 2612, cuja entrega está prevista para
Outubro, e já totalmente funcional encontra-se
a 2603, a primeira locomotiva a recuperar sem
comando múltiplo. Esta locomotiva não será recuperada esteticamente antes da instalação do
comando múltiplo, mas antes disso ainda fará um
ensaio de validação completo, de modo a assegurar a CP para iniciar os amplos trabalhos implicados na modificação da locomotiva, depois de despistar algum eventual mau funcionamento geral.
Depois da 2603, sobram em Contumil apenas as
locomotivas 2624 e 2628, o que pode indicar a
proximidade de recuperação de mais locomotivas
do depósito do Entroncamento.

A 2610 na estação de São Bento com o IR 852, 21 de Setembro de 2021. © Tiago Cunha
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CP Schindler 51 94 21-22 031-9 (Ctyf 1231), São Gemil, 15 de Setembro de 2021. © Gil Monteiro

Schindler 19-22 031

C

já circula

omo antecipado pela revista Trainspotter, a CP recolocou em serviço
uma carruagem Schindler em decoração azul, evocando a decoração destas
carruagens na década de 1960. A 19-22 031
apresenta a chamada decoração “azul pobre”, uniformemente pintada de azul, com
excepção do tecto, prateado. Dado ser uma
carruagem com janelas de tipo convencional, e não as janelas originais que celebrizam as carruagens Schindler, esta é a decoração mais indicada, já que foi a colocada
nestas carruagens aquando da modificação
que sofreram na década de 1960, com instalação destas janelas.
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Para validação, a carruagem foi ensaiada entre Guifões, Marco de Canaveses e Contumil, o
trajecto habitualmente realizado para validação
e entrega das carruagens suíças. Com a entrega desta carruagem, a CP recuperou já todas as
Schindler da sua frota, estando agora em finalização o restauro das três carruagens pertença
do Museu Nacional Ferroviário, e que permitirão
completar o parque de 19 carruagens suíças que
estarão em actividade.
Em paralelo com a recuperação das carruagens
em Guifões, a oficina de manutenção destes veículos, em Contumil, prossegue a adaptação ao
transporte de bicicletas, existindo já duas carruagens de primeira classe de tipo Schindler prontas para este tipo de mercadoria.
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Locomotiva 2627 + Schindler 51 94 21-22 031-9, Cº 31302, São Gemil,
15 de Setembro de 2021. © Gil Monteiro

Comboio º 31302/3 (Guifões - Marco de Canaveses), Ermesinde,15 de Setembro de 2021.
© Rui Pedro Ferreira
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Fotos dos ensaios da Schindler 21-22 031 a passar em
Ermesinde, na marcha 31304, 15 de Setembro de 2021.
© Tiago Cunha

Primeira viagem comercial da carruagem Schindler 21-22 031 após a recuperação nas oficinas de
Guifões. Comboio 21812, Baião, 19 de Setembro de 2021. © José Pedro Botelho
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A cargo da locomotiva 1461, o comboio IR 869 que liga Porto São Bento e o Pocinho, foi composto
com uma composição vintage, com duas carruagens com esquemas de pintura retro (à cabeça
com esquema azul dos anos 70 e da cauda com o esquema bordeaux dos anos 50 aquando a sua
conceção) e a carruagem do meio com o esquema de pintura que foi utilizado nos anos 90/2000
até à sua retirada de circulação. Ambas as três carruagens foram resgatadas e recuperadas pelas
oficinas de Guifões.Valongo,29 de Setembro de 2021. © Gil Monteiro

Locomotiva 1438 com o comboio 21811,
Régua, 19 de Setembro de 2021.
© José Pedro Botelho

Destaque da Schindler “azul”, Régua, 19 de Setembro
de 2021.  © José Pedro Botelho
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Selos
Ano Europeu
da Ferrovia

O

s CTT – Correios de Portugal lançaram no passado dia 21 de Setembro uma nova coleção sobre a
temática ferroviária, desta feita alusiva ao
Ano Europeu do Transporte Ferroviário. A
coleção é composta por uma série de 4 selos, um bloco, dois sobrescritos do 1.º dia de
circulação e uma pagela. O valor de
todos os elementos desta coleção é
de € 20,75.

A série de 4 selos apresenta imagem do material circulante de alguns dos operadores portugueses, designadamente CP, com uma automotora eléctrica da série 2240 (a 2246 em selo
com valor de €0,54), a Fertagus, com a sua série de automotoras UQE 3500 cujo número não
é visível (selo também com valor de €0,54), a

Dissecando cada um dos itens desta
coleção e começando pela pagela, a
capa apresenta uma imagem da via-férrea com um conjunto de AMV –
aparelhos de mudança de via, numa
clara alusão à parte da infraestrutura.
No interior e tendo como pano de fundo
a imagem do bloco, a estação do Oriente em Lisboa, surge ao centro um texto
alusivo ao Ano Europeu do Transporte
Ferroviário. Do lado direito e do lado
esquerdo surgem respetivamente a série de selos com o carimbo da coleção
e o bloco.
Os sobrescritos, que têm dimensões
diferentes, apresentam no canto inferior esquerdo a imagem da pagela e no
canto superior direito ou a série de selos ou o bloco.
O bloco, conforme referido, tem como
imagem de fundo uma imagem da estação do Oriente e um selo com uma
fotografia do comboio Alfa Pendular na
mesma estação. Trata-se de uma combinação feliz que transmite de forma
muito visível toda a envolvente do setor ferroviário.
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Pagela
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Medway com uma imagem da série mais
recente de locomotivas eléctricas, as 4700
(concretamente a 4703 em selo com valor
de €0,88) e por fim a Takargo, com uma
imagem das suas locomotivas diesel Euro
4000, série 6000 (concretamente a 6003
em selo com valor de €0,91).
Sem ser uma coleção de selos surpreendente, como os CTT nos habituaram no
passado, trata-se de uma coleção muito
interessante por conjugar muito bem toda
a envolvente do setor, designadamente a
infraestrutura e os diferentes operadores
ferroviários que, com exceção da CP e da
Fertagus, aparecem pela primeira vez nas
coleções filatélicas desta temática.      
Bloco ATF

Sobrescrito
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Locomotiva 5035 com o mercadorías 89317 Gaia-Tuy, Gondarém, 17 de Setembro de 2021.
Data:17/09/2021. © Alfonso Taboada Rodríguez

MEDWAY iniciou novo
Serviço Ibérico

O

operador português colocou em
marcha um novo serviço de transporte de rolaria de madeira, com a
curiosidade de se tratar de um serviço com
origem e destino em Espanha, mas operado
via Portugal. O novo transporte retira da via
marítima o transporte de madeira da serra
de Huelva, com destino à fábrica da ENCE,
em Pontevedra.

Depois de estudadas localizações, acabou por
recair na estação extremenha de Almendralejo a
opção para carregar a madeira para os comboios,
carregados na nova fórmula operacional da Medway, com recurso a vagões porta-contentores
adaptados com fueiros para o transporte deste
tipo de carga, de muito maior capacidade de carga do que os vagões específicos que existiam até
aqui na frota.
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Três vezes por semana, com recurso às suas
locomotivas 335, a Medway carrega esta madeira
da serra da Huelva, levando-a até ao Entroncamento onde, depois de troca de tracção, segue
até Gaia. Em Gaia, uma outra locomotiva 335,
afecta aos tráfegos nortenhos, encarrega-se de
levar a composição até ao porto de Marin, Pontevedra, para um último curto transbordo de carga
até à fábrica, que não dispõe de ramal particular,
apesar da fábrica ser ladeada pelo ramal de acesso ao porto.
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Primeiro comboio para Marín entre Vila Nova de Cerveira e Sao Pedro da Torre,
17 de Setembro de 2021. © Carlos Pérez Fontana

Mercadorias 92971 Tuy-Pontevedra/Marin, Marin (Ramal del puerto),17 de Setembro de 2021.
© Alfonso Taboada Rodríguez
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Composião vazia, procedente del Puerto de Marín, La Garrovilla 21 de Setembro de 2021.
© Alejandro Martín Medina

Esperando em Pontevedra para ir ao porto de Marín, 22 de Setembro de 2021.
© Carlos Pérez Fontana
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A 335-034 da MEDWAY entra em Badajoz com a composição vazia de madeira Pontevedra Almendralejo. 21 de Setembro de 2021. © José Luis Torres Blázquez

A 335-036 de saída da estação de Badajoz com a composição proveniente de Almendralejo.
28 de Setembro de 2021. © José Luis Torres Blázquez
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Comboio Connecting
Europe Express

Composição sobre a ponte do Criz na viagem Vilar Formoso - Lisboa, 01 de Setembro de 2021.
© Valério dos Santos

N

o âmbito das comemorações do Ano
Europeu do Transporte Ferroviário
2021 a Comissão Europeia decidiu
criar aquele que será o acontecimento mais
emblemático desta comemoração, o comboio Connecting Europe Express. Durante 36
dias, este comboio, que ligará Lisboa a Paris,
vai parar em mais de 100 cidades europeias,
visitar 26 países num total de 20.000 quilómetros, cruzar 33 fronteiras e circular em 3
bitolas diferentes, com recurso a diferentes
composições que irão promover os benefícios do transporte ferroviário, tanto para os
passageiros como para as mercadorias.
Ao longo da viagem irão decorrer vários eventos e debates para incentivar o uso de transporte
ferroviário mostrando que o comboio para além
42

de mais amigo do ambiente e sustentável, é também inovador, acessível, confortável e seguro,
contribuindo deste modo para atingir o principal
objetivo definido no Pacto Ecológico Europeu e na
Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente da Comissão Europeia que é tornar a Europa
no primeiro continente com impacto neutro no
clima até 2050.
O início da viagem, ocorreu no dia 2 de setembro, na Gare do Oriente, em Lisboa, local onde
se realizou uma cerimónia com a presença de,
entre outras individualidades, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos e
a Comissária Europeia para os Transportes Adina
Valean.  A bordo deste comboio seguem diversos
convidados, mas no exterior também é seguido
por muitos entusiastas que, em Portugal, fizeram
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uma autêntica perseguição durante os três dias
que circulou no nosso território desde a chegada
a Lisboa, via linha da Beira Alta, até à sua saída,
via linha da Beira Baixa, em Vilar Formoso. Ainda
durante o dia 2 de setembro o comboio fez uma
paragem na estação da Covilhã, onde a comitiva
foi recebida pelo Presidente da Câmara Municipal
da Covilhã, Vítor Pereira, partindo no dia seguinte
em direção à fronteira.
No trajeto entre Lisboa e Hendaye o comboio
utilizou carruagens da Talgo da série IV da Renfe
decoradas com o tema do evento ficando a tração, em território português, a cargo da locomotiva CP 5604.
Na viagem até Paris, o comboio vai integrar várias carruagens fornecidas por diferentes operadores ferroviários europeus. Da MAV (Hungria)
uma carruagem com uma exposição organizada
pela Agência de Execução Europeia do Clima, das
Infraestruturas e do Ambiente (CINEA) e pela empresa comum Shift2Rail. Aqui serão apresentadas
várias tecnologias e inovações que melhoram a
experiência ferroviária e mostrará de que forma
a UE apoia projetos de infraestruturas. Pela SNCF
(França) será acoplada uma carruagem de conferência, duas carruagens da DB (Alemanha) e SBB
(Suíça), uma carruagem italiana da FS para serviço de refeições e uma carruagem-cama da ÖBB

(Áustria). No báltico o comboio estará a cargo da
LTG (Lituânia).
Ao longo do seu percurso, estão previstos vários eventos para dar as boas-vindas ao comboio
nas estações ferroviárias de toda a Europa.
O Connecting Europe Express é o resultado de
uma cooperação entre a Comissão Europeia e a
Comunidade dos Caminhos de Ferro Europeus
(CCFE), os operadores ferroviários europeus, os
gestores de infraestruturas e muitos outros parceiros a nível local e da UE.
Na página da internet https://www.connectingeuropeexpress.eu é possível seguir o percurso
do comboio em tempo real, isto porque foi instalado um dispositivo que transmite a posição a
cada momento utilizando os Serviços Europeus
de Navegação por Satélite, EGNOS e Galileo que
são parte da agenda Ferroviária Digital. Também
na mesma página, foi criado um blog onde diariamente são colocadas fotos e informações sobre o
comboio à passagem por cada local.
Foi programada uma paragem especial em Liubliana, ligando simbolicamente as Presidências
portuguesa, eslovena e francesa do Conselho da
UE.

A realização deste comboio servirá, também,
para identificar as dificuldades que a ferrovia
atravessa para se conseguir afirmar no âmbito da mobilidade.
Atualmente não existe
sequer um comboio
capaz de ligar as duas
capitais Ibéricas de
forma rápida e confortável, sem transbordos. À União Europeia
exige-se uma posição
firme na promoção
deste modo de transporte com medidas
que tornem o comboio
cada vez mais atrativo
tanto para os passageiros como para as
mercadorias.
Na estação de Fuentes de Oñoro antes da chegada a Portugal,
01 de Setembro de 2021© Fernando Liberato
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Entrada na estação de
Vilar Formoso, 01 de
Setembro de 2021.
© Fernando Liberato

Ponte do Côa, 01 de
Setembro de 2021.
© Valério dos Santos

Abrunhosa, 01 de
Setembro de 2021.
© Fernando Liberato
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Ponte Nova, 01 de
Setembro de 2021.
© Valério dos Santos

Pombal, 01 de Setembro de 2021.
© Raul Marques

Espadaneira, 01 de Setembro de 2021.
© Diogo Filipe

Bencanta, 01 de
Setembro de 2021.
© Nuno Cortesão
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Estação do Entroncamento após a chegada de Lisboa e antes de partir para a Covilhã,
02 de Setembro de 2021. © Pedro Silva

Composição na estação de Santa Margaria durante um cruzamento, 02 de Setembro de 2021.
Setembro de 2021. © Bruno Cunha

Vila Velha de Ródão, 02
de Setembro de 2021.
© Valério dos Santos
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Lardosa, 02 de Setembro
de 2021.
© Valério dos Santos

Covilhã, 03 de Setembro
de 2021.
© Valério dos Santos

Covilhã, 03 de Setembro
de 2021.
© Valério dos Santos
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Terlamonte, 03 de
Setembro de 2021.
© João Morgado

Espeja, 03 de Setembro
de 2021.
© Valério dos Santos
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Comboio esmaga Avião
entre Madrid e Barcelona

A

entrada em cena da Ouigo e a da
nova oferta Low Cost da Renfe
“AVLO” entre Madrid e Barcelona
acelerou a perda de partes importantes de
mercado por parte da aviação. Segundo o

gráfico, publicado na imprensa espanhola,
no mês de Agosto o comboio ultrapassou
pela primeira vez a barreira dos 75% de
quota de mercado.

