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Afinal,	 não	 teremos	 orçamento	
de	 Estado	 tão	 depressa	 –	 a	 crise	
política	 travou	 o	 documento	 para	

o	 ano	 de	 2022.	 Mas	 esta	 breve	 crise,	 que	
obrigará	 a	 eleições,	 não	 deve	 servir	 para	
adiar	a	resolução	do	principal	nó	górdio	que	
afecta	 a	 actividade	 da	 CP	 –	 a	 sua	 dívida.	
O	 insuspeito	 Bagão	 Félix,	 ex-ministro	 das	
finanças	de	outra	cor,	foi	uma	das	vozes	que	
se	 ouviu	 defendendo	 que	 operações	 como	
a	 de	 limpeza	 da	 dívida	 da	 CP	 podem	 ser	
feitas	mesmo	sem	aprovação	do	Orçamento	
para	 2022,	 cabimentado	 na	 gestão	 por	
duodécimos	que	se	iniciará	a	1	de	Janeiro.

As	eleições	que	 se	 avizinham	serão	um	bom	
momento	para	perceber	em	que	lugar	está	a	fer-
rovia.	Em	primeiro	lugar,	e	com	a	dívida	da	CP	à	
cabeça,	existem	decisões	fundamentais	penden-
tes	do	 lado	do	Governo	em	funções	cuja	confir-
mação	ou	adiamento	serão	provavelmente	o	me-
lhor	 cartão	de	apresentação	das	suas	 intenções	
futuras.	Em	segundo	lugar,	porque	numa	fase	crí-
tica	em	que	se	finaliza	o	esboço	do	Plano	Ferrovi-
ário	Nacional	e	se	começam	a	lançar	os	procedi-
mentos	preparatórios	da	execução	do	PNI	2030,	
será	interessante	perceber	em	que	lugar	virão	as	
intenções	partidárias	quanto	à	ferrovia,	a	eterna	
prioridade	nacional.

Uma	das	notas	mais	positivas	do	mês	de	Outu-
bro	foi	mesmo	a	elevada	participação	que	se	con-
firmou	no	processo	de	consulta	pública	com	vista	
à	elaboração	do	já	mencionado	Plano	Ferroviário	
–	mais	de	300	participações,	muitas	delas	de	alta	
complexidade	técnica,	são	uma	pro-
va	inequívoca	de	que	o	país	estava	
ansioso	 por	 discutir	 a	 ferrovia	 que	
quer	 para	 as	 próximas	 décadas.	O	
número,	para	um	país	habitualmen-
te	 tão	 pouco	 participativo,	 merece	
só	por	si	um	destaque.

Entre	 o	muito	 que	 há	 a	 ponde-
rar	e	pesar	no	plano,	está	a	ambição	
política.	Os	10	mil	milhões	prometi-
dos	para	a	rede	ferroviária	até	2030	
são	 uma	migalha	 orçamental	 –	 na	
realidade,	 mesmo	 que	 a	 compar-
ticipação	 europeia	 se	 quede	 pelos	
50%,	 estamos	 a	 falar	 de	 cerca	 de	

500	milhões	por	ano	que	são	exigidos	ao	Orça-
mento	de	Estado,	algo	como	0,25%	do	PIB	anual,	
muitíssimo	distante	do	esforço	orçamental	médio	
de	Espanha	nos	últimos	30	anos	–	que	ronda	o	
triplo.

O	esforço	orçamental	deve	ser	ampliado,	com	
recurso	a	reestruturações	orçamentais	se	neces-
sário	for	–	o	Estado	consome	hoje	mais	impostos	
do	que	nunca,	e	reserva	a	menor	fatia	de	sempre	
a	 investimento.	Não	 é	 admissível	 que	 tal	 possa	
por	em	causa	a	ambição	de	um	plano	ferroviário	
que,	em	meu	entender,	não	devia	ter	um	prazo	de	
execução	para	lá	de	2035.	Entre	as	muitas	obras	
cuja	inclusão	é	altamente	incerta	ou	até	imprová-
vel,	estará	a	nova	linha	de	Trás-os-Montes,	a	Ter-
ceira	Travessia	do	Tejo	ou	a	completa	reformula-
ção	das	linhas	do	Sul	e	do	Algarve.	Mas	todas	elas	
são,	à	sua	maneira,	 fundamentais	para	o	nosso	
território.	A	factura	para	um	plano	ferroviário	de	
maior	ambição	e	incorporando	desde	logo	a	am-
bição	necessária	para	estes	eixos,	andará	prova-
velmente	pelo	dobro	–	20	mil	milhões,	até	2035.

Se	é	totalmente	verdade	que	se	se	assegura-
rem	os	500	milhões	de	esforço	orçamental	anual	
para	 ferrovia	estaremos	objectivamente	perante	
o	maior	investimento	ferroviário	do	Portugal	de-
mocrático	(até	pela	duração	desse	esforço),	não	
é	menos	verdade	que	é	exigível	ao	Estado	mais	e	
melhor,	para	recuperar	o	atraso	endémico	da	rede	
e	para	estruturar	um	Portugal	com	outro	futuro	e	
outros	ares.	Chega	de	bafio!

João Cunha
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 EspEcial 165 anos

Com	 a	 comemoração	 dos	 165	 anos	
dos	 caminhos	 de	 ferro	 em	 Portu-
gal,	celebrados	a	28	de	Outubro	de	

2021,	 associamo-nos	 com	 a	 apresentação	
da	 próxima	 edição	 impressa	 –	 um	 número	
ainda	mais	especial	do	que	os	doze	já	publi-
cados	desta	forma.

Editado	sob	a	forma	de	 livro,	com	capa	dura,	
a	Trainspotter	XIII	dedica-se	a	uma	profunda	e	
abrangente	revisão	histórica	dos	
últimos	 30	 anos	 dos	 caminhos	
de	 ferro	 nacionais.	 Simbolica-
mente,	 iniciamos	 este	 número	
na	inauguração	da	ponte	de	São	
João,	que	 celebrou	este	ano	os	
trinta	 anos	 de	 serviço,	 evento	
maior	da	ferrovia	nacional	e	que	
marcou	 um	 “antes”	 e	 um	 “de-
pois”	em	toda	a	rede	ferroviária.

Este	período,	tipicamente	me-
nos	tratado	nas	publicações	nor-
malmente	 editadas	 por	 altura	
de	 datas	 especiais,	 como	 esta,	
é	extremamente	relevante	pelas	
alterações	profundas	que	viu	se-
rem	introduzidas	na	nossa	rede:	
no	aspecto	da	 segurança	 (Con-
vel,	 Rádio	 Solo-Comboio),	 da	
operação	 (com	 a	 liberalização	
do	transporte	de	mercadorias	e	
a	aparição	da	Fertagus),	da	 in-
fraestrutura	 (com	 autonomiza-
ção	 da	 entidade	 gestora)	 e	 até	
política	 (com	muitas	hesitações	
à	mistura).

Com	 cerca	 de	 200	 páginas	 e	
acessível	 por	 apenas	 25€,	 em	
pré-venda	 até	 ao	 dia	 de	 Natal,	
a	 Trainspotter	 XIII	 tem	 edição	
prevista	para	Janeiro	de	2022	e	
é	 uma	 contribuição	 para	 a	 dis-

cussão	dos	caminhos	de	ferro,	às	portas	da	de-
finição	 de	 um	 Plano	 Ferroviário	 Nacional	 e	 de	
investimentos	 que	 devem	 permitir	 alcançar	 os	
ambiciosos	objectivos	traçados	para	alcançar	até	
2030.

O	novo	número	pode	ser	comprado	na	loja	on-
line	 da	 APAC.	 APAC	 –	 Loja	 Online	 –	 A	 loja	 da	
Associação	(caminhosdeferro.pt)
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Continuamos	 a	 apresentar	 diversos	
projectos	 existentes	 com	 vista	 à	
modernização	 da	 rede	 ferroviária	

nacional,	que	irão	permitir	melhores	condi-
ções	para	os	comboios	de	passageiros	e	de	
mercadorias.

A	linha	do	Douro	com	o	seu	processo	de	electri-
ficação,	em	breve	entre	as	estações	de	Marco	de	
Canaveses	e	da	Régua,	é	um	plano	ambicioso	que	
promete	revolucionar	as	ligações	ferroviárias	e	ao	
mesmo	 tempo	manter	as	 condições	necessárias	

para	continuar	a	captar	o	turismo	que	tem	mar-
cado	os	últimos	anos	da	ferrovia	ao	longo	do	rio.

Ambiciosos	são	também	os	 investimentos	pla-
neados	para	a	área	metropolitana	de	Lisboa	que	
prometem	revolucionar	parte	da	linha	do	Norte	e	
de	Cintura,	criando	condições	para	um	desenvol-
vimento	ferroviário	a	pensar	na	futura	alta	velo-
cidade	e	numa	nova	travessia	ferroviária	sobre	o	
rio	Tejo.