Numa altura em que a procura ainda está em
retoma, o comboio já supera em número de passageiros os registados
no mês de Agosto de 2019, antes da
pandemia, quando detinha ainda 65%
da quota de mercado, contra 35% da
aviação. A entrada em cena de um terceiro operador neste corredor, a italiana ILSA (da Trenitalia, já em ensaios),
prevista para 2022, deverá contribuir
para que a ferrovia continue a dificultar a vida aos aviões nesta rota.

Ouigo Barcelona-Madrid Nº6540, 18 de Agosto de 2021, en Medinacelli (Soria).
© José Luis Fernández García.
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A Ambulância Postal já no reboque que a iria transportar até ao Entroncamento. Coimbra,
Setembro de 2021. © Fernando Liberato

Ambulância Postal Sorefame
Resgatada pela CP

F

oi na noite de 25 para 26 de setembro, em plena comemoração de mais

Fabricadas em 1965, a série de Ambulâncias
Postais APyf 71 a 80, posteriormente UIC 00 29

uma edição das Jornadas Europeias
do Património, que a CP procedeu ao resgate
de mais um veículo histórico da ferrovia portuguesa que se encontrava há vários anos ao
abandono numa linha, entretanto soterrada,
no lado Norte da estação de Coimbra-B.

071 a 080, ficaram conhecidas como “AP Sorefame curtas”. Integraram a frota de ambulâncias
postais permitindo aos CTT encostar séries mais
antigas, nomeadamente algumas unidades construídas em 1925. Pelo facto de estarem aptas a
velocidades de 140 km/h, a partir de fevereiro
de 1972 passaram a ser presença assídua no
comboio “Expresso Postal” entre Lisboa – Santa Apolónia e Gaia – Devesas. Foi neste comboio
e integrando a extensão do mesmo para outras
linhas como a do Minho e a do Douro que permaneceram até fevereiro de 1990, altura em que o
“Expresso Postal” deixou de existir.    

RESENHA HISTÓRICA DA AMBULÂNCIA:
Trata-se do único veículo existente, pertencente
a uma série de 10 que foram construídos na Sorefame e que acabariam por ser as últimas Ambulâncias Postais Ferroviárias construídas para os
CTT.
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APyf 79 em Coimbra-B, do lado Oeste da estação, Julho de 2003. © Pedro Mêda
Durante a década de 90 do século XX muitas
rumaram a sul do Tejo, integrando diversos comboios e assegurando o serviço então criado TEX
– Transporte de Encomendas Expresso. O serviço
TEX deu uma longevidade de mais uma década a
estes veículos. Na viragem do século, e após a saída de serviço, dois destes veículos, as AP ficaram
localizados na zona de Coimbra, a APyf 79 em

Coimbra – B e a APyf 76 perto de Coimbra – A,
depois de ter estado em locais como a Alfândega
do Porto e a estação de Porto – Campanhã. Este
veículo acabou por ser silenciosamente abatido
algures durante o ano de 2014. A APyf 79 foi mudando de sítio na estação de Coimbra – B até ter
sido encostada no topo Norte da estação junto da
Rua Coronel Júlio Veiga Simão.

APyf 79 em Coimbra-B, do lado Norte da estação, Março de 2006.© Pedro Mêda
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RESGATE:
Foi neste sítio que permaneceu
mais de uma década, votada ao
abandono e à mercê de qualquer
ato de vandalismo. Apesar de tudo
sobreviveu ao passar do tempo. A
operação de resgate contou com o
comboio socorro do Entroncamento, rebocado pela locomotiva 1554,
que utilizou a grua para elevar a
caixa do veículo e a colocar num
camião da empresa Morgadinha
que já efetuou anteriormente outros transportes idênticos. Num segundo camião viajaram os bogies.
Concluída a operação o comboio
regressou ao Entroncamento ainda
durante a noite.
A ambulância postal foi movimentada para o Entroncamento e
foi logo objeto de uma limpeza que
lhe devolveu uma dignidade há
muito perdida. Tudo indica que o
estado de conservação do interior
seja razoável. Nos próximos meses
acompanharemos este processo
na expectativa que seja possível
recuperar um veículo único não só
para a história ferroviária em Portugal mas também para a história
dos correios portugueses que assinalam este ano 500 anos de existência.

Composição Socorro. © Fernando Liberato

Composição Socorro. © Fernando Liberato

Trabalhos junto da Ambulância Postal. © Fernando Liberato
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Quase a concluir os trabalhos, a grua do comboio socorro coloca um bogie no camião de transporte.
© Comboios de Portugal

Transporte da ambulância postal. © Fernando Liberato
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A caixa da APyf 79
chega às oficinas do
Entroncamento,

©Comboios de Portugal

A APyf 79 depois de uma limpeza mostra o porquê da aposta no aço Inox para os veículos
ferroviários em Portugal . © Comboios de Portugal
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Pelas Objectivas dos Leitores

© Diogo Filipe

© Diogo Filipe

© Nuno Cortesão

© Nuno Cortesão

© Nuno Cortesão
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© Nuno Cortesão

© Nuno Cortesão

© Nuno Cortesão

© Nuno Cortesão
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© Nuno Cortesão
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P

Train Summit Subiu a
Bordo da Corail VIP

or ocasião da celebração da semana
europeia da mobilidade, os principais actores do mercado ferroviário
nacional juntaram-se à tutela para um simbólico “Train Summit”, que decorreu a bordo
de um comboio Intercidades Lisboa – Porto,
no dia 17 de Setembro, onde os responsáveis máximos das instituições se reuniram
na Corail VIP, na companhia do ministro Pedro Nuno Santos.

O objectivo principal, para além da evocação da
data e da publicitação do meio ferroviário, foi o
de juntar todo o sector à volta da mesma mesa,
numa altura em que se encontra em discussão o
Plano Ferroviário Nacional e se prepara um novo
plano de investimentos para o sector.

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

Corail VIP inserida no IC 721. © Nuno Cortesão

© Infraestruturas de Portugal
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335.021, composição em vazio. Torre das Vargens, 26 de Setembro de 2021.© Paulo Narciso

Captrain e Takargo
Asseguraram Comboios
de Amoníaco

D

epois de muitos anos com operação exclusiva de Medway e Renfe
Mercancias, um dos tráfegos de
amoníaco em operação entre Portugal e Espanha foi operado por Takargo e Captrain
entre o ramal da Quimigal, no Barreiro, e o
ramal da petroquímica de Puertollano, circulando carregado nesse sentido. As circulações ocorreram no final de Setembro.
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Todos os restantes tráfegos de amoníaco, de
Huelva para Portugal, permaneceram sob a
chancela Medway e Renfe, e para o novo tráfego
para Puertollano já estão anunciadas para Outubro marchas similares, mas já operadas pela
Medway.
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A 335-021 da Captrain reboca a composição de amoníaco proveniente de Puertollano com destino
ao Barreiro, escassos quilómetros antes de Badajoz, 26 de Setembro de 2021.
© José Luis Torres Blázquez

Composição na estação do Lavradio na noite do dia 26 de Setembro de 2021.© João Balseiro
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Circulações em Destaque

D

urante o mês de Setembro decorreram algumas circulações que merecem algum
destaque, até pela curiosidade de vários entusiastas ao longo do país terem obtido  imagens de composições que permitem contar breves histórias.

No dia 05 de Setembro a
MEDWAY efectuou o comboio
74032 entre as estações de
Gaia e do Entroncamento. A
composição com locomotiva eléctrica 5625 rebocava
a composição carregada de
carril velho, barra curta, utilizado na linha do Douro e que
tem vindo ao longo dos últimos tempos a ser substituído
no âmbito das obras de renovação que decorrem entre as
estações do Pinhão e do Tua.
Destaca-se nesta composição
a presença de duas locomotivas da série 1960, mais precisamente a 1963 e 1964 que
foram transportadas para o Entroncamento
para uma “visita” às oficinas da MEDWAY.

Medway 5625 + 1963 + 1964, comboio
74032, Ameal, 05 de Setembro de 2021.
© Nuno Cortesão

A locomotiva 1964 não se
manteve muito tempo inoperacional já que no dia 09 de
Setembro foi encarregue de
efectuar a marcha especial
95229 entre o Entroncamento e a estação de Alfarelos
com uma composição de material de via da Somafel. Estas máquinas de via tinham
sido utilizadas nas obras do
ramal de Tomar que foram
recentemente
finalizadas,
ficando parqueadas em Alfarelos.
Medway 1964 com o Especial 95229
proveniente do Entroncamento. Alfarelos, 09
de Setembro de 2021. © Nuno Cortesão
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A 20 de Setembro mais
um comboio com carril, procedente do Entroncamento e com destino ao Tua,
sendo que em Gaia se dá
a troça de tracção eléctrica
para diesel. Para além dos
vagões carregados de carril de barra longa seguiu a
reboque a locomotiva 1446,
destacada para Gaia no normal processo de rotação de
material motor.

Medway 5628 + 1446, comboio 74321 (Entroncamento - Tua),
Ameal, 20 de Setembro de 2021. © Nuno Cortesão
Nesse mesmo dia a 1446
entrou em acção com o seguimento da marcha de
transporte de carril de barra
longa entre Gaia e a estação
do Tua. Foi a estreia na linha
do Douro desta locomotiva,
com as suas novas cores,
nos trabalhos de renovação
que decorrem nesta via.
Fotos da marcha (e de
uma ultrapassagem do
comboio 875), Aregos,
20 de Setembro de 2021.
© José Pedro Botelho
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E nem tudo foram boas
notícias para as 1400s durante o mês de Setembro
sendo que a 1437 sofreu
uma avaria quando seguia
com a composição de carril
para o Douro tendo ficado
imobilizada na estação de
Caíde. De Gaia seguiu a locomotiva 1435 que “pegou”
na composição em Caíde
e efectuou a viagem para
descarga do carril para as
obras do troço Pinhão – Tua
sem qualquer problema.
No regresso a Gaia, a 1437
avariada foi incorporada na
composição.
Medway 1435 com a 1437 a reboque 74232 [Tua -> Entroncamento] na
passagem por Ermesinde, 29 de Setembro de 2021.© Tiago Cunha
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Metro do Porto
Avança com Projeto da
2ª linha de Gaia

D

epois do lançamento do procedimento de concurso para o projeto
da nova travessia sobre o Douro
junto à ponte da Arrábida, a Metro do Porto, SA, procedeu ao lançamento de um outro
procedimento para o projeto dos dois troços que ligam à futura ponte,
nomeadamente o troço Santo Ovídio – Arrábida, do lado
de Vila Nova de Gaia e o troço
Campo Alegre – Casa da Música, do lado do Porto.

vê-se que este consórcio e a empresa construtora
desenvolvam em conjunto o projeto de execução
e executem a obra num prazo que se estima de
2 anos. De acordo com o mesmo comunicado, a
empresa prevê que a obra possa entrar em funcionamento no ano de 2025.

Relativamente ao primeiro concurso, sabe-se que existem 27
propostas e que o júri do procedimento terá de proceder à seleção
da que irá avançar para a fase seguinte.
No que diz respeito ao procedimento dos troços da nova linha,
exceto a ponte, a Metro do Porto,
SA adjudicou o projeto no passado
dia 21 de setembro ao consórcio
ibérico constituído pelas empresas Ayesa (Espanha) e Quadrante
(Portugal). O contrato, no valor de
2.879.947 euros, prevê o desenvolvimento do projeto da linha cuja
extensão, sem a travessia, será de
seis quilómetros e contará com 7
estações, entre elas o importante
interface na zona das Devesas.
De acordo com o comunicado da
Metro do Porto, SA, este consórcio
deverá produzir nos próximos meses o estudo prévio de modo a que
o procedimento de execução da
obra possa ser lançado ainda durante o ano de 2022. Assim, pre-

© Metro do Porto
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Oficinas da Figueira da Foz
“Trocaram” Allans
Entregaram a 0361 e recebeberam a 0362

U

ma das 0350 que até à tão pouco
tempo, esteve resguarda nas antigas instalações da EMEF, voltou
por fim à vida. A 0361 é a segunda unidade
da série a ser recuperada em 2021, visto
que já no início do ano Guifões tinha entregado a 0365. É de realçar que desde a reabertura destas oficinas, é a primeira unidade da série a ser recuperada, juntando-se
agora à 0360 e à 0365 no Entroncamento
e assim reforçando assim a Linha do Leste.
É preciso ter em conta ainda que no início
deste ano, a 0362 saiu de serviço após ter
atingido o potencial, ficando apenas a 0360

para o Regional para Badajoz, ainda que de
forma temporária.
Assim, a fim de ficar disponibilizada para serviço comercial, regressou ao Entroncamento no
passado dia 13 de setembro, na marcha de seguimento de material 31301 que não durou mais
de 2 horas e 35 minutos.
Atualmente encontram-se ainda resguardadas
nas antigas instalações da EMEF na Figueira da
Foz as Allan 355,  364 e 371, sendo que destas
quatro, a 361 acaba por ser especial, ainda que
por razões menos boas, visto que foi esta a última a Allan a circular no Ramal de Cantanhede.

A 0361 na paragem em Alfarelos a caminho do Entroncamento sob vigilância do pessoal das
oficinas. 13 de Setembro de 2021. © Nuno Cortesão
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0361 na aproximação à estação de Pombal,
de Setembro de 2021. © Raul Marques

0361 na estação de Pombal,
13 de Setembro de 2021. © Bruno Cunha

Já por sua vez, a Allan 0362 que estava encostada no Entroncamento à alguns meses, foi para
as oficinas da Figueira da Foz a fim de regressar
ao ativo. Esta automotora como foi mencionado
anteriormente, atingiu o potencial e como tal necessita de realizar uma intervenção ao nível dos
motores.
Nuno Cortesão

0362, Especial 95225(Entroncamento - Figueira da Foz), Alfarelos, 27 de Setembro de 2021.
© Nuno Cortesão
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UTE’s 2240 Grafitadas

2283 em Vila Pouca do Campo, 02 de Agosto de 2021.© Nuno Cortesão

U

m mês e vinte dias separam as
duas fotografias presentes nesta
página.