Esta	informação	é	pública	e	de	livre	acesso	em	
diversas	plataformas	digitais.

planos E projEctos para a 
rEdE FErroviária

ElEctriFicação do troço Marco dE 
canavEsEs – régua

O	projecto	de	electrificação	do	troço	Marco	de	
Canaveses	-	Régua,	é	o	seguimento	da	electrifi-
cação	da	Linha	do	Douro,	que	teve	como	1ª	fase	o	
troço	Ermesinde	-	Caíde,	concluído	em	2002	e	2ª	
fase	o	troço	Caíde	-	Marco	de	Canaveses,	conclu-
ído	em	2019.	Este	projecto	tem	início	à	saída	da	
estação	do	Marco	de	Canaveses,	PK	60,648	até	
ao	 PK	 107,800,	 onde	 ficará	 a	 SST	 (Subestação	
de	Tracção)	de	Bagaúste,	perfazendo	uma	exten-
são	de	47,152	km	de	nova	via	electrificada.	Nesta	
intervenção	de	modernização,	estão	previstos	os	
seguintes	trabalhos:

•	Instalações	Fixas	de	Tracção	Eléctrica;

•	Estações	e	Apeadeiros	–	Ampliação	das	pla-
taformas	 de	 passageiros,	 instalação	 de	 antenas	
GSM-R	e	outros	melhoramentos;

•	Túneis	–	Rebaixamento	de	via	férrea,	ajustes	
na	drenagem	e	pequenos	reforços	estruturais;

•	Passagens	Desniveladas	–	Intervenções	em	
passagens	superiores	em	função	da	necessidade	
de	gabarit	para	a	catenária;

•	 Outras	 intervenções	 na	 via	 férrea	 (drena-

gem;	estabilização	de	taludes;	acessos	a	desen-
volver).

Instalações	Fixas	de	Tracção	Eléctrica:

As	 Instalações	Fixas	de	Tracção	Eléctrica	são	
compostas	 pelas	 instalações	 de	 Catenária,	 de	
Energia	 de	 Tracção	 como	 SST’s	 (Subestações),	
AT’s	 (Postos	 de	 Autotransformador)	 e	 toda	 a	
restante	 aparelhagem	 de	 corte,	 seccionamento,	
medida	e	protecção	da	catenária)	e	do	RCT+TP	
(Retorno	 de	 Corrente	 de	 Tracção,	 Terras	 e	 Pro-
tecções).	

A	 electrificação	 entre	 Marco	 de	 Canaveses	 e	
Bagaúste,	será	no	sistema	25kv/50hz,	sendo	ali-
mentada	até	ao	PK	75,6	(onde	ficará	a	ZN	–	Zona	
Neutra)	pela	SST	de	Irivo	e	a	partir	deste	ponto	
até	ao	PK	107,8	pela	SST	de	Bagaúste.	

A	 catenária	 a	 instalar	 será	 do	 tipo	 LP10	 que	
permite	velocidades	até	120km/h.	Entre	Marco	de	
Canavezes	e	o	viaduto	de	Ovil,	os	postes	de	ca-
tenária	serão	colocados	no	lado	esquerdo	(da	via	
em	sentido	ascendente),	sendo	que	pontualmen-
te	poderão	ser	colocados	à	direita,	sempre	que	a	
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sua	colocação	do	lado	esquerdo	possa	obrigar	a	
intervenções	em	taludes.	Entre	o	referido	viadu-
to	e	Bagaúste,	a	catenária	será	colocada	sempre	
no	lado	esquerdo.	A	excepção	será	nas	estações,	
onde	os	postes	serão	colocados	ao	lado	das	duas	
vias.

A	SST	de	Bagaúste	será	construída	nos	antigos	
terrenos	da	Milnorte,	junto	à	subestação	de	pro-
dução	de	energia	da	barragem	do	Bagaúste.	Esta	
localização	permite	minimizar	o	impacto	visual.	A	
SST	será	instalada	dentro	de	um	edifício.	

Para	 fazer	a	separação	das	correntes	da	SST	
de	Irivo	e	Bagaúste,	será	colocada	uma	ZN	ao	PK	
75,3	(onde	ficava	o	antigo	apeadeiro	de	Portuze-
lo).	Na	mesma	zona	será	 instalada	uma	antena	
GSM-R.	 Será	 construído	 um	 edifício	 técnico	 co-
mum	a	estes	dois	sistemas.	

Estações	e	Apeadeiros:

No	troço	a	intervencionar,	existem	7	estações	
e	5	apeadeiros.	Para	melhorar	o	serviço	ferroviá-
rio,	serão	feitas	as	seguintes	alterações:

Juncal	–	PK	64,910

•	Implantação	de	Torre	GSM-R;

•	Edifício	Técnico	com	176	m2	integrado	(apro-
veitamento	do	Cais	Coberto);

•	 Prolongamento	 do	 Cais	 de	 passageiros	 no	
sentido	do	Marco	de	Canaveses	até	perfazer	150	
metros	de	comprimento	útil	(45	metros	na	linha	I	
e	71	metros	na	linha	II);

•	Alteamento	do	cais	de	passagei-
ros	da	 linha	 I	numa	extensão	de	27	
metros;

•	 Execução	 de	 acessibilidades	
(rampas	 de	 acesso)	 a	 pessoas	 com	
mobilidade	reduzida;

•	 Atravessamento	 de	 via	 (ATV)	 é	
mantido;

•	 Substituição	 dos	 aparelhos	 de	
mudança	de	via	(AMV)	de	entrada	e	
saída	da	estação,	tratamento	da	pla-
taforma	e	substituição	do	armamento	
de	via	entre	o	PK	64,598	que	se	pro-
longa	pelo	túnel	do	Juncal	até	após	a	
saída	do	mesmo	ao	PK	66,988;

•	Manutenção	da	PN	existente;

•	Equipamentos	no	cais	de	passageiros	(sina-
lética,	 iluminação,	 abrigos,	 bancos,	 papeleiras,	
faixas	de	segurança,	faixas	de	encaminhamento	
e	faixas	de	cautela).

Bagaúste,	local	aproximado	da	futura	SST,	
Setembro	de	2016.	©	Pedro	André

Portuzelo,	Pk	75.3,	onde	irá	ficar	a	zona	neutra,	
Setembro	de	2017.	©	Pedro	André

Juncal,	Junho	de	2016.	©	José	Sousa
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Pala	–	PK	69,851

•	Implantação	de	Torre	GSM-R;

•	Implantação	do	Edifício	técnico	(16m2)	junto	
ao	cais	de	passageiros;

•	Alteamento	do	cais	de	passageiros	de	forma	
a	perfazer	os	150	metros	de	comprimento	útil	de	
cais	com	a	mesma	altura;

•	Equipamentos	no	cais	de	passageiros	(sina-
lética,	 iluminação,	 abrigos,	 bancos,	 papeleiras,	
faixas	de	segurança,	faixas	de	encaminhamento	
e	faixas	de	cautela).

Mosteirô	–	PK	72,362

•	Implantação	de	Torre	GSM-R;

•	 Edifício	 Técnico	 integrado	 (aproveita-
mento	do	Cais	Coberto);

•	Prolongamento	do	Cais	de	passageiros	
da	linha	I	até	perfazer	200	metros	de	com-
primento	útil	(136	metros);

•	 Alteamento	 do	 cais	 de	 passageiros	 da	
linha	I,	numa	extensão	de	23	metros,	e	na	
linha	 II	 numa	 extensão	 de	 167	metros	 de	
forma	a	assegurar	uma	extensão	útil	de	200	
metros;

•	Execução	de	acessibilidades	(rampas	de	
acesso)	a	pessoas	com	mobilidade	reduzida;

•	 Alteração	 da	 localização	 do	 ATV	 que	 ficará	
sensivelmente	ao	PK	72,387;

•	 Levantamento	 da	 linha	 III	 existente	 (linha	
de	topo);

•	Substituição	dos	AMV	de	entrada	e	saída	da	

estação,	 tratamento	 da	 plataforma	 e	 substitui-
ção	do	armamento	de	via	entre	os	PK’s	72,024	e	
72,835;

•	Equipamentos	no	cais	de	passageiros	(sina-
lética,	 iluminação,	 abrigos,	 bancos,	 papeleiras,	
faixas	de	segurança,	faixas	de	encaminhamento	
e	faixas	de	cautela).

Pala,	Outubro	de	2021.	©	José	Pedro	Botelho

Mosteirô,	Outubro	de	2021.	
©	José	Pedro	Botelho

Mosteirô,	Outubro	de	2021.	
©	José	Pedro	Botelho

Mosteirô,	Outubro	de	2021.	©	José	Pedro	Botelho
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Aregos	–	PK	78,374

•	Implantação	de	Torre	GSM-R;

•	 Implantação	 do	 Edifício	 técnico	
(118m2)	junto	ao	cais	de	passageiros;

•	 Rebaixamento	 da	 rasante,	 por	
forma	a	evitar	o	alteamento	dos	cais	
de	passageiros;

•	Prolongamento	do	cais	de	passa-
geiros	da	linha	I	em	47	metros	de	for-
ma	a	assegurar	uma	extensão	útil	de	
150	metros;

•	Implantação	de	um	ATV	em	cada	
extremidade	do	cais	de	passageiros;

•	Substituição	dos	AMV	de	entrada	
e	saída	da	estação,	tratamento	da	pla-
taforma	 e	 substituição	 do	 armamen-
to	 de	 via	 entre	 o	 PK	 78,147	 e	 o	 PK	
78,608;

•	Soldaduras	 nos	 carris	 existentes	
numa	extensão	aproximada	de	45	me-
tros,	após	o	PK	78,608;

•	Equipamentos	no	cais	de	passa-
geiros	(sinalética,	iluminação,	abrigos,	
bancos	papeleiras,	faixas	de	seguran-
ça,	 faixas	 de	 encaminhamento	 e	 fai-
xas	de	cautela).