Foi este o tempo que a pintura nova da 2283
aguentou sem grafitis.
Ao longo do presente ano, têm sido pintadas
na  oficina da Figueira da Foz várias UTE´s, tal

Porém o pior verificou-se mesmo na automotora 2258, na qual a lateral inteira esquerda foi
grafitada, cobrindo inclusive os vidros totalmente. A lista de grafitis estende-se por mais unidades da série 2240, que pintadas ou não, estão a
ser o material circulante mais vandalizado.
Nuno Cortesão

como a 2270, 2271, 2283 e mais
recentemente a 2286. Contudo, e
face ao contrário do que se tem
vindo a verificar na linha do Algarve, a taxa de grafitis  na zona
centro aumentou.
Tem sido vário o material circulante grafitado, desde a “Nez-Cassé” 2611 no passado mês de
Agosto, à própria 2286 que passado duas semanas de ter saído
da oficina já se encontrava grafitada.
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2283 em Bencanta, 22 de Setembro de 2021.© Nuno Cortesão
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1413 a passar pela Bencanta, em Coimbra, 22 de Setembro de 2021.© Nuno Cortesão

1413 Regressou ao Norte

A

1413 realizou no passado dia 22 de
setembro uma marcha especial, de
forma a regressar ao norte de Portugal após cerca de um mês na capital do
país.
É de recordar que esta desceu a meio de agosto de Contumil para Lisboa, de forma a realizar uma visita ao Barreiro para procederem a reparações que eram necessárias a
fim de manter o bom funcionamento desta
locomotiva. O GOB (grupo oficinal do Barreiro) está a desempenhar um papel importante no que toca a mobilidade diesel
da CP, visto que já recuperaram cerca de 4
locomotivas, 3 da série 1400 e 1 da série
1550 e têm realizado as reparações às locomotivas diesel que já estavam em serviço e inclusive também às UDD´s, como foi
o mais recente caso da UDD 0468.
É ainda de realçar que estão a ser recuperadas mais 3 unidades da série 1400
(são elas a 1411, a 1432 e por fim a 1454)
e está também previsto a recuperação de
mais duas unidades da série 1550, sendo

que para esse efeito deslocaram-se profissionais
do GOB até ao Entroncamento a fim de selecionar as duas em melhor estado, para posteriormente serem colocadas ao serviço do comboio
de socorro.
Nuno Cortesão

1413 a passar pela Bencanta, em Coimbra, 22 de
Setembro de 2021.© Nuno Cortesão
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Apresentação do Terminal
Ferroviário do Lousado

N

o passado dia 14 de Setembro foi
apresentado o projecto do Terminal
Ferroviário do Lousado.

Numa cerimónia que decorreu na Casa do Território, Vila Nova de Famalicão, a MEDWAY voltou a apresentar o projecto do terminal, desta
vez “totalmente reformulado, mais moderno,
mais arrojado, com a melhor tecnologia”, alterações que vão levar a que o investimento seja
o dobro do que tinha sido anunciado há cerca
de dois anos e meio atrás durante a primeira
apresentação, passando dos 35 milhões iniciais,
para uns impressionantes 63 milhões.
A paragem deste processo deveu-se principalmente, segundo Carlos Vasconcelos, Presidente
do Conselho de Administração da Medway, aos
efeitos resultante da pandemia, o que não impediu que se continuasse a trabalhar, o que, nas
palavras do dirigente, “permitiu-nos reformular

o projecto, introduzindo melhoramentos a vários níveis, nomeadamente no que diz respeito
à tecnologia de ponta, o que claro aumentou o
investimento”.
Apesar dos contratempos, é intenção da MEDWAY que as obras de possam iniciar brevemente, sendo que se prevê que a plataforma
esteja concluída até ao final do próximo ano.
Carlos Vasconcelos afirmou ainda que está previsto criar 45 postos de trabalho directos na
fase inicial do projecto.
O responsável da MEDWAY referiu ainda que
“ao aproximarmo-nos do local de recepção das
mercadorias estamos a encurtar as distâncias.
Com esta obra traremos o Porto Marítimo para
Famalicão” e que “este terminal irá permitir
uma maior proximidade, reduzir distâncias e
claro baixar custos”.
A opção da operadora por este local prendeu-

Planta Geral do terminal ferroviário  de mercadorias do Lousado.Adaptado do Resumo Não Técnico do Estudo
Impacto Ambiental.
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-se com “as boas ligações ferroviárias
e rodoviárias; o excelente acolhimento
e óptima relação com as entidades locais; a agilidade nos requisitos de implementação; a formação de recursos
humanos qualificados e a proximidade
de indústrias e actividades importantes para a importação e exportação”.
De realçar o facto de o terminal ficar
paralelo à linha do Minho, facilitando
desse modo a ligação ferroviária.
Da parte do presidente da Câmara
Municipal, Paulo Cunha, há confiança
em que estejam “reunidas as condições para que este projecto avance
muito em breve”, sendo que “é um
projecto muito importante para Famalicão, porque é um projecto indutor de

Simulação visual da área administrativa.
Adaptado do Estudo Impacto Ambiental do Terminal  
Ferroviário de Mercadorias de Lousado.

desenvolvimento e que vai cativar mais empresas para Famalicão, um território que tem ainda tem um potencial de crescimento industrial
muito grande”. O autarca fez ainda referência
às potencialidades deste terminal, afirmando
que “é um projeto bom em si mesmo, mas é
muito melhor por aquilo que trazer para Famalicão no futuro” e que “é inequívoco que o transporte de mercadorias vai mudar, a rodovia será
cada vez menos utilizada e com este projecto
Famalicão ganha um Porto Seco, porque os na-

vios vão chegar a Leixões, vão chegar a Viana,
a Aveiro e entrarão na ferrovia, chegando a este
terminal, que permitirá colocar os produtos no
mundo inteiro, o que fará com que o potencial
exportador de Famalicão tenha condições para
aumentar ainda mais”.
Para além do investimento feito pela MEDWAY,
também a autarquia famalicense irá executar
algumas obras com vista à melhoria de acessos, destacando-se a construção de uma nova
via rodoviária que irá permitir a ligação entre
a plataforma e o a zona industrial do Lousado.
Com o processo de estudo impacto ambiental finalizado, o futuro terminal ferroviário irá contar com uma área de 220 000
metros quadrados e com capacidade para
11.000 TEU ( Twenty Foot Equivalente Unit,
ou seja 20 pés que são sensivelmente 6,1
metros). Da infraestrutura farão parte 4 linhas com capacidade para comboios de 750
metros, instalações para a ligação de contentores refrigerados, uma zona dedicada a
mercadorias perigosas, locais para parqueamento de viaturas pesadas, armazenamento, oficinas, espaços para serviços logísticos
e ainda um edifício administrativo com 800
metros quadrados.

As previsões apontam para a circulação de
Layout da área edificada.
6 a 8 comboios diários, com 500 000 moviAdaptado do Estudo Impacto Ambiental do Terminal   mentos anuais de contentores.
Ferroviário de Mercadorias de Lousado.
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Albergaria-a-Velha
Perde a Linha Desviada
Fotografias: Mário Pereira © [Facebook - Movimento Cívico Pela Linha do Vouga]

A

linha do Vouga no troço Oliveira de
Azeméis – Sernada do Vouga deixou
de ter serviço de passageiros em
2015. Os motivos noticiados que levaram a
esta decisão foram a falta de passageiros e
a falta de condições de segurança do troço
devido à idade do material de via.
Desde então circulam por esta linha marchas
que têm como objetivo levar o material circulante até às oficinas para abastecer e realizar
intervenções de manutenção. Ao longo destes
anos foram vários os episódios de descarrilamentos e, a pouca manutenção realizada na via,
foi realizada quase sempre como consequência
destes episódios e sempre de uma forma muito
mitigada.

de via da estação de Albergaria-a-Velha, uma
semana antes das eleições autárquicas na mesma altura em que o Ministro das Infraestruturas, que por acaso é líder da distrital de Aveiro, apoiava ações de campanha nos municípios
servidos por esta linha. Irónico. Mas, conforme
referido, nada que seja novidade e por isso não
vale a pena o sobressalto por causa desta parte
deste triste episódio.
O problema grave e que importa destacar é o
facto de a Infraestruturas de Portugal não ter
comunicado ou ter comunicado deficientemente esta supressão dentro da própria empresa a
tempo de os técnicos responsáveis pela circulação ferroviária no CCO e os técnicos responsá-

As ideias para a reabertura do troço têm sido
uma constante, embora não tenham tido qualquer tipo de acolhimento por parte da REFER e,
mais recentemente por parte da Infraestruturas
de Portugal. O sucesso da operação turística no
lado Sul da linha, a desistência da construção
de um Posto Oficinal em Paços de Brandão, as
movimentações para a modernização do troço
Espinho – Oliveira de Azeméis e o entusiasmo
do Ministro da Tutela para com esta linha levou
a que a mesma fosse inscrita no ainda longínquo Plano Nacional de Investimentos 2030 que
conta com uma verba de 100 milhões para a
sua modernização.
Portanto, em princípio, seria pacífico pensar
que tudo se manteria, havendo um esforço para
garantir as condições mínimas de circulação até
à chegada desse tão esperado investimento.
Errado. Por cá, já vamos estando habituados a
que estas coisas não são lineares e, por isso,
numa “urgência programada”, a Infraestruturas
de Portugal procedeu à remoção dos aparelhos
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Local da agulha retirada do lado de Oliveira de
Azeméis, 14 de Setembro de 2021.
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veis pela publicação do Diretório da Rede procederem às devidas correções.
Como resultado, devido ao atraso por parte
da composição que sai de Sernada em marcha para Oliveira de Azeméis, o cruzamento
foi estabelecido para Albergaria-a-Velha e a
automotora proveniente de Oliveira de Azeméis e em direção a Sernada só não avançou porque a guarda de passagem de nível
que acompanha o comboio avisou que tinham
ocorrido trabalhos. Uma ação feliz de excesso
de iniciativa (uma vez que está fora das suas
competências) que poupou transtornos maiores uma vez que, devido à velocidade reduzida
de 10 km/h as hipóteses de acidente admitem-se muito reduzidas. No dia deste infeliz
acontecimento, no site da Infraestruturas de
Portugal era possível proceder ao download do
Diretório da Rede 2022, 1ª adenda, datado de
Julho de 2021, onde a estação de Albergaria-a-Velha surge com duas linhas.
Ora, este é o aspeto verdadeiramente importante e que importa destacar. Como é possível proceder-se a uma intervenção que altera a
configuração da rede e que duas áreas fundamentais como a que gere a circulação da rede e

Local da agulha retirada do lado de Sernada do
Vouga, 14 de Setembro de 2021.
a que estabelece os princípios orientadores para
os operadores dessa mesma rede não terem conhecimento dessa alteração? O episódio aconteceu num troço sem serviço da linha do Vouga, mas interessa compreender se a falha que
aqui ocorreu poderia ocorrer de forma idêntica
em outro ponto da rede onde as consequências
seriam sempre piores. Este, parece-nos, é o
aspeto a reter e que deverá ser objeto de resposta por parte da empresa.
Entretanto, ficou a saber-se que é intenção
das Infraestruturas de Portugal proceder à remoção dos aparelhos de mudança de via da outra estação deste troço, Pinheiro de Bemposta.
Esta situação não só provoca uma diminuição
brutal na capacidade da linha, que ficará em
via única e sem pontos de cruzamento numa
extensão de 28,9 quilómetros (lembremo-nos
que a circulação ocorre a uma velocidade de 10
km/h) como coloca novos desafios ao operador
CP para a realização das marchas.

Local da agulha retirada do acesso à linha de
resguardo, 14 de Setembro de 2021.

Para memória futura e para o caso de esta intervenção em Pinheiro de Bemposta acontecer,
esperemos que não sirva de argumento para
num futuro próximo justificar a inviabilidade de
proceder à modernização por falta de capacidade ou de condições.
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SNCF lança Ouigo GV,

o

Low Cost da ferrovia convencional

D

epois do sucesso massivo dos
comboios Ouigo, a fórmula low
cost da SNCF para a alta velocidade que opera em França e Espanha, a
“grande maison” lançou o conceito “Ouigo
Vitesse Classique”, comboios muito económicos e circulando por linhas convencionais.
Em 2022, estes comboios arrancarão nos eixos Paris – Lyon, Paris – Le Mans – Nantes e Paris – Orleans – Nantes, recorrendo a carruagens
Corail recuperadas e renovadas, que ostentarão
uma decoração verdadeiramente excêntrica,
dominada pelo cor de rosa. Também as locomotivas, as belas BB 22200 “Nez Cassé”, vão receber uma decoração similar, para homogeneizar
o conjunto.
Com preço mínimo de 10€ e preço máximo de
30€, os novos comboios pretendem dar soluções
sempre a baixo custo a quem prioriza preço face
à velocidade, dando uma opção mais para fugir
ao automóvel. A empresa vai conseguir operar
a muito baixo custo graças ao aproveitamento
do material fiável e confortável de que dispõe, e
que pode ser revitalizado com um investimento
baixo, uma opção que se vem generalizando na

Europa para melhorar a rentabilidade de alguns
segmentos de tráfego. Além
do aspecto concreto do material circulante, estes comboios recorrerão ainda a pessoal multifacetado a bordo do
comboio para poupar custos,
combinando chefia das circulações, revisão de bilhetes,
manobras e apoio ao cliente.
Os novos “Corail” cor de
rosa começam a circular em
2022.

Ouigo VC - possível decoração, desenhada por Nathan H.
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Museu nacional Ferroviário
Distinguido

O

Museu Nacional Ferroviário foi distinguido com o Travelers’ Choice Awards 2021

Viajar em 2021 foi, no mínimo, diferente. Ficámos um pouco mais perto de casa, fizemo-nos à estrada, aproveitámos a vida ao ar livre e vimos as nossas
próprias cidades sob uma nova perspetiva. E milhões de
viajantes partilharam avaliações e opiniões sobre os locais e momentos que os marcaram.
Este ano, o Museu Nacional Ferroviário foi mais uma
vez distinguido pelos utilizadores do Tripadvisor. O melhor dos melhores dos prémios Travellers’ Choice baseia-se nas experiências de quem sabe realmente: viajantes
reais que já estiveram nos locais. Criada em 2000, esta
plataforma de viagens fornece informações e opiniões de
conteúdos relacionados com turismo. Estes são na sua
maioria gerados pelos viajantes que aqui partilham diretamente as suas impressões e avaliações.
Anualmente o Tripadvisor compila todas as avaliações,
classificações e favoritos e utiliza essas informações para
destacar os melhores.  
Os prémios Travelers’ Choice Awards colocam o Museu Nacional
Ferroviário  entre as 10% melhores atrações à escala global no ano
de 2021.
Em 2020 o Museu Nacional Ferroviário também foi comtemplado
com esta distinção e em 2017 havia conquistado o Certificado de
Excelência, deste que é considerado o maior site de viagens do
mundo.
Agradecemos a todos os nossos visitantes e aos que avaliaram a
sua experiência sobre o Museu através do Tripadvisor. Continuamos
a trabalhar para merecer a confiança e escolha de todos os que nos
procuram e que poderão partilhar a sua opinião em:
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1598489-d8448908-Reviews-Museu_Nacional_
Ferroviario-Entroncamento_Santarem_District_Central_Portugal.html.
MNF, 21-09-2021
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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

Associação Vale d’Ouro propõe Linha de Alta
Velocidade em Trás-os-Montes

P

roposta prevê tempos de viagem de
43 minutos até Vila Real e 1h14m
até Bragança e ligação à AV Madrid-Galiza a 35 km da fronteira.
A Associação Vale d’Ouro participou na consulta pública para o Plano Nacional Ferroviário
submetendo um estudo para a nova linha de alta
velocidade entre Porto – Vila Real – Bragança
– Zamora desmistificando a inviabilidade técnica do corredor, apontando para uma importância
económica com impacto em todo o país e sem
qualquer afetação da rede ferroviária existente,
nomeadamente a Linha do Douro.
A participação no debate público do Plano Nacional Ferroviário e o desenvolvimento do estudo
que culmina no documento disponível em www.
avtrasosmontes.associacaovaledouro.pt,
são
mais dois momentos em que a Associação Vale
d’Ouro entendeu que poderia disponibilizar os
recursos a que tem acesso ao serviço da região.
Este estudo, desenvolvido por um conjunto de
74

técnicos de reconhecida idoneidade e competência técnica e a título gracioso pretende ser
uma proposta construtiva que lance a discussão,
sobre a possibilidade da construção de uma linha ferroviária de alta velocidade que ligue o
aeroporto Francisco Sá Carneiro, e a rede de
alta velocidade espanhola a 35 km da fronteira,
passando por Paços de Ferreira, Amarante, Vila
Real, Alijó/Murça, Mirandela, Podence/Macedo
de Cavaleiros e Bragança.
A linha proposta, de tráfego misto, terá velocidades de 160 km/h até Paços de Ferreira, de
200 km/h até Vila Real e de 250 km/h no restante traçado, representando um investimento
que permitirá devolver à região um caminho-de-ferro moderno, invertendo-se uma dependência
exclusiva do transporte rodoviário para a mobilidade de pessoas e bens.
Esta linha não só potenciará a coesão territorial e socioeconómica da região, como também
permitirá aproximar a Região Norte e o País, da
Europa Ocidental, numa estratégia alinhada e
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enquadrada nas políticas de neutralidade carbónica definidas pela Comunidade Europeia, as
quais atribuem ao comboio o papel de espinha
dorsal de todo o sistema de transportes.
Um eixo ferroviário desta importância revolucionará a mobilidade e a acessibilidade da Região Norte, com um impacto positivo para toda
a economia nacional, nomeadamente no papel
de facilitador económico de apoio ao setor exportador, encolhendo e diminuindo distâncias. A
viagem do Porto a Vila Real será de 43 minutos,
enquanto que até Bragança será de 1h14m. A
capital espanhola, Madrid, ficará a 3h do Porto
e com a nova linha Porto-Lisboa prevista no PNI
2030, ficará a 4h15m.

Mapa do traçado. © Associação Vale d’Ouro

A Associação Vale d’Ouro remeteu ainda um
contributo versando a Linha do Douro ainda que
considere nesta fase que após a aprovação da
reabertura por unanimidade na Assembleia da
República, o Plano Nacional Ferroviário terá que
inevitavelmente considerar esta ligação.
Estudo Completo:
http://avtrasosmontes.associacaovaledouro.pt/

Tempos de viagem. © Associação Vale d’Ouro

Planta longitudional.
© Associação Vale d’Ouro
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MEDWAY Associou-se
a Kruella D’Enfer para
Promover o Comboio
através da Arte

Locomotiva 4702 com a nova decoração. Alfarelos, 28 de Setembro de 2021. © Gonçalo Ribera

A

MEDWAY apresentou no dia 22 de
Setembro a sua primeira locomotiva decorada, com uma instalação
da artista visual e ilustradora portuguesa
Kruella D’Enfer, que irá percorrer Portugal
para promover o uso do comboio enquanto
meio de transporte mais sustentável.
Esta iniciativa insere-se no âmbito do Ano Europeu do Transporte Ferroviário, definido pela
União Europeia e enquadrado no seu compromisso para alcançar a neutralidade climática até
2050.
“É com enorme gosto que lançamos nos carris
esta nossa locomotiva ornamentada com uma
peça de arte de uma artista tão relevante. Espe76

ramos que esta locomotiva, que faremos chegar
a todo o País, ajude a sensibilizar a população
para a importância urgente de tomar opções
mais sustentáveis em prol do nosso Planeta, que
é a casa de todos nós”, destaca Carlos Vasconcelos, Presidente da MEDWAY.
“É uma grande honra, como artista, ter sido
convidada para este projecto, no qual os valores
da MEDWAY se cruzam com os meus, na luta por
um planeta mais sustentável. As laterais desta
locomotiva são uma viagem por paisagens ilustradas, com destaque para o início dos caminhos
de ferro em Portugal, passando pela representação da actual locomotiva eléctrica, aos colaboradores da Empresa, ao dia a dia, e à visão de
uma criança em busca de um futuro mais verde
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e colorido. Algo que pode ser visto e apreciado por todos, de Norte a Sul do país”, explica
Kruella D’Enfer.
A ferrovia é o transporte de mercadorias
mais sustentável, permitindo uma redução
de cerca de 70% de emissões de CO2 eq,
face ao mesmo transporte por modo rodoviário; redução essa que pode chegar aos 74%,
se o transporte for efetuado com recurso
exclusivo a locomotivas elétricas, como é o
caso desta locomotiva intervencionada.
A locomotiva decorada pela Kruella D’Enfer
percorrerá todo o território português, fazendo os habituais percursos dos serviços ferroviários realizados pela MEDWAY.

Alfarelos, 25 de Setembro de 2021. © Diogo Filipe

Alfarelos, 25 de Setembro de 2021. © Diogo Filipe

Alfarelos, 25 de Setembro de 2021. © Diogo Filipe

Alfarelos, 25 de Setembro de 2021. © Nuno Cortesão
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Alfarelos, 51036 (Alfarelos - Entroncamento), 25 de Setembro de 2021. © Nuno Cortesão

Vila Nova de Anços, 51036 (Alfarelos - Entroncamento), 28 de Setembro de 2021. © Gonçalo Ribera
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Alstom passa a integrar
a Plataforma Ferroviária
Portuguesa
Comunicado de Imprensa do Mês de Setembro

A

Alstom, líder global em mobilidade
inteligente e sustentável, acaba de
se tornar membro da Associação da
Plataforma Ferroviária Portuguesa (PFP),
que reúne os mais importantes players do
setor ferroviário português, incluindo mais
de 80 associados representantes de empresas públicas e privadas, PMEs, entidades de
SI&I e outras associações.

impulsionar a indústria local, gerar empregos e
aumentar a atividade económica. Além disso, os
fornecedores locais terão a oportunidade de fazer
parte do naipe de fornecedores de ponta globais
da Alstom”, afirmou David Torres Managing Director da Alstom Portugal.

A PFP pretende promover a cooperação entre
todos os agentes do sector ferroviário em Portugal, desenvolvendo uma visão partilhada e
uma estratégia comum ao nível da investigação
e inovação, contribuindo para o desenvolvimento
de políticas para o sector dos transportes, tendo também o intuito de potenciar a internacionalização dos caminhos-de-ferro portugueses.
Muitos dos projetos estruturantes da associação
inserem-se em áreas estratégicas de atuação da
Alstom, tais como as que se referem ao material
circulante, à infraestrutura inteligente e sustentável ou à eficiência energética.

o nosso mercado ferroviário”, afirmou Paulo Duarte, Diretor Executivo da PFP.

Com a adesão à PFP, a Alstom reforça o seu
compromisso com o desenvolvimento do mercado
ferroviário português, onde a empresa está presente desde os anos 90, apoiando a CP (Comboios
de Portugal) e a IP (Infraestruturas de Portugal),
Metro do Porto e Metro de Lisboa, entre outras
entidades ferroviárias portuguesas, com soluções
e tecnologias que visam promover uma mobilidade melhor e mais verde.
“A Alstom pretende construir um novo capítulo
na mobilidade portuguesa, em conjunto com as
instituições e operadores locais. Podemos ser um
facilitador de know-how ferroviário e desenvolver
talentos e competências de liderança no setor ferroviário português. A transição para uma mobilidade mais sustentável é uma oportunidade para

“É com grande satisfação que recebemos a Alstom como membro integral da PFP, trazendo todo
o seu conhecimento e potencial para impulsionar

A Alstom está há mais de 30 anos em Portugal
e, atualmente, dois em cada três comboios em
circulação no nosso país foram fabricados pela
Alstom ou com tecnologia Alstom, incluindo comboios de alta velocidade, comboios regionais, metropolitanos e elétricos. No âmbito digital, mais
de 1.500 km da rede ferroviária portuguesa e
mais de 500 unidades de bordo são geridas pelo
sistema Convel ATP da Alstom, uma solução de
sinalização desenvolvida especificamente para o
mercado português. No panorama da mobilidade
urbana, a Alstom ficou encarregue do sistema de
sinalização do Metro do Porto e dos 102 comboios
que hoje servem esta rede.
08-09-2021

© Alstom
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Notas de Imprensa do
mês de Setembro

CP premiada pela Federação Portuguesa de
Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta

A

CP – Comboios de Portugal foi ontem premiada pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, pelo seu contributo para
a promoção da utilização da bicicleta. A 16ª
edição do Prémio Nacional da Mobilidade
em Bicicleta decorreu no contexto da
Semana Europeia da Mobilidade.

Algumas das carruagens Arco que serão colocadas ao serviço na Linha do Minho, previsivelmente nas próximas semanas, foram também
equipadas para possibilitar o transporte até 8
bicicletas.
Lisboa, 21 de setembro de 2021

A CP – Comboios de Portugal foi ontem
premiada pela Federação Portuguesa de
Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta,
pelo seu contributo para a promoção da
utilização da bicicleta. A 16ª edição do
Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta decorreu no contexto da Semana Europeia da Mobilidade.
Esta distinção está relacionada com a
remodelação do material circulante da CP
em curso no último ano – nomeadamente
carruagens Schindler e carruagens Sorefame – que reforçaram recentemente o
parque de material, ao serviço na linha do
Douro, com mais 6 carruagens preparadas para o transporte de bicicletas.

© CP - Comboios de Portugal

O número de lugares disponíveis para
bicicletas, por carruagem, varia de acordo
com a tipologia do material circulante e,
na linha do Douro, algumas das carruagens permitem transportar até um total
de 12 bicicletas.
O transporte é gratuito e a CP recomenda que, no caso de viagens de grupos com
bicicletas, seja feito contacto antecipado
com a Empresa, para melhor programação da deslocação.
80
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Campanha 2021, Comboio Histórico do Vouga

A

campanha 2021 do Comboio Histórico do Vouga terminou no passado sábado, 18 de setembro, edição
assinalada pela grande adesão de público.
A edição de 2021 foi marcada pela entrada ao
serviço de duas novas carruagens, recentemente recuperadas pela CP, para o serviço turístico
da via estreita.
Assim, além das três carruagens que habitualmente faziam parte da composição, com 144
lugares disponíveis para venda, a composição
circulou reforçada com mais duas carruagens
históricas: uma carruagem “napolitana”, com 30
lugares, que se estreou na edição do Carnaval
2020 e uma carruagem de 1908, fabricada nas

meses de abril e maio, com a locomotiva a vapor, E204.
No total, efetuaram-se 11 comboios regulares
e 6 comboios especiais, viajaram cerca de 2 000
clientes, o que correspondeu a uma taxa média
de ocupação de 84%.
Face ao sucesso alcançado, a Empresa está a
avaliar as condições de realização do Comboio
Histórico, durante a época natalícia.
Lisboa, 22 de setembro de 2021

oficinas do Barreiro, com 32 lugares.
A composição com as cinco carruagens foi rebocada pela locomotiva diesel, E9004.
Além dos comboios regulares, aos sábados, a
CP realizou também circulações especiais, nos

CP E214, comboio 20801 (Aveiro - Macinhata) em Azurva no dia 08 de Maio de 2021.
© André Lourenço
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Spotting

Comboio histórico do
Vouga em Julho de 2017
na estação de Eirol.
Ricardo M. Ferreira
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Reabertura da Sede da APAC

A

Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro
reabriu a sua sede nacional, em Santa Apolónia, no dia
passado dia 2 de Outubro.
Numa primeira fase a reabertura do espaço será de forma
quinzenal no horário compreendido entre as 15:00 às 18:00 de
sábados.

BREVES

– o que poderá obrigar a limitar o acesso ao interior caso a
capacidade seja excedida em algum momento – entende que
estão já reunidas as condições mínimas para voltar a conviver
com segurança, em linha com o que tem sido o processo de
reabertura da economia nacional, dado o avanço do processo
vacinal.