Mirão	–	PK	81,658

•	Implantação	de	Torre	GSM-R;

•	Implantação	do	Edifício	técnico	(16m2)	junto	
ao	cais	de	passageiros;

•	Demolição	de	dois	edifícios	 junto	ao	abrigo	
existente,	para	instalação	da	torre	e	do	respecti-
vo	edifício;

•	Manutenção	do	cais	coberto	e	da	PN;

•	Prolongamento	do	cais	no	sentido	do	Marco	
numa	extensão	de	53	metros	de	 forma	a	asse-
gurar	 uma	 extensão	 útil	 de	 150	metros	 e	 altu-
ra	idêntica	à	do	alteamento	já	executado	do	cais	
existente;

•	Equipamentos	no	cais	de	passageiros	(sina-
lética,	 iluminação,	 abrigos,	 bancos,	 papeleiras,	
faixas	de	segurança,	faixas	de	encaminhamento	
e	faixas	de	cautela).

Ermida	–	PK	84,090

•	 Implantação	 de	 Torre	 GSM-R,	 na	 zona	 do	
parque	de	estacionamento;

•	Aproveitamento	das	instalações	da	manuten-
ção	existente	para	a	instalação	do	edifício	técnico;

•	Prolongamento	em	3	metros	no	cais	da	linha	
I	e	13	metros	nos	cais	afectos	às	linhas	II	e	III;

•	Alteamento	do	cais	da	linha	I	e	alteamento	
e	 alargamento	 do	 cais	 de	 passageiros	 entre	 as	
Linhas	II	e	III;

•	 Reposicionamento	 do	 ATV	 para	 o	 limite	 do	
cais	 útil	 (200	 metros),	 incluindo	 execução	 de	
rampas	de	acesso;

•	Substituição	dos	AMV	de	entrada	e	saída	da	es-
tação,	 tratamento	da	plataforma	e	substituição	do	
armamento	de	via	entre	o	PK	83,775	e	o	PK	84,430;

Aregos,	Outubro	de	2021.	©	José	Pedro	Botelho

Mirão,	Junho	de	2016.	©	José	Sousa
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•	 Para-choques	 no	 Topo	
da	 Linha	 III	 na	 Estação	 de	
Ermida;

•	Manutenção	da	PN	exis-
tente;

•	 Equipamentos	 no	 cais	
de	 passageiros	 (sinalética,	
iluminação,	abrigos,	bancos,	
papeleiras,	 faixas	 de	 segu-
rança,	faixas	de	encaminha-
mento	e	faixas	de	cautela).

Porto	de	Rei	–	PK	87,669

•	 Implantação	 de	 Torre	
GSM-R;

•	Implantação	do	Edifício	
técnico	(16m2)	junto	ao	cais	
de	passageiros;

•	Cais	de	passageiro	 já	alteado	(a	
manter	o	existente);

•	Equipamentos	no	cais	de	passa-
geiros	(sinalética,	iluminação,	abrigos,	
bancos,	papeleiras,	faixas	de	seguran-
ça,	 faixas	 de	 encaminhamento	 e	 fai-
xas	de	cautela).

Barqueiros	–	PK	91,412

•	Implantação	de	Torre	GSM-R;

•	 Implantação	 do	 Edifício	 técnico	
(16m2)	junto	ao	cais	coberto;

•	Prolongamento	do	cais	no	sentido	
da	Régua,	numa	extensão	de	24	me-
tros,	com	altura	e	largura	idêntica	à	do	
alteamento	já	executado	do	cais	e	de	
modo	a	perfazer	uma	extensão	útil	de	
150	metros;

•	Equipamentos	no	cais	de	passa-
geiros	(sinalética,	iluminação,	abrigos,	
bancos,	papeleiras,	faixas	de	seguran-
ça,	 faixas	 de	 encaminhamento	 e	 fai-
xas	de	cautela).

Ermida,	Setembro	de	2017.	©	Pedro	André

Porto	de	Rei,	Setembro	de	2017.	©	Pedro	André

Barqueiros,	Setembro	de	2017.	©	Pedro	André
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Rede	–	PK	94,614

•	Implantação	do	Edifício	téc-
nico	 (110m2)	 junto	 ao	 cais	 de	
passageiros	da	linha	I;

•	Alteamento	do	cais	de	pas-
sageiros	 da	 linha	 I	 a	 partir	 do	
Edifício	 de	 Passageiros	 numa	
extensão	de	125	metros	no	sen-
tido	do	Marco,	de	modo	a	asse-
gurar	 150	 metros	 de	 extensão	
útil;

•	O	cais	da	linha	II	já	se	en-
contra	 alteado	 e	 com	 uma	 ex-
tensão	de	180	metros;

•	 Substituição	 dos	 AMV	 de	
entrada	e	saída	da	estação,	tra-
tamento	da	plataforma	e	substi-
tuição	do	armamento	de	via	en-
tre	o	PK	94,344	e	o	PK	94,815.

•	Execução	de	acessibilidades	 (ram-
pas	de	acesso)	a	pessoas	com	mobilida-
de	reduzida;

•	 Equipamentos	 no	 cais	 de	 passa-
geiros	 (sinalética,	 iluminação,	 abrigos,	
bancos,	papeleiras,	faixas	de	segurança,	
faixas	 de	 encaminhamento	 e	 faixas	 de	
cautela).

Caldas	de	Moledo	–	PK	98,034

•	Implantação	de	Torre	GSM-R;

•	 Implantação	 do	 Edifício	 técnico	
(16m2)	junto	ao	cais	de	passageiros;

•	 Prolongamento	 do	 cais	 no	 sentido	
do	Marco,	numa	extensão	de	36	metros,	
com	altura	e	largura	idêntica	à	do	alte-
amento	já	executado	do	cais	existente;

•	Construção	de	um	acesso	pedonal	
até	 à	 actual	 PN	 (passeio)	 e	 eliminados	
os	acessos	existentes	directamente	à	EN	
108;

•	 Equipamentos	 no	 cais	 de	 passa-
geiros	 (sinalética,	 iluminação,	 abrigos,	
bancos,	papeleiras,	faixas	de	segurança,	
faixas	 de	 encaminhamento	 e	 faixas	 de	
cautela).

Rede,	Setembro	de	2017.	©	Pedro	André

Caldas	de	Moledo,	Setembro	de	2017.	©	Pedro	André

Godim,	Setembro	de	2016.	©	Pedro	André

coMboio corrEio
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Godim	–	PK	101,815

•	Implantação	de	Torre	GSM-R;

•	Aproveitamento	e	melhoramento	Edifício	de	
passageiros	existente;

•	Adaptação	de	Edifício	IS	a	Edifício	Técnico;

•	Alteamento	do	cais	de	passageiros	da	linha	
I/IV	com	uma	extensão	de	146	metros,	devido	a	
condicionalismos	de	espaço;

•	Alargamento	 e	 alteamento	do	 cais	 de	 pas-
sageiros	 da	 linha	 II	 com	uma	 extensão	 de	 150	
metros;

•	Substituição	dos	5	AMV,	tratamento	da	plata-
forma	e	substituição	do	armamento	de	via	entre	
o	PK	101,295	e	o	PK	101,825;

•	Soldaduras	nos	carris	existentes	entre	o	PK	
101,825	e	a	ponte	metálica	existente;

•	 Execução	 de	 rampas	 de	 acesso	 e	
ATVs	novos;

•	 Equipamentos	 no	 cais	 de	 passa-
geiros	 (sinalética,	 iluminação,	 abrigos,	
bancos,	papeleiras,	faixas	de	segurança,	
faixas	 de	 encaminhamento	 e	 faixas	 de	
cautela).

Régua	–	PK	103,297

•	Implantação	de	Torre	GSM-R;

•	Aproveitamento	das	instalações	da	
manutenção	existente	para	a	instalação	
do	edifício	técnico;

•	Melhoramento	da	ala	sul	do	
Edifício	de	Passageiros;

•	Alargamento	parcial	 do	 cais	
da	linha	I	e	reconstrução	do	cais	
afecto	 às	 linhas	 II/III	 com	 uma	
extensão	de	150	metros	e	largura	
de	6	metros;

•	Construção	de	um	cais	para	
a	linha	IV	com	uma	extensão	de	
150	metros	 e	 largura	 de	 4	 me-
tros.

•	Execução	de	rampas	de	aces-
so	e	ATVs	novos;

•	Substituição	dos	AMV,	trata-

mento	da	plataforma	e	substituição	do	armamen-
to	de	via	entre	o	PK	102,936	e	o	PK	103,646;

•	Substituição	do	armamento	de	via	entre	o	PK	
103,646	e	o	PK	104,340;

•	Nova	linha	do	Comboio	Histórico,	que	se	situ-
ará	nas	antigas	linhas	XI	e	XII	(Linhas	VE	da	linha	
do	Corgo)	.