A APAC informou ainda que apesar de se encontrarem em
vigor restrições sanitárias aplicáveis a espaços interiores

Ecopista do Tâmega Venceu Prémio Europeu de
Vias Verdes

A

Ecopista do Tâmega, via verde que reaproveitou o antigo canal ferroviário,
e que liga Amarante, Celorico de Basto e Cabeceiras de Basto, foi
distinguida com o Prémio Europeu de Vias Verdes que valorizam linhas de
comboio desactivadas.
Foi no dia 30 de Setembro durante a conferência internacional sobre Vias
Verdes, Mobilidade, Lazer e Turismo, que decorreu em Valência, que a distinção
foi revelada. Este prémio recém atribuído, cuja entrega é bienal, tem como
objectivo o reconhecimento das melhores práticas de vias verdes existentes
na Europa.
Fotografia de Pedro André da antiga estação de Canedo já com a ecopista
construída, Setembro de 2013.
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Renfe Mercancias a Caminho da Privatização
A

pós anos de muita hesitação e decadência, a Renfe Mercancias está
oficialmente à procura de um sócio para participar no capital da
empresa. O anúncio sublinha a vontade de contar com um sócio industrial
que permita trazer para a empresa novas valências logísticas e de gestão
para expandir a oferta da empresa.
A seu tempo, chegou a ser falada a hipótese de CP Carga e Renfe Mercancias
serem privatizadas em conjunto, ganhando escala, mas à época o governo
espanhol não ouviu a sugestão nacional. Entretanto, a empresa espanhola
tem vivido uma desvalorização acelerada, com perda sucessiva de tráfegos
importantes para a concorrência.
Na imagem temos um siderúrgico a passar Pajares em Julho de 2015. Hoje
em dia, este tráfego já é da Captrain. Fotografia de João Cunha

IP Investe em Equipamento Ferroviário

A

Infraestruturas de Portugal irá no futuro adquirir um novo
veículo ferroviário de inspecção geométrica de via de modo
a substituir o que existe actualmente.
A publicação em Diário da República no dia 20 de Setembro do
Anúncio de Procedimento 12023/2021, veio permitir à gestora da
rede ferroviária nacional lançar um concurso público destinado
à Aquisição de Equipamento Ferroviário de Inspecção.
Este concurso tem um preço base de procedimento de 6 750
000.00 euros, e as propostas terão de ser entregues num
prazo de 45 dias após a data de publicação. Posteriormente o
vencedor do concurso terá um prazo de 30 meses para executar
o contrato.
Fotografia do VIV 02 de Raul Marques no Louriçal no passado
dia 15 de Setembro de 2021.
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Formação de maquinistas

D

ecorreram ao longo do mês de Setembro diversas marchas
de formação de maquinistas nas automotoras 2240 e 3400
em diversos troços da rede ferroviária, sendo que inicialmente
se iniciam em Contumil e depois tem como destino Aveiro,
Guimarães ou Braga. As formações para além de permitirem
o conhecimento do material motor, permite também a
aprendizagem das linhas onde as mesmas decorrem.

A falta de maquinistas tem sido uma das principais causas para
a supressão de alguns serviços que têm ocorrido, com destaque
no norte do país.
Fotografia de Tiago Cunha da marcha de formação de maquinistas
32307 [Contumil -> Guimarães] no dia 24 de Setembro na passagem
pelo Lousado.

Devolução de Automotoras a Espanha

E

stá previsto até ao final do ano serem devolvidas à Renfe (Espanha) diversas
automotoras que se encontram alugadas pela CP à sua congénere espanhola.

A primeira devolvida foi a 592.003 sendo que mais recentemente foi a vez 592 222
abandonar o país.
Na fotografia do José Pedro Botelho observar a 592.222 a efectuar um comboio
Interregional na linha do Douro durante a passagem na ponte do Laranjal no dia
19 de Maio de 2021.
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Allan VIP na Linha do Douro

D

ia 8 de Setembro de 2021, a “Allan VIP” da IPInfraestruturas de Portugal, efectuou marchas
especiais na linha do Douro entre Porto Campanhã
e Covelinhas.

A marcha era T-100 entre Campanhã e o Marco e a Régua e
Covelinhas. Entre o Marco e a Régua era marcha T-60, marchas
que talvez tenham já a ver com o processo de eletrificação do troço
Marco - Régua.
Nas fotografias do José Pedro Botelho temos a Allan VIP na chegada
e partida da estação da Régua onde é possível ver a locomotiva
1438 de reserva.
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MEDWAY Reforça Transporte de Bobines

A

MEDWAY iniciou no passado mês de Setembro um novo tráfego de
transporte de bobines metálicas, a juntar a outras que já explora
actualmente.
Após a carga nas instalações da siderurgia nacional em Paio Pires, o
comboio 52930 liga a triagem desse pólo industrial à estação de Gaia. No
entanto as bobines são descarregadas na estação de Alfarelos onde são
posteriormente colocadas em camiões que as levam para o destino final.
Dessa estação em diante a composição segue em vazia.

Esta circulação está marcada para os domingos.
Nas fotografias do João Balseiro, podemos observar a composição e o
detalhe da carga num vagão Ealos no dia 19 de Setembro de 2021.
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As obras em curso do Ferrovia 2020

F

inalmente arrancaram as obras do troço Évora
- Évora/Norte, conhecido também pela variante
de Évora.

A variante com início ao quilómetro 117,7 vai ocupar
cerca de 5 quilómetros da antiga linha que ligava Évora
a Estremoz. Era o único troço que ainda não estava em
execução, sendo que agora desde Évora até à linha do
Leste já se podem observar trabalhos em toda a extensão da futura ligação ferroviária.

Linha Évora - Elvas
“Variante de Évora”

Fotografias: Pedro André ©

A quilometragem presente nas diversas fotografias, tal
como a informação essencial, tem como fonte o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
de Setembro de 2019.

Foi ao quilómetro 117,7 que
terminou a renovação da linha
de Évora quando a electrificação
chegou até à cidade alentejana.
11-09-2021.

E é ao quilómetro 117,7 que
terá início a variante de Évora,
traçado ferroviário que irá permitir
que os comboios passem mais
afastados da cidade, ao invés de
se reaproveitar o canal existente.

11-09-2021.
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Neste local procedia-se à
reabilitação de uma pequena
passagem hidráulica, que
terá de ser completamente
remodelada.

11-09-2021.

É neste local que a linha vai
começar a curvar à direita,
abandonando o traçado original
que levava o comboio até
Estremoz.

11-09-2021.

O traçado irá desenvolver se
do lado direito do Bairro de Sta
Luzia (visível do lado esquerdo),
"contornando" o mesmo.

11-09-2021.
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Na fotografia temos marcado
com uma seta o local da
ponte sobre o rio Xarrama do
ramal de Reguengos. Para a
variante será construída uma
nova ponte com cerca de 195
metros. Após a travessia do
ponto de água a nova linha irá
ocupar cerca de 300 metros
do canal do antigo ramal de
Reguengos. antes de virar
completamente à esquerda
como podemos observar na
limpeza do terreno.

11-09-2021.

Da estrada (sem saída) que
dá acesso ao Bairro da Caeira
(colado ao antigo ramal de
Reguengos), podemos observar
na primeira fotografia a abertura
do canal, com as casas do
Bairro de Sta Luzia à direita,
sendo ainda visíveis os silos
situados junto da estação de
Évora.

11-09-2021.

Vista para o lado oposto, onde
o traçado vai passar junto de
algumas habitações e a Estrada
dos Aliados que passa junto
da entrada da Quinta. Estamos
sensivelmente ao quilómetro
119.

11-09-2021.
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Da estrada dos Aliados, temos
vista das obras para o lado de
Évora (as fotos inferiores da
página anterior foram obtidas
junto do canavial).

11-09-2021

Vista para o lado de Elvas. Para
repor os acessos rodoviários
da estrada dos Aliados e do
acesso ao Bairro da Caeira irá
ser construída uma passagem
superior.

11-09-2021.

O caminho de terra batida (CM
1149) irá ser substituído por uma
passagem superior, muito por
"culpa" da empresa Nutrimonte.
Esta passagem superior não
fazia parte do plano inicial, e já
iremos à explicação...
Vista para o lado de Évora.

11-09-2021.
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No página anterior fiz
referência à construção
da passagem superior ao
quilómetro 120,087 .. pois ao
quilómetro 120,210 (apenas
23 metros de distância) irá
ser construída uma outra
passagem superior para
restabelecer a estrada visível
na foto (onde também se vê a
outra).
Lado de Évora

11-09-2021.

Para o lado de Elvas o
maior problema será o
restabelecimento das linhas
eléctricas. Estamos no
quilómetro 120.

11-09-2021.

Para permitir a passagem da
EN 254 irá ser construída uma
passagem inferior. É dos casos
em que a linha vai passar sobre
a estrada. Esta opção surgiu
também devido ao desnível já
existente.

11-09-2021.
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E vista para o lado de Elvas
junto da EN 254, onde se pode
ver a diferença do terreno
em relação à foto anterior. O
quilómetro é o 121.

11-09-2021.

É sensivelmente neste local que
a variante de Évora vai encaixar
na linha original, ao quilómetro
122,7 . A vista é no sentido de
Évora.
A nova linha irá ter
sensivelmente + 2 kms de
extensão do que a linha original.

11-09-2021.

Um pequeno pormenor. Este
cruzeiro fica junto da linha ao
quilómetro 122.7 (passa no lado
oposto do monte de terra do
lado esquerdo, vista para Elvas)
e foi um dos pontos "históricos"
no EIA (e afins) que terá de ser
removido.

11-09-2021.
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Depois de encaixar na linha
antiga, a actual passagem de
nível ao quilómetro 120.998
da linha de Évora (EN 18)
irá ser substituída por uma
passagem superior (pk
122.829 da nova linha).
Vista para o lado de Évora.

11-09-2021.

Ainda junto da passagem de
nível temos a vista para o
lado de Elvas. A nova linha irá
aproveitar o canal existente.

11-09-2021.

Ao quilómetro 124.680
a passagem de nível
(actualmente em terreno
privado) irá desaparecer, e
não será construída nenhuma
alternativa neste local. Servia
essencialmente para permitir o
acesso à paragem da Garraia.

11-09-2021.
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Ainda ao quilómetro 124,680
temos a linha original que será
substítuida pela nova ligação.
Vista para o lado de Évora.

11-09-2021.

A paragem de Garraia voltou
a ver a luz do dia. A máquina
existente tem andado a limpar o
canal ferroviário. Os comboios
vão voltar a passar por este
local.

11-09-2021.

Ainda no local da antiga
paragem de Garraia temos
a linha original no sentido
de Estremoz pronta para ser
levantada.

11-09-2021.
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Junto da outra passagem
de nível existente da EN 18
podemos observar o canal
ferroviário actual no sentido
de Évora que vai acomodar
a nova ligação a Espanha e
Elvas.

11-09-2021.

A passagem de nível será
substituída por uma passagem
superior que irá ser construída
ao quilómetro 125,873.

11-09-2021.

Ainda junto da passagem de
nível, desta vez para o lado de
Estremoz, podemos observar
uma das diversas marcações
existentes relacionadas com a
construção da nova linha.

11-09-2021.
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Após a passagem de nível, em
direcção a Estremoz, procedeuse à limpeza do canal.

11-09-2021.

Foi também aberto um caminho
para permitir o acesso às
diferentes frentes de obras.
11-09-2021.

Já se efectuou a desmatação
e limpeza do curso de água e
zonas envolventes.

11-09-2021.
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A ponte existente sobre o
Degebe, com 36 metros, vai
dar lugar a uma nova com
cerca de 97 metros. De realçar
que a ponte actual é de 1947,
construída nas oficinas de
Ovar.

11-09-2021.

Para finalizar.
A primeira imagem tem a seta
laranja (onde passava a linha
original de Évora). A seta
branca, onde irá passar a nova
ligação e o rectângulo azul, local
da linha actual e sensivelmente
o local de onde irá partir a
nova linha. Isto ao quilómetro
127,823.

11-09-2021.

Esta fotografia mostra
exactamente os mesmos locais,
vistos do lado oposto em Maio
de 2021. A reportagem desta
parte das obras foi publicada na
edição nº130 de Junho de 2021.

01-05-2021.
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T

roço Gaia – Espinho, um estaleiro contínuo.

Os trabalhos de renovação do troço da linha do
Norte entre Espinho e Gaia-Devesas encontram-se
em curso à pouco mais de um ano e, apesar de ainda estar
longe a sua conclusão, são inúmeras as frentes de obra
ativas e já com alguns resultados visíveis.

Linha do Norte
Fotografias: Pedro Mêda ©

Pelas caraterísticas da obra, designadamente o facto de
os trabalhos decorrerem maioritariamente com a linha em
serviço, pela sua extensão e número de construções a realizar com fortes constrangimentos na envolvente, esta é
provavelmente a obra mais delicada em todo o programa
Ferrovia 2020 e uma das mais necessárias, mesmo considerando a escassez de ambição da versão final do projeto,
sobretudo no que diz respeito à velocidade.

Trabalhos ao quilómetro 315,480
para construção de uma (PIR)
Passagem Inferior Rodoviária.

01-09-2021.

Mais um pormenor dos
trabalhos de execução da PIR ao
quilómetro 315,480.

01-09-2021.
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Temos vindo a dar nota dos vários trabalhos e, durante este último mês fomos percorrendo os
quilómetros da via entre Espinho e Valadares ao encontro destas várias frentes.
A frente mais a Sul situa-se ao ponto quilométrico 315+480, onde estão a ser realizados os
trabalhos de estacaria para a realização da Passagem Inferior Rodoviária que irá unir a Rua 4 e
permitirá suprimir a perigosa PN que existe ao pk 315+616. Esta PIR terá extensão suficiente para
passar por baixo da linha do Norte e para permitir a manutenção da circulação pela Rua do Golfe.
Nesta zona, ao pk 315+791 será construída uma passagem superior, com projeto idêntico à
existente na parte Norte da cidade mas cujos trabalhos estão ainda por iniciar. Com efeito, em
termos de construção de passagens superiores os trabalhos estão praticamente todos por realizar
com exceção de algumas fundações.
Seguindo para Norte, chega-se ao centro de Espinho onde decorre outra obra, relativa à Requalificação do Canal Ferroviário da linha do Norte que ficou liberto após a construção do túnel, em
2008. Uma requalificação que foi sendo sistematicamente adiada, mantendo uma separação entre
as duas partes da cidade de Espinho, mas que se encontra agora muito perto da sua conclusão.