	 •	 Equipamentos	 no	 cais	 de	 passageiros	 (si-
nalética,	iluminação,	abrigos,	bancos,	papeleiras,	
faixas	de	segurança,	faixas	de	encaminhamento	
e	faixas	de	cautela);

Fora	das	estações	e	apeadeiros	haverá	ainda	
a	necessidade	de	implementar	mais	dois	edifícios	
técnicos	e	torres	GSM-R,	nomeadamente,	junto	à	
PN	ao	PK	68,020	e	na	Zona	Neutra	(PK	75,318).	

Régua,	Setembro	de	2016.	©	Pedro	André

Régua,	Setembro	de	2016.	©	Pedro	André



coMboio corrEio

14

Túneis:

No	troço	em	intervenção,	existem	seis	túneis,	
nomeadamente,	 Juncal;	 Riboura;	 Loureiro;	 Má	
Passada;	 Santinho;	 Régua;	 Bagaúste.	 Exceptu-
ando	o	de	Bagaúste,	que	garante	o	gabarit	ne-
cessário	para	a	electrificação,	todos	os	restantes	
terão	de	ser	rebaixados	e	o	seu	sistema	de	dre-
nagem	será	reformulado.

Túnel	do	Juncal	–	PK’s	65,244	ao	66,865

Este	túnel	será	rebaixado	numa	altura	máxima	
de	50	centímetros.	Numa	extensão	de	20	metros	
o	revestimento	do	túnel	será	corrigido,	uma	vez	
que	apresenta	um	deslocamento.

Túnel	de	Riboura	–	PK’s	84,430	ao	84,549

Este	túnel	será	rebaixado	numa	altura	máxima	
de	10	centímetros.

Túnel	do	Loureiro	–	PK’s	88,449	ao	88,485	e	
Túnel	da	Má	Passada	–	PK’s	88,449	ao	88,485)

Para	estes	 túneis	existe	um	estudo	de	reabi-
litação,	o	qual	será	aplicado	durante	esta	 inter-
venção.

Túnel	de	Santinho	–	PK’s	100,155	ao	100,237

Este	túnel	será	rebaixado	numa	altura	máxima	
de	22	centímetros.

Juncal,	Setembro	de	2017.	©	Pedro	André

Riboura,	Setembro	de	2017.	©	Pedro	André

Loureiro	e	Má	Passada,	Setembro	de	2017.	
©	Pedro	André

Santinho,	Setembro	de	2017.	©	Pedro	André
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Túnel	da	Régua	–	PK’s	102,594	ao	102,936

Este	túnel	será	rebaixado	numa	altura	máxima	
de	13	centímetros.	Numa	extensão	de	106	me-
tros	 serão	 construídas	 longarinas/vigas	na	base	
de	cada	um	dos	hasteais.

Passagens	Desniveladas:

Neste	troço	existem	9	PS’s	(passagens	supe-
riores)	e	7	PI’s	(passagens	inferiores),	sejam	elas	
rodoviárias,	pedonais	ou	hidráulicas.	Nas	PI’s	não	
estão	previstas	quaisquer	intervenções.	Nas	PS’s	
três	serão	intervencionadas	por	não	possuírem	o	
gabarit	necessário.

Passagem	Superior	Rodoviária	ao	PK	70,015	

Esta	passagem	possui	um	tabuleiro	em	betão,	
com	 um	 gabarit	 vertical	 de	 4,92	 metros.	 Sen-
do	uma	altura	 insuficiente	para	a	electrificação,	
a	alteração	passa	pela	 substituição	do	 tabuleiro	
existente	por	um	tabuleiro	de	menor	altura,	cons-

tituído	por	um	conjunto	de	vigas	metálicas	com	
0,4	metros	de	altura.	Sobre	os	encontros	serão	
executados	 novos	 blocos	 de	 betão	 para	 fixação	
dos	aparelhos	de	apoio	do	tabuleiro.

Passagem	Superior	Hidráulica	ao	PK	89,795

Esta	passagem	é	constituída	por	um	arco	de	
cantaria	 que	 suporta	 um	 canal	 hidráulico.	 Este	
arco	será	demolido,	sendo	substituído	por	um	ta-
buleiro	em	betão.

Régua,	Setembro	de	2017.	©	Pedro	André

Pk	70.015,	Outubro	de	2021.	
©	José	Pedro	Botelho

Pk	70.015,	Outubro	de	2021.	
©	José	Pedro	Botelho

Pk	89.795,	Setembro	de	2017.	
©	Pedro	André
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Passagem	Superior	Pedonal	ao	PK	103,051

Esta	 passagem	 que	 se	 encontra	 na	 esta-
ção	da	Régua,	é	constituída	por	um	tabuleiro	
metálico.	A	escada	de	acesso	ao	tabuleiro	não	
cumpre	a	largura	regulamentar,	pelo	que	será	
necessário	construir	uma	nova	passagem	sen-
sivelmente	na	mesma	área.	

Outras	Intervenções:

Complementarmente	a	este	projecto,	exis-
te	o	“Projecto	de	Estabilização	de	Taludes	de	
Escavação	entre	os	km	60,206	a	99,780,	Lo-
tes	1	e	2,	no	Troço	Marco-Régua,	na	Linha	do	
Douro”.	Este	projecto	abrange	38	troços	na	li-
nha	do	Douro,	mas	apenas	35	farão	parte	desta	
empreitada.	

Serão	criados	dois	novos	acessos	rodoviários.	
Um	ao	Túnel	do	Loureiro	que	servirá	de	apoio	às	
obras	 e	 posteriormente	 como	 acesso	 de	 emer-
gência.	O	outro	será	à	área	norte	da	estação	da	
Régua,	 junto	 ao	 pavilhão	 onde	 semanalmente	
fica	parqueado	o	comboio	histórico.

Programação	dos	Trabalhos:

O	calendário	previsto	para	as	fases	associadas	
ao	presente	projecto	é	o	seguinte:

Data	de	lançamento	do	concurso	–	Setembro	
2021;

Consignação	da	empreitada	–	Fevereiro	2022;

Execução	da	Obra	–	25	meses,	dos	quais	dois	
períodos	de	5	meses	sem	exploração	ferroviária	
(Outubro	a	Fevereiro	de	2023	e	2024);

Conclusão	da	empreitada	–	Fevereiro	2024.

Pk	103.51,	Setembro	de	2017.	©	Pedro	André

Taludes	intervencionados	em	Aregos.	Estão	previstos	trabalhos	do	género	ao	longo	da	linha	entre	
Marco	e	Régua.	Outubro	de	2021.©	José	Pedro	Botelho
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quadruplicação da linha dE cintura 
(roMa/arEEiro - braço dE prata) E 

ModErnização da linha do nortE 
(braço dE prata - sacavéM)

No	mês	 de	 Outubro,	 a	 IP	 (Infraestruturas	 de	
Portugal),	 lançou	 o	 concurso	 para	 aquisição	 de	
serviços	para	a	elaboração	de	estudos	e	projec-
tos,	com	a	designação:	“Quadruplicação	de	linha	
de	Cintura	(Roma/Areeiro	-	Braço	de	Prata)	e	Mo-
dernização	 da	 linha	 do	Norte	 (Braço	 de	 Prata	 -	
Sacavém)”.	Este	projecto	faz	parte	do	PNI	2030	
para	 o	 aumento	 da	 capacidade	 ferroviária	 nas	
áreas	metropolitanas.	

O	troço	a	intervencionar,	terá	uma	extensão	de	
15,5	km	e	vai	do	PK	3,5	ao	PK	10,5	de	linha	de	
Cintura	e	do	PK	4,0	ao	PK	10,2	da	linha	do	Norte,	
ou	seja,	entre	as	estações	de	Sete-Rios	e	Saca-
vém.	

		Neste	estudo	terá	de	ser	incluído:

•	Quadruplicação	da	Linha	de	Cintura	entre	as	
estações	de	Roma/Areeiro	e	de	Braço	de	Prata;

•	Reformulação	do	diagrama	de	via	na	inserção	
da	Linha	de	Cintura	na	Linha	do	Norte,	em	Braço	
de	Prata;

•	Modernização	da	Linha	do	Norte	entre	as	esta-
ções	de	Braço	de	Prata	e	de	Sacavém;

•	Reformulação	integral	do	diagrama	de	via	da	
estação	do	Oriente,	para	inserção	de	mais	3	vias;

•	 Colocação	 de	 armamento	 de	 via	 constituído	
por	carril	60E1	e	travessas	de	betão	monobloco	
polivalente,	sendo	os	AMV	constituídos	por	carril	
60E1	e	travessas	de	betão	e/ou	de	madeira	Azo-
bé.

•	Substituição	integral	do	sistema	de	catenária	
por	Tipo	LP10	na	Linha	de	Cintura	e	de	LP12	ou	
LP300	na	Linha	do	Norte;

•	Renovação	integral	dos	postos	de	catenária;

•	Nova	ZN	em	Beirolas,	que	 fará	a	 separação	
eléctrica	entre	a	futura	SST	Sete	Rios	e	a	SST	Vila	
Franca	de	Xira;

•	Montagem	 de	 feeder	 entre	 a	 futura	 SST	 de	
Sete	Rios	e	a	Zona	Neutra	de	Entrecampos.

•	 Retorno	 da	 Corrente	 de	 Tracção,	 Terras	 de	
Protecção	(RCT+TP);

•	Infraestruturas	de	suporte	à	componente	de	
sinalização;

•	Infraestruturas	de	suporte	à	componente	te-
lecomunicações;

•	Nova	estação	de	Chelas/Olaias;

•	Novo	apeadeiro	de	Marvila;

Projecto	Chelas	-	Marvila.	©	Infraestruturas	de	Portugal
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•	Reformulação	da	estação	de	Braço	de	Prata

•	Novas	 passagens	 desniveladas	 pedonais	 em	
estações	e	apeadeiros	(ligação	entre	cais	de	pas-
sageiros/atravessamento	urbano);

•	 Novos	 sistemas	 de	 sonorização	 e	monitores	
em	todas	as	estações	e	apeadeiros.

•	Construção	de	3	novos	viadutos	 ferroviários	
na	Linha	de	Cintura;

•	Construção	de	2	túneis	ferroviários	sob	a	Li-
nha	de	Cintura;

•	Construção	de	“Fly-over”	em	Braço	de	Prata	/	
via	D	da	Linha	de	Cintura	sobre	a	Linha	do	Norte;

•	 Substituição	 dos	 tabuleiros	 metálicos	 das	
obras	de	arte	existentes	por	novas	estruturas	em	
betão	armado,	com	via	balastrada;

•	Supressão	da	passagem	de	nível	pedonal	no	
actual	apeadeiro	de	Chelas,	através	da	constru-
ção	de	passagem	desnivelada	pedonal.	

Projecto	Areeiro	-	Braço	de	Prata.	©	Infraestruturas	de	Portugal

Projecto	Braço	de	Prata	-	Terminal	Técnico	do	Oriente.	©	Infraestruturas	de	Portugal

Projecto	estação	do	Oriente.	©	Infraestruturas	de	Portugal
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Via	Férrea

Linha de Cintura:	-	A	quadruplicação	do	tro-
ço	 entre	 Roma-Areeiro	 e	 Braço	 de	 Prata,	 irá	
fazer-se	com	a	conclusão	das	vias	norte,	que	
actualmente	terminam	no	Terminal	Técnico	de	
Chelas	(TTC)	e	colocação	de	diagonais	para	re-
ceber	ligações	das	vias	sul,	permitindo	que	os	
comboios	de	Longo	Curso	(LC)	vindos	da	mar-
gem	Sul	possam	passar	para	as	vias	norte	após	
o	 TTC	 e	 consigam	 entrar	 nas	 futuras	 linhas	
novas	da	estação	de	Oriente,	sem	realizarem	
atravessamento	 nesta	 estação.	 As	 vias	 norte	
da	Linha	de	Cintura	deverão	ficar	preparadas	
para	terem	ligação	à	futura	Terceira	Travessia	
do	 Tejo	 (TTT),	 seja	 do	 lado	 do	 TTC	 como	 do	
lado	de	Braço	de	Prata.

Nó de ligação entre Linha de Cintura e Linha 
do Norte:	-	Com	a	quadruplicação,	a	estação	de	
Braço	de	Prata	irá	contar	com	mais	duas	vias.	
A	via	ascendente	norte	de	Cintura	 irá	desdo-
brar-se	em	duas	antes	da	estação	e	passará	a	
servir	as	linhas	1	e	2	de	Braço	de	Prata.	A	via	
descendente	norte	irá	servir	a	linha	3.	A	linha	
4	terá	duas	ligações,	da	via	ascendente	sul	da	
linha	de	Cintura	e	da	via	ascendente	da	 linha	
do	 Norte,	 proveniente	 de	 Santa	 Apolónia.	 A	
nova	linha	5	será	a	via	descendente	da	linha	do	
Norte,	rumo	a	Santa	Apolónia.	A	nova	linha	6	
será	a	via	descendente	sul	da	linha	de	Cintura	
e	com	um	fly-over	à	saída	da	estação,	passará	
por	cima	das	duas	vias	da	linha	do	Norte.	

TT	Chelas,	Outubro	de	2011.	©	António	J.	Pombo

TT	Chelas,	Agosto	de	2018.	©	António	J.	Pombo

Os	viadutos	construídos	no	tempo	do	projecto	de	alta	velocidade	(RAVE),	vão	finalmente	ter	
utilidade.	Braço	de	Prata,	Maio	de	2012	©	António	J.	Pombo
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Linha do Norte – Estação do Oriente:	-	
Nesta	estação	será	construído	o	Terminal	
Técnico	de	Oriente	(TTO)	para	resguardar	
de	 comboios	 do	 LC,	 tal	 como	 serão	 im-
plantadas	 3	 novas	 vias	 (linhas	 1	 a	 3)	 a	
poente	 das	 já	 existentes,	 destinadas	 ao	
mesmo	serviço.	O	TTO	será	servido	pelas	
linhas	1	a	6.	Serão	também	criados	dois	
gavetos	(ficando	com	um	total	de	quatro,	
dois	 a	 norte	 e	 dois	 a	 sul),	 para	 facilitar	
a	 inversão	de	 locomotivas,	 sem	 recorrer	
às	 linhas	 gerais.	 Com	esta	 novas	 vias	 e	
gavetos,	as	restantes	vias	serão	renume-
radas	(linhas	1	a	11	e	gavetos	1	a	4).	En-
tre	a	estação	de	Oriente	e	o	apeadeiro	de	
Moscavide	 serão	 alteradas	 as	 diagonais,	
maneira	a	permitir	o	acesso	dos	comboios	
suburbanos	 da	 Linha	 de	 Cintura	 às	 vias	
lentas,	 tal	 como	 permitir	 o	 acesso	 dos	
comboios	de/para	Santa	Apolónia	às	vias	
rápidas.

Nas	vias	a	intervencionar,	será	colocado	
carril	60E1	com	travessas	monobloco	po-
livalentes.

Obras	de	Arte	Especiais	e	Correntes

Viadutos do Vale de Chelas	 –	 Actual-
mente	a	Linha	de	Cintura	tem	duas	vias	
que	atravessam	o	Vale	 de	Chelas	 sobre	
um	 aterro	 com	 aproximadamente	 17	m	
de	 altura.	 Este	 aterro	 incorpora	 duas	
passagens	 inferiores	 rodoviárias	 que	
permitem	 a	 transposição	 da	 Estrada	 de	
Chelas	e	da	Rua	de	Cima	de	Chelas.	Com	
a	renovação,	esse	aterro	dará	 lugar	a	3	
viadutos	 a	 serem	 implantados	 sobre	 a	
Estrada	de	Chelas	e	da	Rua	de	Cima	de	
Chelas:	O	Viaduto	Norte	que	servirá	a	via	
ascendente	norte;	o	Viaduto	Central,	que	
servirá	 as	 duas	 vias	 de	 ligação	 à	 TTT	 e	
o	Viaduto	Sul,	que	servirá	a	via	descen-
dente	norte,	a	via	ascendente	sul	e	a	via	
descendente	sul.	

Fly-over de Braço de Prata	–	Este	via-
duto	 permitirá	 que	 a	 via	 descendente	
sul,	passe	sobre	as	duas	vias	da	Linha	do	
Norte	 (entre	Santa	Apolónia	e	Braço	de	
Prata)	e	a	Av.	Infante	D.	Henrique.

O	Terminal	Técnico	do	Oriente	será	construído	nos	
terrenos	do	lado	esquerdo	das	fotografias.	
Dezembro	de	2020	©	António	J.	Pombo

Chelas,	Abril	de	2010.	©	António	J.	Pombo
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Túneis de Marvila	–	Este	dois	túneis	ser-
virão	a	 ligação	à	TTT.	O	túnel	norte	 terá	
a	possibilidade	de	albergar	três	vias,	en-
quanto	o	túnel	sul,	uma	via.	

Apesar	da	construção	da	TTT	não	estar	
incluída	nestes	projectos,	os	futuros	aces-
sos	à	mesma	serão	incluídos	neste	estu-
do.

Entre	as	obras	de	arte	correntes,	4	Pas-
sagens	 Inferiores	 (PI)	 serão	 intervencio-
nadas:	 ao	 PK	 8,816	 (PI	 da	 Estrada	 de	
Chelas)	e	ao	PK	8,974	(PI	das	Conchas).	
Ambas	serão	demolidas	e	substituídas	pe-
los	Viadutos	do	Vale	de	Chelas.	A	PI	Pedo-
nal	do	Alviela	(PK	9,524)	será	substituída	
com	o	projecto	do	novo	apeadeiro	de	Mar-
vila.	Na	PI	do	Poço	do	Bispo	(PK	10,183),	
será	substituído	o	tabuleiro	por	um	novo	
em	betão	com	via	balastrada.

A	Passagem	Superior	(PS)	ao	PK	9,146	
será	 demolida,	 não	 sendo	 necessária	 a	
sua	substituição,	uma	vez	que	por	perto	
já	existe	outra	PS.	