Finalmente está a ser construída
uma estrutura digna desse nome
ao quilómetro 317,684 e que irá
pôr fim a um afrouxamento com
mais de 10 anos em plena linha
do Norte.

11-09-2021.

Um outro pormenor da nova
estrutura da PIP (Passagem
Inferior Peões) ao quilómetro
317,684.

11-09-2021.
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No limite Norte do Conselho de Espinho, junto à rua 66, encontramos mais uma frente de obra.
Esta frente de obra é muito relevante sobretudo se tivermos em consideração a envolvente dos
trabalhos a realizar e os impactos que teve na operação desde 2008. Esta frente de obra, situada
ao pk 317+684 visa a execução de uma Passagem Inferior de Peões, que existe atualmente mas
cujas condições são manifestamente insuficientes.
A história desta PIP remonta à execução do túnel de Espinho e à deslocação do canal ferroviário
para Oeste em relação ao traçado original. No troço original existia neste local uma PIP em betão
armado. A quando da execução do túnel de Espinho divergências sobre o tipo de restabelecimento
a realizar levaram a que a REFER tenha colocado uma estrutura provisória de modo a assegurar a
normal circulação, embora com constrangimentos, dos comboios.
Esta solução, que é definida nos elementos do atual projeto como uma “estrutura de suspensão
da linha”, introduziu uma limitação na velocidade de circulação de 80 km/h numa zona de via
preparada para velocidades da ordem dos 160 km/h.

O Armazém da Granja
reabilitado alberga agora um
restaurante.

11-09-2021.

Apeadeiro da Aguda - zona onde
será construída uma passagem
superior para peões.

22-08-2021.
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Esta decisão fez com que ao longo de mais de uma década todas as composições tivessem de
reduzir a sua velocidade de marcha, com sobrecustos para o material circulante (freios e consumo
de energia) cujo valor acumulado, suportado pelos operadores, superará certamente em muito o
valor do investimento para esta intervenção.
Com esta obra, este “histórico” afrouxamento terá certamente os dias contados uma vez que os
trabalhos visam a construção de uma estrutura em betão armado. Como é possível observar nas
imagens, a obra avança a bom ritmo e estará em breve concluída.
A estação da Granja alberga um dos estaleiros da obra e são vários os trabalhos que aqui decorrem, desde a construção das novas plataformas, a requalificação do armazém e a execução do
desvio de um curso de água já do lado Norte da estação. Com a conclusão destes trabalhos deverá
iniciar-se em breve a construção das Passagens Inferiores Rodoviárias.
Uma nota para referir que os trabalhos de RIV - Renovação Integral da Via e substituição da catenária decorrem de dia e de noite ao longo de toda a extensão, sendo que é em período noturno,
com interdição da via e catenária desligada que estes ocorrem com maior ritmo.

Apeadeiro da Aguda - as
plataformas ganham forma nas
linhas 1 e 2 - vista para norte.

22-08-2021.

Apeadeiro da Aguda - as
plataformas ganham forma nas
linhas 1 e 2 - vista para sul.

22-08-2021.
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É uma rotina praticamente diária, a saída por volta da meia-noite da estação das Devesas de um
conjunto de veículos que executam estes trabalhos. Esta estação é um dos outros estaleiros da
obra e onde o material fica parqueado durante o dia. Na zona da Aguda e Miramar é já bem visível
a evolução dos trabalhos de substituição da catenária e os novos componentes da via e balastro.
No apeadeiro da Aguda encontra-se em fase final de conclusão os trabalhos de construção das
novas plataformas depois de terem sido demolidos os edifícios e abrigos aí existentes.
Situação idêntica pode ser observada em Miramar onde as plataformas se vão estender mais
para Sul. No topo Norte deste apeadeiro, onde permanece o quase centenário e singular edifício
projetado por Perfeito de Magalhães, estão a iniciar-se as obras para a construção de uma passagem inferior para veículos rodoviários ligeiros. Esta é uma solução de compromisso depois das
reivindicações da população relativamente ao impacto da obra prevista inicialmente. Esta passagem inferior será assim uma solução mais mitigada e a solução mais robusta será realizada no
local onde se encontra atualmente a passagem de nível das Moutadas, ao pk 324+560.

Na reta da Aguda é bem visível
o avanço dos trabalhos da RIV e
da montagem da nova catenária.

22-08-2021.

Os trabalhos iniciam-se na PITL
(Passagem Inferior de Tráfego
Ligeiro) de Miramar, do lado de
baixo da linha.

11-09-2021.
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A Norte do apeadeiro de Francelos continuam a bom ritmo os trabalhos da estação técnica onde
estão praticamente concluídos os movimentos de terra. Conforme tivemos oportunidade de dar
nota, já foi realizada a ripagem por baixo da linha da Passagem Inferior Pedonal situada ao pk
326+060. Durante este mês procedeu-se à ripagem da estrutura da PITL - Passagem Inferior Rodoviária para veículos ligeiros que estabelecerá a ligação entre a rua do Rio e o caminho da Rocha,
ao pk 326+530.
Nesta zona, um pouco mais a Norte decorrem os trabalhos de prolongamento da P.H. situada
ao pk 326+730 de modo a poder suportar as 4 vias da estação técnica. Tratando-se de uma zona
em aterro, estão a ser executados os trabalhos de colocação e consolidação de terras para alargamento do aterro.
Desta zona até à estação das Devesas não se vislumbram grandes trabalhos em curso. Contudo,
face à dinâmica da obra nesta fase, esta situação pode alterar-se de um dia para o outro.
Conforme referido, são várias as frentes de obra neste troço e é já possível observar alguma
obra feita. Contudo, para
que a empreitada esteja
totalmente concluída faltam ainda muitas construções cuja evolução
tentaremos acompanhar
nas próximas edições.

Avançam os trabalhos de
construção da plataforma da
linha 2 no apeadeiro de Miramar.

22-08-2021.

Os trabalhos iniciam-se na PITL
de Miramar, do lado de cima da
linha.

22-08-2021.
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Pormenor da PITL ao quilómetro
326,530 já posicionada na linha
do Norte.

11-09-2021

PITL aoquilómetro 326, 530
já ripada por baixo da linha,
trabalhos realizados durante o
mês de Setembro.

11-09-2021.

Trabalhos de construção da
PITL ao quilómetro 326,530
durante o mês de Agosto.

22-08-2021.
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Visão geral dos trabalhos na
zona da PITL ao quilómetro
326,530 durante o mês de
Agosto.

22-08-2021.

Trabalhos de extensão da PH (Passagem Hidráulica) ao quilómetro 326,730 na zona da estação técnica. Vista de ambos os
lados da linha . 11-09-2021.

Construção de um aterro para
estabelecer a platafroma para as
4 vias no lado Norte da estação
técnica.

11-09-2021.
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Concordância da Mealhada
(Ligação entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta)

C

ontinuam a decorrer os trabalhos de
construção da Concordância da Mealha-

Fotografias: Paulo Serôdio ©

da, peça fundamental no futuro para me-

lhorar a ligação ferroviária entre o norte do país e
a fronteira de Vilar Formoso.

As obras vão decorrendo normalmente, numa fase
em que basicamente se procede à abertura do canal
ferroviário. Há a necessidade de limpar terrenos e de
preparar a implementação do viaduto que irá permitir ultrapassar os obstáculos naturais existentes.

Na imagem de satélite podemos
observar o avançar das obras. A
laranja temos a linha do Norte,
a rosa a linha da Beira Alta.
A concordância é o percurso
assinalado com a seta amarela.
Os círculos azuis são dos locais
das fotografias.
© Contribuidores do
OpenStreetMap

A desmatação é uma tarefa
quase sempre necessária
neste tipo de obras de grande
envergadura.

02-09-2021.
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A principal intervenção
passa por criar o espaço
necessário para o futuro
canal ferroviário.

02-09-2021.

Da estrada municipal 620
podemos observar alguns dos
trabalhos em execução.

02-09-2021.

Como a concordância vai
ser em grande parte em
viaduto, já se procedem a
trabalhos relacionados com
a implementação dos futuros
pilares de suporte da estrutura.

02-09-2021.
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Memórias do comboio e o Comboio da Liberdade
Texto : Pedro Mêda

C

A composição e a comitiva na estação de Porto São Bento.
© Arquivo Histórico da Presidência da República Portuguesa
omeço este artigo da mesma forma
que comecei o artigo publicado na
Trainspotter n.º 78 de Fevereiro de

2017:

“O comboio foi o meio de transporte
de excelência do século XX. Foi o grande
agente da mudança na mobilidade de bens
e pessoas. Transportou maioritariamente
gente comum, anónimos, pessoas com
necessidade de se deslocar de um ponto A
para um ponto B. Mas transportou também
personalidades mediáticas, desde artistas
a políticos, passando por líderes religiosos.
O comboio marcou a história do século XX
e a história da ferrovia fica marcada pelas
pessoas que o comboio transportou.”
Jorge Fernando Branco Sampaio foi uma dessas

pessoas. O comboio começou a fazer parte da sua
vida na infância sendo um passageiro anónimo
frequente deste meio de transporte. A ele voltou
já como personalidade de relevo na política em
Portugal e dele não se esqueceu quando assumiu,
em 1996, o cargo de 18.º Presidente da República
Portuguesa. Enquanto 1.ª Figura da Nação, o
Dr. Jorge Sampaio subiu várias vezes a bordo
do comboio com as honras de Estado devidas
e deixou para a posteridade um testemunho na
primeira pessoa das suas memórias e da sua
visão sobre o comboio.
O Dr. Jorge Sampaio faleceu no passado dia 10
de Setembro e, por esse facto, este artigo pretende
evocar a memória do homem, do Presidente e do
passageiro que encontrou no comboio mais do
que um meio de transporte.
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Durante a sua permanência no cargo de
Presidente da República foram várias as vezes que
o Dr. Jorge Sampaio teve oportunidade de utilizar
o comboio como meio de transporte. Talvez pela
sua relação afetiva com o caminho-de-ferro, como
veremos no testemunho que redigiu, empenhouse pessoalmente na organização de um evento
que marca a história de Portugal e do caminhode-ferro no século XX; o Comboio da Liberdade.
Em Maio de 1958, disputavam-se as eleições
para a Presidência da República em Portugal que
contavam com duas figuras militares, o contraalmirante Américo Tomás, apoiado pelo Regime
e o general Humberto Delgado, candidato
independente. A viagem de comboio entre Lisboa
e o Porto e regresso do homem que dava voz
e corpo à Candidatura Nacional Independente
ficaria para a história como uma das maiores
manifestações populares de apoio a alguém que
publicamente contestava a política do Estado
Novo liderada por António Oliveira Salazar. A
curta frase de Humberto Delgado dirigida a

Oliveira Salazar, mas carregada de simbolismo:
“Obviamente demito-o”, agitava as ostes da
população. A moderna automotora Fiat, baptizada
como Foguete, ficaria umbilicalmente ligada a
esta viagem e à esperança que ela representava;
o “Comboio da Liberdade”.
Apesar dos rumos da história terem sido outros,
anos mais tarde, com outros atores, um outro
comboio assumiria na plenitude esta designação
do passado. O Sud-Express do dia 26 de Abril
de 1974 assumiria a plenitude do ato simbólico
do general Humberto Delgado ao transportar de
regresso a Portugal o Dr. Mário Soares.
Apesar das tentativas de censura, o Comboio
da Liberdade do general Humberto Delgado deixou
marcas na sociedade portuguesa. Para evocar a
memória do homem e da viagem por alturas do
seu 40.º aniversário, em 1998, o Presidente da
República Jorge Sampaio promoveu a recriação
da viagem de regresso a seguir ao comício do
Porto, entre a estação de Porto São Bento e Lisboa
Santa Apolónia.

Imagem do General _Sem Medo_ no topo de uma das Corail, 1998. © Delfim Pereira
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Na estação de Coimbra-B o PR Jorge Sampaio é recebido pelas entidades locais.
© Arquivo Histórico da Presidência da República Portuguesa
Foi no dia 3 de Outubro de 1998 que se realizou
a viagem do “Comboio da Liberdade” evocativo do
40.º aniversário do regresso do general Humberto
Delgado a Lisboa depois do apoteótico comício no
Porto.

foram revestidas com vinis com as cores da
bandeira e ao centro foram colocadas imagens
de personalidades que lutaram pela liberdade.
Junto aos topos das carruagens foi colocada uma
imagem do general com as palavras “SEM MEDO”.

Depois de o dia ter iniciado com cerimónias
de Estado na Praça da Liberdade, o Dr. Jorge
Sampaio, a Iva Delgado, filha do general, e uma

O comboio partiu da estação de São Bento pela
11:30 e chegou a Santa Apolónia pelas 15:45. Pelo
caminho, este comboio realizou várias paragens

extensa comitiva de personalidades, deslocaramse até à estação de S. Bento onde aguardava,
na linha número 5, uma versão “moderna” do
Comboio da Liberdade.

e foram realizadas diversas atividades. Após a
chegada, foi inaugurada no átrio da estação a
exposição “Quiseram Calar-nos: Não se assassina
a Liberdade.” No discurso da inauguração o
Presidente Jorge Sampaio referiu que “a história
dos heróis mitifica o heroísmo” e que o heroísmo
do general Humberto Delgado não deve ser
mitificado pelo simbolismo e pela memória dos
milhares de pessoas que marcaram a candidatura
às Presidenciais de 1958.

Decorada a rigor, a composição formada
pela locomotiva elétrica número 5603 e 10
carruagens Corail, aguardava a chegada de todos
os convidados. A frente vermelha da locomotiva
deu lugar ao branco com forma de asas que se
desenvolviam a todo o comprimento das laterais da
máquina, surgindo sob fundo vermelho a palavra
LIBERDADE de ambos os lados. Ao centro, por
baixo do vidro do maquinista foi colocada a esfera
armilar com o escudo português. As carruagens

Com esta ação, que mobilizou representantes
de todos os quadrantes políticos e de vários
setores da sociedade portuguesa, prestou-se a
reconhecida homenagem ao general Sem Medo
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O PR Jorge Sampaio a bordo de uma das carruagens Corail do Comboio da Liberdade.
© Arquivo Histórico da Presidência da República Portuguesa
e aos ideais da Liberdade. Nesse dia, como no
passado, o comboio foi um meio de transporte ao
serviço desses ideais.
A presidência do Dr. Jorge Sampaio teve a
duração de 10 anos, até 2006, e muitas outras
vezes marcou presença em ações com viagens
de comboio. Contudo, esta foi sem dúvida a que
teve maior simbolismo. Por alturas do ano 2000,
o Dr. Jorge Sampaio redigiu um depoimento onde
revela as suas memórias e a sua visão sobre o
comboio.
Face ao eventual desconhecimento da maioria
dos leitores deste depoimento, transcrevo o
mesmo com a devida autorização do Arquivo da
Presidência da República, como forma de lembrar
o homem, o Presidente e o passageiro a quem o
comboio cativou:   
“Durante os anos da minha juventude, viajei
diariamente de comboio. Na altura, morava em
Sintra e vinha para a Faculdade de Direito, que,
no meu primeiro ano, funcionava ainda no velho
Palacete do Campo Santana, tendo passado
112

depois para os novíssimos edifícios da Cidade
Universitária, no Campo Grande. Assim, para ir
até ao Campo Santana, apeava-me na estação do
Rossio e fazia a pé o caminho até ao elevador do
Lavra. Depois da mudança, apanhava o metro no
Rossio que me deixava em Entrecampos e lá ia
eu, em marcha pedestre, até à Faculdade.
Nesse tempo, viajar de comboio era estar em
família. Tínhamos lugar marcado, conhecíamos os
nossos vizinhos de banco, cumprimentávamos os
funcionários da CP. No comboio, lia-se o jornal,
conversava-se e até se jogava às cartas, coisa
que, aliás nunca me atraiu.
Já mais tarde, nos últimos anos do curso,
quando fui eleito dirigente associativo, passando
a ter uma actividade que se estendia até altas
horas da noite, regressava a Sintra, extenuado,
com o comboio vazio e não foram poucas as vezes
que fui acordado pela gentileza do revisor, aliado
assim, sem o saber, de contestação estudantil.
A minha ligação aos comboios começa, porém,
muito mais cedo. Ainda criança, em minha casa
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falava-se muito deste meio de transporte, que,
no século XIX, tinha mudado a vida das pessoas
e a fisionomia do país. É que o meu pai era então
médico da CP, ainda no tempo das máquinas a
vapor. Se bem me lembro, não auferia vencimento
e a recompensa pelos serviços clínicos prestados
era o passe ferroviário para ele e para a família
próxima. Foi assim que o meu irmão Daniel, mais
novo do que eu, fez todo o liceu deslocando-se de
comboio.
Lembro-me do meu pai comentar que, durante
a II Guerra Mundial, se travavam discussões
violentas no comboio, entre anglófilos e
germanófilos. A PIDE passou a fazer frequentes
as viagens daquela linha e havia mesmo
interpelações, à chegada ao Rossio.
Mais tarde, fiz muitas e longas travessias de
comboio pela Europa. Lembro-me de algumas: de
Lisboa a Paris, e depois no interior de França; até
Londres, usando o ferry-boat; pela Alemanha.
No comboio, vai-se à vontade. Lê-se, conversase, estendem-se as pernas, vê-se a paisagem,
dorme-se. Há nos comboios um ritual que marca
a passagem do tempo e da própria viagem: as
refeições no wagon restaurante, convocadas
por toques de sineta, as paragens nas estações,
o reconhecimento ou a surpresa das terras por
onde passa.~

adivinhar que tipo de pessoa é aquela que se senta
em frente de mim. Qual será a sua profissão, a
sua nacionalidade, o seu destino?
Talvez seja por isso que os comboios foram
cenário privilegiado para tantos livros e para
tantos filmes, sobretudo policiais, de Agatha
Christie a Alfred Hitchcock.
Com a aceleração da vida, anda-se hoje menos
de comboio. Prefere-se o avião ou o carro, embora
o TGV tenha recuperado para os comboios o
terreno perdido. Eu fico feliz que assim seja, pois
tenho uma grata memória das minhas viagens
de comboio. O comboio é um património que
devemos preservar. É um transporte de futuro.”

O autor gostaria de deixar um sincero
agradecimento ao Arquivo Histórico da Presidência
da República Portuguesa a quem pertencem os
créditos das imagens e do depoimento do Sr.
Presidente Jorge Sampaio. Gostaria também de
deixar um agradecimento ao Arquivo Municipal
Sophia de Mello Breyner pela digitalização de
edições de “O Comércio do Porto” que ajudaram a
contextualizar e a detalhar a efeméride.

E também há qualquer coisa de enigmático
numa viagem de comboio, devido talvez ao facto
das pessoas entrarem e saírem, trocando olhares
e permanecendo próximas, durante várias horas,
sem se conhecerem. Já me aconteceu tentar

Assinatura do PR Jorge Sampaio
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Notícia de “O Comércio do Porto” de 4 de Outubro de 1998. © Arquivo Sophia de Mello Breyner
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Sala de Espera

As minhas 2600

II – Festejar o Ano Novo a Sul
Texto e Fotografias : João Cunha ©

M

ais um recorte sobre as
locomotivas 2600, numa
altura em que o livro dedicado às mesmas já se encontra em
pré-venda.
O livro “As locomotivas eléctricas
Alsthom 2600 da CP” está disponível
para aquisição na loja virtual da Associação Portuguesa dos Amigos dos
Caminhos de Ferro, com tiragem muito limitada e preço especial durante
o período de pré-venda. Compre já:
APAC – Loja Online – A loja da Associação (caminhosdeferro.pt)

Lembro-me perfeitamente do primeiro Verão,
com todos os comboios Intercidades traçados via
concordância do Poceirão e um tempo de viagem
a rondar as 3h30. Esse Verão de 2004, coincidindo inicialmente ainda com a realização do Euro
2004, viu passar composições extraordinárias.
Muitos dos comboios exigiam as locomotivas
2620, capazes de climatizar até 14 carruagens,
muito embora fosse a primeira série a primeira
a contar com climatização nas cabines, bem essencial para a travessia do Alentejo. Recordo-me
perfeitamente de me cruzar com composições de
mais de 10 carruagens, obrigando ao atravessamento da ponte 25 de Abril a 40 km/h e sem cruzamentos no tabuleiro.
Esse primeiro serviço horário viu mesmo a necessidade de reforços nos dias de ponta – desdobramentos aos Intercidades e aos comboios Alfa
Pendular, muitas vezes até com material Sorefame não renovado, nesse caso tipicamente recor-

rendo a carruagens exclusivamente de primeira
classe.
Com a alteração feita a meio de 2005, os comboios Intercidades passaram todos a circular por
Setúbal e a demorar quase 4 horas para ligar Lisboa a Faro e, coincidência ou não, nunca mais
voltaram à dimensão daqueles primeiros meses
da electrificação.
Desde aí, as pontas da linha do Sul eram praticamente a única altura para ver composições
com mais do que quatro carruagens – havia até
uma ida e volta que regularmente se ficava pelas
três carruagens. Além do Verão, o período de Ano
Novo foi sempre uma altura propícia a comboios
um pouco maiores que o habitual, razão pela qual
no final de 2007 não perdi a oportunidade de ver
passar alguns comboios na zona de Alcácer do
Sal.
Era dia 29 de Dezembro e a frota das 2600
operava quase em exclusivo os comboios da linha
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do Sul, depois de anteriormente as locomotivas
5600 terem ameaçado pela primeira vez esse domínio. A fotografia deste artigo retrata o Intercidades 572/3 Lisboa – Faro, que saía de Lisboa
pelas 13h20 e que aguardava em Monte Novo-Palma a passagem do comboio 672 realizando o
trajecto inverso.
A composição era formada por uma das três
carruagens Sorefame IC de 1ª classe, uma carruagem de 1ª + bar, três carruagens Sorefame IC
de 2ª classe e uma Corail de 2ª classe. Só a Corail
tinha o vinil verde que lhes foi aplicado no início
dessa década, as Sorefame ainda estavam na sua
decoração original, pós-renovação: carroçaria em
inox limpo, pequena faixa azul na zona inferior e
portas laranja.

tendo a afinação original típica das 2600 – ou
seja, não limitando a amperagem nos motores a
1.500, que era o standard na primeira série – e
garantindo assim arranques bastante poderosos,
mesmo para a realidade já bastante favorável da
série no seu conjunto.
Após deixar passar em sentido oposto a 2628
com composição idêntica, a 2622 atirou-se aos
carris da linha do Sul novamente, acelerando em
direcção a Alcácer do Sal e deixando o fantástico
vale do Sado engalanado pela sua banda sonora de excepção. Eram bons dias para ver passar
comboios.

Na frente do comboio vinha a fantástica 2622,
uma das minhas locomotivas de referência na
série. A afinação desta locomotiva era especial e
isso ouvia-se – era capaz de reconhecer a chegada da locomotiva ainda antes de a ver, pelo som
especialmente grave e forte que emitia. A bordo
era também notória a desenvoltura excepcional,

A locomotiva 2622 arranca de Monte Novo-Palma com o IC 572 em direcção a Faro, no dia 29 de
Dezembro de 2007. © João Cunha
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Ramal da Petroquímica de Sines
Apontamentos Históricos
Texto : Pedro André

Ponto final do ramal da Petroquímica nas instalações da Repsol, Agosto de 2021.  © João Lourenço

N

a edição passada da Trainspotter
publicamos a notícia referente
à reabilitação do ramal da
Petroquímica situado em Sines.
Como referido anteriormente vamos agora
dar a conhecer um pouco da história deste
ramal ferroviário, tal como o estado actual.
A fábrica de Polímeros de Sines nasceu na década de 70 do século passado no seguimento
dos planos industriais de Portugal da altura com
vista à criação de um complexo industrial no
sul do país com vista à autonomia em sectores estratégicos como a energia e produção de
matérias-primas.

A escolha da localização dessa fábrica (tal
como aconteceu com a “vizinha” Metalsines)
acabou por incidir nuns terrenos situados a norte da linha ferroviária que ligava Ermidas e Sines, aberta à circulação em 1936.
Com a edificação das instalações, e numa altura em que já se planeavam novos investimentos
para a zona de Sines com o transporte ferroviário a ter um papel preponderante, foi construído
em meados dos anos 80 do século passado um
ramal ferroviário destinado à fábrica dos Polímeros.
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Imagem aérea com os pontos mais importantes da zona da Petroquímica. © Google Maps
Para melhor compreensão, uma pequena nota
acerca da denominação das linhas e ramais na
zona de Sines. A linha “original” de Sines tinha
o seu início em Ermidas-Sado (Pk129,6) e terminava na estação de Sines (Pk 177,9). Posteriormente com a construção da ligação ferroviária até ao Porto de Sines (Carvão e Terminal
XXI) cuja bifurcação fica situada ao quilómetro
168,077 houve a necessidade de renomear as
ligações.
Deste modo entre Ermidas-Sado e as instalações portuárias a ligação passou a denominar-se por linha de Sines, e os quilómetros entre
a bifurcação e Sines ficou como ramal de Sines,
que era a designação oficial à data da construção do ramal da Petroquímica.
O ramal da Petroquímica tinha o seu início ao
quilómetro 171,787 do ramal de Sines, sensivelmente 3700 metros após da bifurcação, estando a agulha de acesso colocada a oeste das
instalações da Metalsines em direcção a Sines
no sentido ascendente. Contava com uma extensão de cerca de 3 quilómetros entre a agulha
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e os portões da fábrica, tendo entrado ao serviço em 1981, ainda que em modo “provisório”
como podemos verificar na reprodução do texto
da Instrução Técnica N.º 30, Anexo N.º 104122 referente à Sinalização do ramal particular “Sines-Petroquímica” inserido ao quilómetro
171,787 do ramal de Sines.
“O ramal particular “Sines – Petroquímica”
encontra-se inserido ao quilómetro 171,787 –
Sines, entre as estações de Santiago do Cacém
e Sines, sendo a respectiva agulha tomada de
ponta pelos comboios ascendentes (vide diagrama anexo).
Este ramal dispões dos seguintes elementos
de segurança_
1. Sinais avançados
Sinal avançado SA1 – ao quilómetro 170,850
– Sines
Sinal avançado SA2 – ao quilómetro 172,850
– Sines
Estes sinais podem apresentar as indicações

Bitola
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Diagrama do acesso ao ramal da Petroquímica em 1981.
de “marcha à vista” e “via livre”.
2. Posições normais
Sinais avançados SA1 e SA2 – Apresentando a
indicação de “via livre”,
Agulha A – Na posição indicada no diagrama.
Calço de limite C – Fechado (levantado).
3. Encravamento
Em virtude deste ramal ter carácter provisório, foi decidido realizar os encravamentos entre
os sinais avançados, a agulha e o calço de limite
fora do quadro central, a fim de este dispositivo
poder ser dispensado.
O sinal avançado SA1 é imobilizado na posição
de fechado por um cadeado “Bouré”, cuja chave
vai abrir outro que imobiliza o sinal avançado
SA2 na posição de aberto. Deste sinal, quando levado à posição de fechado, liberta-se outra
chave que permite abrir o cadeado do calço de
limite. Por sua vez, a agulha do ramal é imobilizada na posição normal por um cadeado que é

aberto pela chave que se retira do cadeado do
calço de limite quando baixado (posição invertida).
O sinal avançado SA1 é imobilizado na posição
de aberto por um cadeado “Bouré” cuja chave
se encontra em poder do chefe da estação de
Sines, que a entregará ao agente que for fazer
serviço no ramal.
A realização dos encravamentos entre os citados elementos processa-se como se segue:
SA1n
SA2n

SA2n
Cn

Cn
An

4. Disposições diversas
Este ramal está dependente da estação de Sines para a qual existe ligação telefónica, estabelecida por intermédio da PN situada ao km
171,927.
De acordo com o Regulamento de Sinais é dispensada a iluminação dos sinais avançados SA1
e SA2, deste ramal.
Lisboa, 10 de Abril de 1981”
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No diagrama de 1981 podemos observar a intenção da
construção de uma nova ligação ferroviária directa entre a
Petroquímica e a Petrogal, projecto que nunca foi finalizado
embora ainda hoje seja perfeitamente perceptível o espaço
reservado ao canal ferroviário,
incluindo uma passagem superior rodoviária.
Analisando imagens áreas da
zona datadas de 1982 (Arquivo Digital de Setúbal) podemos
observar o percurso do ramal
numa altura em que se procediam a diversas alterações
rodoviárias que levaram à supressão da passagem de nível.
A configuração do ramal manteve-se inalterada até aos dias
de hoje. De realçar o facto de a maioria
do ramal ter sido construído com recurso a
travessas de betão bibloco, à excepção do
troço inicial em que foram utilizadas travessas de madeira. Dentro das instalações
foram instaladas três linhas e as respectivas ligações e acesso entre as mesmas.
A linha mais comprida tem cerca de 770
metros entre o portão e o topo de via.
No ano de 1989, já com a maioria dos
acessos ferroviários concluídos (como podemos observar no diagrama em anexo na
página seguinte), faltando apenas a ligação ao Porto de Sines, o acesso do ramal
da Petroquímica apresentava-se já no seu
formato final, estando definitivamente esquecida a ligação directa à Petrogal.