Para	 suprimir	 as	 Passagens	 de	 Nível	
(PN)	e	Atravessamentos	(ATV)	existentes,	
serão	 construídas	 uma	PS	no	 novo	 ape-
adeiro	de	Marvila	e	uma	PS	ao	PK	8,630	
(actual	apeadeiro	de	Chelas),	para	supri-
mir	a	PN	pedonal	ao	PK	8,722	da	Concor-
dância	de	Xabregas	e	o	ATV	do	apeadeiro	
de	Chelas.

Catenária

Actualmente	o	 tipo	de	 catenária	usada	
no	 troço	 que	 está	 previsto	 ser	moderni-
zado,	é	do	tipo	LP1	entre	Roma-Areeiro	e	
Braço	de	Prata;	LP3	entre	Braço	de	Prata	
e	Oriente;	LP4	entre	Oriente	e	Sacavém,	
sendo	alimentado	pela	Subestação	(SST)	
de	Vila	Franca	de	Xira,	até	à	Zona	Neutra	
(ZN)	de	Entrecampos.	Com	a	moderniza-
ção,	 estará	 previsto	 implantar	 catenária	
do	tipo	LP	10	na	linha	de	Cintura	e	LP12	
ou	LP300	na	linha	do	Norte.	

A	nível	de	energia	de	tracção,	será	cria-
da	 a	 nova	 SST	 de	 Sete-Rios.	 Esta	 SST	
alimentará:	A	linha	de	Cascais	entre	Cais	

Passagem	Inferior	da	Estrada	de	Chelas,	Linha	de	
Cintura.	Fevereiro	de	2017.	©	Pedro	André

PN	de	Marvila,	Janeiro	de	2019.	©	Pedro	André

PN	de	Chelas,	Fevereiro	de	2017.	©	Pedro	André
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do	Sodré	e	Cascais;	a	linha	de	Sintra	entre	
Rossio	e	ZN	de	Amadora;	a	linha	de	Cintura	
entre	Alcântara-Terra	e	a	ZN	de	Entrecam-
pos;	a	linha	do	Sul	até	à	ZN	do	Alvito.	

A	SST	de	Sete-Rios	também	irá	alimentar	atra-
vés	de	feeders,	o	troço	compreendido	entre	a	ZN	
de	Entrecampos	e	a	futura	ZN	de	Beirolas	(sen-
sivelmente	ao	PK	8,3	da	linha	do	Norte).	Com	a	
criação	da	SST	de	Sete-Rios	e	da	ZN	de	Beirolas,	
será	 possível	 aliviar	 alguma	 carga	 às	 SST’s	 de	
Amadora	e	Vila	Franca	de	Xira.	

Estações	e	Apeadeiros

Chelas/Olaias

Esta	nova	estação	será	localizada	ao	PK	8,200,	
situada	por	baixo	do	viaduto	do	Metropolitano	de	
Lisboa	 (ML)	 e	 substituirá	 o	 actual	 apeadeiro	 de	
Chelas.	 Será	 composta	 por	 quatro	 vias	 e	 duas	
plataformas	centrais	com	220	metros	de	compri-

mento	e	0,90	metros	de	altura.	Esta	estação	terá	
ligação	directa	à	estação	das	Olaias	da	linha	ver-
melha	do	ML,	que	quando	foi	construída,	já	ficou	
preparada	para	essa	ligação.	O	actual	apeadeiro	
será	demolido.

Marvila

Este	 apeadeiro	 será	 localizado	 sensivelmen-
te	na	mesma	zona	do	actual,	que	será	demolido	
dando	 lugar	 a	 uma	 estrutura	 totalmente	 nova.	
Será	composto	por	quatro	vias	e	três	plataformas	
(duas	laterais	e	uma	central)	com	220	metros	de	
comprimento	e	0,90	metros	de	altura.	Por	baixo	
do	apeadeiro	ficarão	situados	os	túneis	ferroviá-
rios	de	acesso	à	TTT.	

Catenária	entre	Braço	de	Prata	e	Oriente.	
Fevereiro	de	2008	©	António	J.	Pombo

Projecto	para	Chelas,	incluindo	a	nova	estação.	©	Infraestruturas	de	Portugal

Chelas,	Abril	de	2010.	Local	onde	será	construída	nova	
estação.	©	António	J.	Pombo
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Braço de Prata

Esta	estação	passará	a	contar	com	mais	duas	
vias	e	uma	plataforma,	ficando	a	existirem	duas	
plataformas	laterais	e	duas	centrais.	A	plataforma	
que	actualmente	está	mais	a	nascente	(junto	ao	
EP)	passará	a	ter	mais	uma	via,	no	lado	oposto	
que	será	a	via	descendente	rumo	a	Santa	Apoló-
nia	e	a	via	que	agora	faz	esse	serviço,	passará	a	
ascendente.	No	lugar	do	EP	e	torre	de	sinalização	

(que	 serão	 demolidos)	 surgira	 a	 nova	 platafor-
ma	e	a	via	descendente	lenta	da	linha	de	cintura,	
que	com	o	fly-over	passará	por	cima	das	vias	de	
Santa	Apolónia.	Todas	as	plataformas	terão	220	
metros	de	comprimento	e	0,90	metros	de	altura.	

Projecto	para	Marvila.	©	Infraestruturas	de	Portugal

Marvila,	Janeiro	de	2019.	©	Pedro	André

Projecto	para	Braço	de	Prata.	©	Infraestruturas	de	Portugal

Braço	de	Prata.	As	alterações	propostas	
implicam	a	demolição	do	EP	e	da	torre	de	

sinalização	para	implementação	de	novas	vias.	
Maio	de	2012.	©	António	J.	Pombo
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Oriente

Na	estação	de	Oriente,	es-
tará	 previsto	 a	 inserção	 de	
mais	 3	 vias	 e	 2	 novas	 pla-
taformas.	 Estas,	 tal	 como	 a	
plataforma	que	serve	actual-
mente	as	linhas	1	e	2,	terão	o	
comprimento	de	400	metros.	
Como	já	se	referiu	em	cima,	
será	 também	 construído	 um	
novo	terminal	técnico	e	gave-
tos	de	topo,	obrigando	a	alte-
rações	no	layout	da	estação,	
tal	como	uma	nova	renume-
ração	das	vias.

Moscavide

Não	 estão	 previstas	 gran-
des	 alterações	 neste	 apea-
deiro,	apenas	algumas	obras	
de	 beneficiação.	 No	 entanto	
pode	 existir	 uma	 pequena	
deslocação	das	plataformas	(suprimir	a	sul	
e	alongar	a	norte),	maneira	a	não	compro-
meter	a	sinalização	da	estação	do	Oriente.

Neste	 concurso,	 terão	 de	 ser	 estudadas	
as	premissas	em	cima	citadas,	no	entanto	
isso	não	 significa	que	no	final,	 todas	elas	
serão	concretizadas.	O	prazo	de	execução	
para	a	realização	deste	estudo	será	de	669	
dias	por	um	valor	base	de	9,4	milhões	de	
euros.

Projecto	para	o	Oriente	©	Infraestruturas	de	Portugal

Moscavide,	Abril	de	2010.	©	José	Sousa

Oriente,	Janeiro	de	2007.	©	José	Sousa
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No	 passado	 dia	 12	 de	 Outubro	 foi	
consignada	 a	 empreitada	 que	 irá	
permitir	 a	modernização	 do	 troço	

da	linha	da	Beira	Alta	entre	as	estações	de	
Santa	Comba	Dão	e	Mangualde.

O	acto	oficial	decorreu	na	sede	da	 Infraestru-
turas	 de	 Portugal	 onde	 estiveram	 presentes	 o	
Secretário	 de	 Estado	 das	 Infraestruturas,	 Jorge	
Delgado,	o	presidente	da	 IP,	António	Laranjo,	o	
vice-presidente	da	 IP,	Carlos	Fernandes	e	o	ad-
ministrador	 do	 consórcio	 Sacyr	 Somague/Sacyr	
Neopul,	Marcos	Rubio	Blanco.	

A	assinatura	do	auto	de	consignação	da	obra,	é	
o	procedimento	legal	que	marca	o	arranque	dos	

trabalhos	referentes	a	esta	empreitada	que	terá	
um	prazo	de	execução	de	760	dias.

O	 investimento,	 cujo	 valor	 ronda	 os	 57,6	mi-
lhões	de	euros,	faz	parte	do	rol	de	obras	a	efec-
tuar	 no	 âmbito	 do	 Ferrovia	 2020,	 programa	 de	
modernização	 da	 Rede	 Ferroviária	 Nacional.	 A	
empreita	que	se	iniciará	agora	irá	abranger	a	re-
qualificação	integral	de	um	troço	com	cerca	de	40	
quilómetros	 entre	 as	 estações	 de	Santa	Comba	
Dão	e	Mangualde.	Após	o	fim	da	 intervenção,	a	
via-férrea	 ir	 ficar	 com	maior	 capacidade	 opera-
cional,	melhores	condições	de	segurança	e	de	cir-
culação.	Deste	modo	o	transporte	ferroviário	de	
mercadorias	e	as	circulações	de	passageiros	nos	
trajectos	inter-regionais	vão	ficar	beneficiadas.

consignada EMprEitada dE 
ModErnização da linha da 

bEira alta 
troço santa coMba dão a MangualdE

Estação	de	Santa	Comba	Dão,	Setembro	de	2013.	©	Pedro	André
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Da	empreitada	 fazem	parte	 trabalhos	que	vão	
incidir	na	substituição	integral	da	superestrutura	
de	via,	com	a	utilização	de	travessas	monobloco	
polivalentes	em	betão,	cujo	perfil	irá	permitir	(se	
necessário)	a	alteração	da	posição	dos	carris	de	
modo	a	efectuar	uma	conversão	de	bitola.