As quatro imagens presentes nesta páginas, mostramnos o percurso do ramal da Petroquímica. A fotografia do
topo é referente à parte final do ramal, já nas instalações
da Repsol. A fotografia mais abaixo é do início da ligação
ferroviária. Com recurso ao zoom podemos observar o
círculo que marca o local onde estava situada a agulha,
tal como a localização da Metalsines.
© Arquivo Digital de Setúbal

Em 1990 deu-se o encerramento ao serviço comercial de passageiros da ligação ferroviária a Sines, sendo que posteriormente foram
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levantados os carris a partir da agulha de acesso à Petroquímica, ficando o ramal com ligação
directa e como ponto final do ramal de Sines.
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Diagrama de acesso aos ramais industriais de Sines em 1989.
O ramal da Petroquímica nunca teve o movimento ferroviário desejável, tendo deixado
de ter qualquer serviço de mercadorias. Os
quilómetros existentes a partir da bifurcação mantiveram-se no entanto com algum
tráfego fruto da presença da Metalsines que
durante décadas procedeu à construção e
requalificação de vagões ferroviários até ao
seu encerramento.
Numa visita à área em 2008 a linha que
ia desde a zona da Metalsines até às instalações da Repsol apresentava-se sem sinais
de qualquer utilização, embora se mantivesse em razoável estado de conservação.
Nas fotografias de Agosto desse ano temos a
percepção do “início” do ramal junto do abrigo da agulha (lado da Metalsines) e onde as
travessas de madeira dão lugar às travessas
de betão (lado da Petroquímica). A ligação a
Sines há muito que á se encontrava levantada sendo ainda visível do lado direito da
imagem, junto do talude, o local onde estavam colocados os carris que levavam o comboio até à cidade.

Fotografia superior com o local da agulha de acesso
ao ramal, e inferior com o percurso do mesmo em
direcção à Repsol, Agosto de 2008.  © Pedro André
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Até 2011 a Metalsines ainda efectuou alguns
trabalhos esporádicos com vagões para as empresas   CP Carga e Takargo, mas numa altura
em que já estava na fase decadente da sua actividade.
No dia 06 de Maio de 2012 com o 38º aditamento à IET 50 o ramal de Sines foi colocado
sem exploração ferroviária, o que incluía a linha
desde a bifurcação até à Petroquímica, servindo
a Metalsines.
No ano seguinte, 2013, foram publicados os
aditamentos 68º (10 de Maio) e 71º (29 de Setembro) que permitiram um retrocesso no processo de desactivação do ramal de Sines. Do
71º aditamento à ITE 50 reproduzimos os pontos mais importantes:
“1,3 Alterar a quilometragem do Ramal de Sines, passando este a ter a continuação da linha
de Sines” (...)
Ramal de Sines
são atualizadas:
# Nas páginas 15, 16, 40, 47, 49 e 51, o PK de
fim do Ramal com Exploração Ferroviária.
# Na página 17 o PK de inicio do Ramal sem
Exploração Ferroviária;
# Na página 37-A, os Pk das dependências;
# Na página 37-B, os Pk dos Ramais Metalsines e Petroquimica;
# Na Página 69, o Pk do Sinal S30-Metalsines.
(...)”
Ainda em 2013 foi publicada a ICS (Instrução
Complementar de Segurança) nº13 referente a
“Condições Excepcionais de Exploração do Ramal de Sines / Metalsines”.
Esta reviravolta na situação surgiu numa altura em que a Metalsines tinha intenção de construir um novo tipo de vagão apresentado na
Innotrans de 2012, ideia que infelizmente não

teve continuidade, tendo a empresa acabado a
sua actividade em termos de material circulante
pouco tempo depois.
Em Fevereiro de 2016 segundo dados oficiais
da IP (que veio substituir a REFER) a circulação mantinha-se suspensa no ramal de Sines,
mantendo-se a agulha 1 da Estação de Raquete
e bloqueada.
Chegamos finalmente ao dia 08 de Janeiro de
2019 e à publicação do 1º Aditamento ao Anexo 7 da Instrução de Sinalização nº 10, cujo
conteúdo referia o final do ramal de Sines e da
ligação à Petroquímica como podemos observar
em alguns excertos desse documento:
“1. Objeto
Eliminar os Ramais de, Sines, Raquete, Metalsines e Petroquímica.
2. Descrição
São eliminados:
 Os Ramais de, Sines, Raquete, Metalsines e
Petroquímica;
 A agulha “AMV 1 e calço C1, da Estação de
Raquete, sendo bloqueados no Terminal Técnico.
2.1 São Desativados e Bloqueados no Terminal Técnico
 O Sinal S30;
 O Itinerário do Sinal S1 para Metalsines/
Petroquímica;
 O Itinerário do Sinal
“S.Bartolomeu da Serra”.

para

STD

2.2 Linha R1 da Estação de Raquete
A linha R1, da Estação de Raquete, mantém-se ao serviço até ao Pk
169,750, conforme representado no Diagrama
de Sinalização.
3. Diagrama de Sinalização Anulado

Excerto do 71 º Aditamento à I.E.T 50, 29 de Setembro de 2013.
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O Diagrama de Sinalização, DES. Nº
10002626903, dos Ramais Metalsines e Petroquimica, é anulado.”
Actualmente a agulha existente na bifurcação está levantada, e toda a superestrutura
de via até às instalações da Repsol encontra-se muito degrada e invadida pela vegetação
que ocupou grande parte do canal ferroviário como podemos observar nas fotografias
de Agosto de 2021.
Com as notícias recentes o futuro do ramal
da Petroquímica poderá ser bem diferente,
contribuindo para o aumento do tráfego ferroviário a nível nacional e internacional.
Como ponto final apenas a curiosidade do
ramal passar ao lado de um terreno que está
actualmente ocupado pela MEDWAY como
parque de contentores, como podemos verificar na imagem do Google Maps disponível
no início deste texto.

Julho de 2014 para além da degradação ser mais evidente,
tinha desaparecido a “casinha” da agulha.  © Pedro André

Diagrama de acesso aos ramais da Metalsines e Petroquímia em 2016.
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Actualidade do Ramal
Fotografias : João Lourenço © [Agosto de 2021]

Imagem aérea com os locais das fotografias. © Google Maps

[A] Local onde estava situada a agulha na linha de Sines, que permitia a ligação à Petroquímica e
Metalsines. Originalmente era também aqui que começava a linha que ia até à cidade de Sines.
124

Balastro

[B] Passagem superior da estrada de acesso à Petrogal. Na imagem da esquerda o ramal visto do
lado da Metalsines, e na outra a ligação em direção à Repsol.

[C] Passagem superior da estrada de acesso à Zona 2 Sul. Na imagem de cima vista para o lado
da A26, e ao lado esquerdo uma visão para o lado da Repsol. Nesta zona a linha passa quase
despercebida no meio da vegetação, que tem vindo ao longo dos anos a ocupar o canal ferroviário.

[D] A pequena recta existente junto das instalações da Indorama. Do lado esquerdo vista para
sul, do lado direito vista para norte. São ainda visíveis os contentores existentes num espaço que
pertence à MEDWAY.
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[E] Junto do portão das instalações da Repsol Polímeros. Neste local já podemos observar a
presença das três linhas que se prolongavam pelo interior do perímetro industrial.

[E] Interior das instalações da Repsol Polímeros com diferentes visões do ramal. Podemos observar
algumas das agulhas e o topo de via.
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Carruagem Schindler 21-22 031
“azul” da década de 60
integra a frota do MiraDouro
Texto : Pedro Mêda

F

oi no passado dia 15 de setembro
que saiu de Guifões a última
Schindler propriedade da CP. Um
marco apenas com significado simbólico
uma vez que decorrem ainda trabalhos nas
3 Schindler do Museu que se encontram
nestas instalações. A 21-22 031 realizou
a sua marcha de ensaio entre Guifões e
o Marco de Canaveses com regresso a
Contumil, um percurso já comum para este

tipo de viagens. A locomotiva 2627, que
tem sido presença habitual em Guifões para
suporte aos testes das carruagens Arco, foi
a titular desta viagem.
Contudo, a saída desta carruagem não foi
um evento qualquer. Tal como aconteceu há
uns meses com a carruagem 21-22 040, cuja
alcunha “retro” rapidamente se disseminou no
seguimento da capa da nossa edição n.º 124 da
Trainspotter, a 21-22 031 saiu para a linha com

Carruagem Shindler “azul” já incorporada no comboio Miradouro na passagem sobre o Tâmega,
25 de Setembro de 2021. © Carlos Pinto
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Marcha de testes com a Schindler “azul” na linha de Leixões, 15 de Setembro de 2021.  
© Pedro Mêda
o esquema azul (também designado por
“azul pobre” quando comparado com
o esquema azul das carruagens de 1ª
classe que por ter faixas vermelhas e cor
prata nas embaladeiras ficou conhecido
como esquema “azul rico”) que algumas
carruagens de 2ª classe receberam
na década de 60 a quando da sua
transformação de janelas panorâmicas
para janelas tipo Yong. Sem perder a
comodidade interior, estas carruagens
têm óbvias vantagens em termos de
manutenção, mas perdem no que diz
respeito ao espaço para viajar com a
janela aberta. Com efeito, a escolha
deste esquema de pintura para a 21-22
031 está intimamente relacionado com
esta caraterística; as janelas tipo Yong.

Símbolos originais colocados na Schinder, 07 de
Setembro de 2021.  © Pedro Mêda

Tal como na carruagem “retro”, a “azul” ostenta
símbolos CP originais bem como a sua designação
pré-UIC, CTyf 1231. No interior, nos topos foram
colocados painéis produzidos pela APAC e pelo
Portugal Ferroviário e aprovados pela CP que
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contam em 3 fases a história das carruagens
Schindler desde que saíram da fábrica na Suíça.
Com o propósito de divulgar esta história numa
linha com grande componente turística, estes
painéis foram produzidos nas línguas Portuguesa
e Inglesa.

Destaque Ferroviário
Esta carruagem veio trazer um
novo colorido aos comboios MiraDouro
e ficará apenas a faltar o esquema
“azul rico” para reproduzir na íntegra
os esquemas que estas carruagens
ostentaram até à uniformização dos
esquemas do material rebocado (tons
de vermelho, branco e castanho) que
ocorreu em meados da década de 70.
A

21-22 031 “azul” integrou
as composições do MiraDouro no
sábado seguinte, não tendo passado
despercebida a muitos dos viajantes e
aficionados dos caminhos-de-ferro.

Interior da Schinder “azul”, 15 de Setembro de 2021.  
© Pedro Mêda

Assinalou-se ainda este mês a
pintura com o esquema vermelho,
branco e castanho da primeira
carruagem pertencente ao Museu
Nacional Ferroviário. Inconfundível
por causa das portas do furgão, a
82-22 009 encontra-se já em fase
acabamentos e será, em princípio,
o próximo veículo a realizar ensaio
de linha nos próximos meses.
Um
assunto
que
prometemos
acompanhar!

Interior da Schinder “azul”, 15 de
Setembro de 2021.  
© Pedro Mêda

Interior da Schinder “azul”, 15 de Setembro de 2021.  
© Pedro Mêda
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Marcha de testes 31304 (Marco de Canaveses-Contumil), Ermesinde, 15 de Setembro de 2021.  
© Rui Pedro Ferreira

A carruagem Schindler 82-22 009 em acabamentos, 15 de Setembro de 2021.  
© Pedro Mêda
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Livro: Carruagens da Beira Alta
Apontamentos para a História das Carruagens dos Caminhos de Ferro
Portugueses – Volume II

O

segundo volume de uma colecção
sobre as carruagens dos caminhos
de ferro portugueses, da autoria
de Fernando Cunha Pedreira.
Esta obra inclui 44 desenhos, 106 fotografias e
12 quadros, preenchendo ricamente um livro de
excepcional importância histórica. As receitas do
livro revertem na íntegra para projectos da APAC
e pode ser adquirido com preço promocional até
28 de Outubro, durante a pré-venda.
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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Livro: As Locomotivas Alsthom
2600 da CP

L

ivro dedicado às locomotivas eléctricas 2600 da CP, cujos lucros são
100% destinados aos projectos de
preservação da Associação Portuguesa dos
Amigos de Ferro.

longo de 400 páginas, o livro relata com pormenor as origens, concepção, história e características das locomotivas, recorrendo a um arsenal
interminável de fotografias e documentação diversa.

Este livro encontra-se em pré-venda, podendo
assegurar o seu exemplar a preço especial. Envios a partir da 3ª semana de Novembro.

O livro resulta de uma investigação de vários
anos do autor, e conta com a colaboração essencial dos arquivos da CP para ir ao detalhe. É a
maior compilação de sempre sobre material motor português, rivalizando com alguns dos mais
importantes livros sobre esta matéria publicados
na Europa.

Neste livro é contada a história completa das
vinte e uma locomotivas Alsthom, fornecidas por
intermédio do Groupement 50 Hz, que circulam
em Portugal desde 1974 e que se tornaram numa
das imagens mais icónicas da rede nacional. Ao
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Estação
Spotting
Terminal

O

livro ”Una línea
en el paisaje” foi
publicado recentemente. Fotografias de
Emilio Biel sobre a construção da ferrovia para Barca
d’AlVa, cujos autores são
Luis Alfonso Hortelano-Mínguez e Miguel García-Figuerola.
Tem as medidas de 27 x
21 cm (paisagem) e um total
de 72 páginas. e possui uma
magnífica lista de fotografias
da construção da Linha em
1887.
É editado pelo Conselho Provincial de Salamanca e pela
Câmara Municipal de Lumbrales.
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