As	 intervenções	previstas	para	as	estações	de	
Santa	Comba	Dão,	Oliveirinha	e	Nelas,	vão	levar	
a	que	seja	alterado	o	layout	das	linhas	existentes,	
permitindo	 desse	modo	 que	 se	 possam	 efectu-
ar	cruzamentos	com	composições	de	750	metros	
de	 comprimento.	 Estas	 alterações	 vão	 assegu-
rar	 a	 optimização	 das	 condições	 de	 exploração	
e	operação	ferroviária	ao	dispor	dos	operadores	
de	 transporte	de	mercadorias,	permitindo	a	cir-
culação	de	um	maior	número	de	comboios	e	com	
maior	capacidade	de	carga.

A	passagem	de	nível	 existente	 em	Moimenta-
-Alcafache	 irá	 ser	 suprimida,	 sendo	 substituída	
por	uma	passagem	superior	 rodoviária,	aumen-
tando	e	melhorando	as	 condições	de	 segurança	
ferroviária	e	rodoviária	no	atravessamento	sobre	
a	via-férrea.

	Com	o	princípio	desta	empreitada,	estão	a	de-
correr	actualmente	as	obras	de	requalificação	in-
tegral	e	modernização	em	cerca	de	190	quilóme-
tros	da	Linha	da	Beira	Alta:

•				Pampilhosa	–	Santa	Comba	Dão	(34	quiló-
metros)	e	Construção	da	Concordância	da	Mea-
lhada:	ligação	com	3,2	quilómetros,	entre	a	Linha	
do	Norte	e	a	Linha	da	Beira	Alta	|	Valor	de	adju-
dicação	75M€;

•				Santa	Comba	Dão	–	Mangualde	(45	quiló-
metros)|	 Valor	 de	 adjudicação	 57,6	milhões	 de	
euros;

•				Mangualde	–	Celorico	da	Beira	(35	quilóme-
tros)|	Valor	de	adjudicação	68	milhões	de	euros;

•	 	 	 	 Celorico	 da	Beira	 –	Guarda	 (46	quilóme-
tros)|	Valor	de	adjudicação	54	milhões	de	euros;

•				Cerdeira	–	Vilar	Formoso	(25	quilómetros)|	
Valor	de	adjudicação	43	milhões	de	euros.

Da	linha	da	Beira	Alta	já	foi	entretanto	concluída	
a	empreitada	entre	a	Guarda	e	Cerdeira,	com	14	
quilómetros,	num	investimento	de	8,7	milhões	de	
euros.

Este	 conjunto	 de	 intervenções	 reveste-se	 de	
elevada	 importância	 na	 requalificação	 do	 cami-
nho-de-ferro	em	Portugal,	integradas	no	Corredor	
Internacional	Norte,	e	cuja	concretização	poten-
ciará	a	dinamização	do	transporte	ferroviário	nas	
ligações	inter-regionais	e	na	ligação	a	Espanha.

Passagem	de	nível	de	Moimenta	-	Alcafache,	Setembro	de	2018.	©	Pedro	André
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carruagEns sorEFaME 
aptas ao transportE dE 

biciclEtas
Foram	 concluídos	 os	 trabalhos	 de	

adaptação	das	4	carruagens	Sorefa-
me	da	série	22-40	para	o	transporte	

de	bicicletas,	uma	operação	que	se	efec-
tuou	ao	longo	dos	últimos	meses.

As	 carruagens	 recentemente	 intervenciona-
das	que	permitem	aos	passageiros	transportar	
12	bicicletas	são	as	22-40	010,	22-40	012,	22-
40	024	e	22-40	045,	tendo	estas	últimas	duas	
entrado	ao	serviço	no	passado	dia	15	de	Ou-
tubro.	As	Sorefame	juntam-se	assim	às	Schin-
dler	que	já	estavam	adaptadas	ao	transporte	
das	bicicletas,	permitindo	assim	que	todos	os	
comboios	da	linha	do	Douro	tenham	essa	faci-
lidade	para	os	utilizados	dos	veículos	de	duas	
rodas.

As	carruagens	Sorefame	destinadas	a	este	pro-
pósito	estão	devidamente	sinalizadas	no	seu	ex-
terior	com	a	presença	do	dístico.

Carruagem	22-40	024,	estação	de	Arêgos,	19	de	Outubro	de	2021.	©	José	Pedro	Botelho
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coMboio histórico 
rEgrEssará ao vouga EM 

dEzEMbro 
Dias	11	e	18	de	Dezembro	são	para	

já	as	datas	previstas	para	o	regres-
so	 da	 locomotiva	 E214	 à	 linha	 do	

Vouga,	 entre	 Aveiro,	 Macinhata	 e	 Sernada	
do	Vouga,	num	programa	de	inverno	que	se	
prevê	 semelhante	 ao	 realizado	 no	 inverno	
de	2019/2020,	com	viagens	previstas	para	
o	período	da	manhã,	mas	desta	vez	 recor-
rendo	a	um	parque	de	carruagens	maior.	

O	Comboio	Histórico	conta	agora	com	um	par-
que	de	quatro	 antigas	 carruagens	de	varandins	
do	início	do	século	XX,	e	mais	cinco	Napolitanas	
da	 década	 de	 30,	 duas	 das	 quais	 ainda	 se	 en-

contram	em	Contumil	aguardando	viagem	para	a	
linha	do	Vouga.	

Após	 a	 quadra	 natalícia,	 a	 CP	 conta	 realizar	
mais	viagens	a	vapor,	estando	ainda	pendente	a	
questão	do	regresso	a	Aveiro	ser	ou	não	a	vapor,	
que	aguarda	a	reativação	funcional	da	rotunda	de	
Sernada	do	Vouga.

Após	chegada	a	Macinhata,	a	E214	a	caminho	de	Sernada	do	Vouga	para	preparar	a	viagem	de	
regresso	a	Aveiro.	15	de	Maio	de	2021.	©	Ricardo	M.	Ferreira
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lEvantaMEnto 
do raMal dE rEguEngos 

E da linha dE évora 
No	 dia	 11	 de	 Outubro	 de	 2021	 foi	

aberto	um	concurso	público	desti-
nado	à	alienação	de	 resíduos	 fer-

rosos	do	ramal	de	Reguengos	e	de	parte	da	
linha	de	Évora	que	se	encontra	sem	serviço	
comercial	há	vários	anos.

Este	 concurso	 apresenta	 como	 peço	 base	 do	
procedimento	 o	 valor	 de	 270	 euros	 por	 tonela-
da,	com	os	concorrentes	a	terem	de	apresentar	
as	propostas	até	ao	início	do	mês	de	Novembro.	
Este	foi	o	segundo	concurso	a	ser	 lançado	após	
os	valores	apresentados	no	primeiro	(195	euros)	
terem	sido	considerados	insuficientes	pelos	inte-
ressados.

Em	termos	mais	pormenorizados	o	desmantela-
mento	da	superestrutura	da	plataforma	de	via	vai	
decorrer	entre	os	quilómetros	119,417	e	157,180	
do	 ramal	 de	Reguengos	 e	 entre	 os	 quilómetros	
126,800	e	139,458	da	linha	de	Évora.

No	caso	do	ramal	de	Reguengos	a	operação	de	
levantamento	do	ramal	irá	iniciar-se	cerca	de	dois	
quilómetros	após	a	antiga	bifurcação	situada	ao	
quilómetro	117,6	onde	actualmente	ainda	existe	
a	antiga	casa	de	passagem	de	nível.	A	construção	
da	nova	variante	ferroviária	de	Évora	irá	ocupar	
algumas	centenas	de	metros	do	antigo	canal	fer-
roviário	logo	na	sua	extensão	inicial,	e	as	obras	
que	estão	a	decorrer	vão	provavelmente	englobar	
a	destruição	da	superestrutura	existente.	O	ramal	

Estação	de	Reguengos	de	Monsaraz,	Junho	de	2014.	©	Pedro	André
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será	assim	levantado	na	sua	totalidade	até	à	es-
tação	de	Reguengos	situada	ao	quilómetro	157,2.

Na	linha	de	Évora	os	trabalhos	de	desmantela-
mento	da	 superestrutura	 irão	decorrer	 entre	 os	
quilómetros	126,8	e	139,458.	Nesta	antiga	liga-
ção	ferroviária	as	operações	vão	iniciar-se	sensi-
velmente	no	local	onde	a	nova	ligação	ferroviária	
abandona	o	antigo	traçado,	cerca	de	um	quilóme-
tro	antes	do	antigo	apeadeiro	de	Sousa	da	Sé	(Pk	
127,5)		no	sentido	ascendente.	O	fim	da	interven-
ção	está	marcada	para	o	quilómetro	139,458	que	
é	perto	do	antigo	apeadeiro	de	Vale	do	Pereiro	(Pk	
140,8)	onde	actualmente	já	não	existem	carris.	

Reproduzimos	em	seguida	as	cláusulas	especifi-
cas	de	cada	um	dos	troços	ferroviários	referentes	
ao	 processo	 de	 alienação	 dos	 resíduos	 ferrosos	
do	desmantelamento	da	superestrutura	que	per-
mitem	ao	leitor	conhecer	pormenorizadamente	as	
características	destas	infraestruturas	ferroviárias.

Linha	de	Évora:

“A superestrutura da via é constituída por car-
ris de 36 kg/m com 12 metros de comprimento, 
de 40 kg/m com 36 metros de comprimento, de 
45 kg/m com 18 metros de comprimento e ainda 
por carris de 54 kg/m com 18 metros de compri-
mento. Nos elementos de ligação observam-se 2 
barretas por junta. O carril assenta em travessas 
de madeira creosotada com pregação rígida cons-
tituída por 4 tirefonds por travessa. As traves-

sas de madeira encontram-se na sua maioria em 
elevado estado de deterioração. Encontraram-se 
travessas com pregos de 1950, ou seja, material 
que na sua globalidade poderá ser considerado 
como material não reaplicável na RFN.

A superestrutura de via é ainda composta por 
balastro de origem granítica. O traçado telefónico 
encontra-se vandalizado, tendo sido furtado parte 
dos respetivos fios. Os postes, com altura aproxi-
mada de 6 m apresentam um elevado estado de 
corrosão, encimados com posteletes de madeira 
creosotada com 7 isoladores cerâmicos cada.”

Ramal	de	Reguengos:

“O Ramal de Reguengos entre o km 119,417 e 
o km 157,180, tem perfil de via única, sendo a 
superestrutura da via constituída por carris de 30 
kg/m com 8 metros de comprimento e ainda por 
carris de 36 kg/m com 12 metros de comprimen-
to com juntas quadradas, 2 barretas por junta 
e assentes em travessas de madeira creosotada, 
pregação rígida constituída por 4 tirefonds (apro-
ximadamente 0,5kg cada) por travessa, à exce-
ção das curvas com 6 por travessa. As traves-
sas de madeira encontram-se na sua maioria em 
elevado estado de deterioração. Encontraram-se 
travessas com pregos de 1955, ou seja, material 
que na sua globalidade poderá ser considerado 
como material não reaplicável na Rede Ferroviá-
ria Nacional. 

Azaruja,	linha	de	Évora,	Maio	de	2020.	©	Pedro	André



coMboio corrEio

31

A superestrutura de via é ainda composta por 
balastro de origem calcária, observando-se a 
existência de posteriores ataques de via recor-
rendo a balastro de origem granítica.O traçado 
telefónico encontra-se vandalizado, tendo sido 
furtado parte dos respetivos fios. Os postes, com 
altura aproximada de 6 m, são em carril de 30 
kg/m com elevado estado de corrosão, encima-
dos com postalete de madeira creosotada com 5 
isoladores cerâmicos cada, distanciados cerca de 
80 metros.”

A	documentação	que	inclui	o	Caderno	de	Encar-
gos	relativa	ao	Concurso	Público	para	a	“Aliena-
ção	de	resíduos	ferrosos”	do	Ramal	de	Reguengos	
e	 Linha	 de	 Évora,	 permite	 conhecer	 alguns	 dos	
trabalhos	e	obrigações	a	executar	pelo	adquiren-
te,	das	quais	destacamos	as	seguintes:	

Materiais	a	levantar:

 Proceder ao levantamento dos seguintes ele-
mentos da superstrutura da via:

● Carris e seus elementos de fixação 
e ligação (barretas, parafusos, tirefon-
ds) e aparelhos de via;

● Travessas de madeira e cunhas 
barberot;

● Estacas de piquetagem e hectomé-
tricas;

● Pára-choques.

a) Proceder ao levantamento dos 
postes e outros elementos do traçado 
aéreo de telecomunicações (postes de 
material ferroso);

b) Proceder ao levantamento dos 
elementos das Passagens de Nível e 
passadeiras de passageiros nas esta-
ções (cancelas; sinais – cruzes de San-
to André, sinais “S” e sinais “Stop”; 
estrados em madeira);

c) No processo de levantamento dos 
elementos de via nas Passagens de Ní-
vel, deverão ser acauteladas as condi-
ções iniciais de atravessamento;

d) Diariamente terão de ser remo-
vidos, todos os materiais de via que 
tenham sido desligados e desmonta-
dos, sendo da responsabilidade do ad-
judicatário os materiais que pelo não 
cumprimento desta regra possam vir 
a ser furtados;

e) Após cada dia de trabalho, não 
poderão ficar no local, materiais de fi-

xação cujos carris já tenham sido removidos e 
transportados;

f) Na eventualidade de ocorrer um corte dos ca-
bos de telecomunicações os trabalhos de desman-
telamento deverão ser parados. Estes só deverão 
ser retomados mediante apresentação de medi-
das de mitigação dos riscos que possam levar a 
novos cortes ou danos nesta infraestrutura.”

Materiais	a	não	levantar

“Não serão levantados os seguintes elementos:

● Marcos quilométricos;

● Sinais avançados e sinais principais das esta-
ções;

● Elementos da superstrutura da via que se en-
contrem inseridos em Passagens de Nível asfal-
tadas;

● Marcos delimitadores do domínio público fer-
roviário.”

Ponte	ferroviária	perto	do	apeadeiro	de	Balancho,	ramal	de	
Reguengos,	Junho	de	2014.	©	Pedro	André
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intErvEnçõEs EM pontEs 
da linha da bEira baiXa

Já	 foram	 finalizados	 os	 traba-
lhos	referentes	à	mais	recente	
empreitada	de	tratamento	an-

ticorrosivo	 que	 decorreu	 em	 várias	
pontes	 metálicas	 situadas	 na	 linha	
da	 Beira	 Baixa,	 mais	 precisamente	
no	concelho	de	Vila	Velha	de	Rodão.

Esta	 empreitada	 de	manutenção	 [Em-
preitada	 de	 Proteção	 Anticorrosiva	 de	
Pontes	 Metálicas,	 Fase	 3,	 da	 Linha	 da	
Beira	 Baixa],	 faz	 parte	 um	 rol	 alarga-
do	de	intervenções	que	tem	vindo	a	ser	
feito	 pela	 Infraestruturas	 de	 Portugal	
ao	 longo	da	 rede	 ferroviária	nacional,	 e	
envolveu	 um	 investimento	 que	 rondou	
os	785.000,00	euros.	Os	trabalhos	ago-
ra	 finalizados	 permitem	 assegurar	 bons	
índices	 de	 fiabilidade,	 comportamento	
e	 segurança	 das	 pontes	 ferroviárias	 em	
questão,	e	que	são	as	seguintes:

•	Ponte	da	Foz	do	Açúcar,	situada	ao	km	
52,045	com	42	metros	de	extensão;

•	Ponte	da	Nave	das	Oliveiras,	situada	
ao	km	55,655	com	32	metros	de	exten-
são;

•	Ponte	da	Ribeira	das	Oliveiras/Ulmei-
ros,	 situada	ao	km	57,639	com	32	me-
tros	de	extensão;

•	 Ponte	 da	 Vila	 Ruiva,	 situada	 ao	 km	
59,983	com	32	metros	de	extensão.

A	proteção	anticorrosiva	consiste	numa	
ação	 de	 manutenção	 e	 conservação	 da	
estrutura	 metálica	 através	 de	 processo	
de	decapagem	por	jato	de	areia	e	aplica-
ção	de	esquema	de	pintura.	

FotograFias: inFraEstruturas dE portugal © 
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Os	 trabalhos	 agora	 finalizados	 abran-
geram	 a	 estrutura	 metálica	 da	 mesma,	
incluindo	 guardacorpos,	 guarda	 corpos	
adjacentes	 à	 Ponte	 (lado	 de	 entrada	 e	
saída),	 passeios	 metálicos,	 chapas	 me-
tálicas	fixas	nas	travessas,	passeios	me-
tálicos,	ou	localizadas	entre	as	mesmas,	
zona	superior	da	estrutura	metálica,	pi-
lares	metálicos,	portas	de	acesso	aos	in-
teriores	dos	encontros,	 tubos	metálicos,	
todas	as	estruturas	metálicas	da	Ponte	e	
sua	envolvente,	guarda	corpos	nos	mu-
ros	 de	 avenida	 em	 ambos	 os	 sentidos,	
estruturas	anexas	às	Pontes	para	passa-
gem	de	peões.

A	 execução	 destes	 trabalhos,	 da	 res-
ponsabilidade	 da	 empresa	 Montaco-Tra-
tamentos	Anticorrosivos	E	Construção	Ci-
vil	SA,	decorreu	sem	causar	perturbações	
à	circulação	ferroviária	e	dentro	do	prazo	
de	210	dias	estabelecido	no	contrato.
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Desde	o	passado	dia	28	de	Outubro	
que	está	online	o	novo	site	acessí-
vel	 do	museu,	 ficando	 assim	 con-

cluído	o	projeto	“Museu	Nacional	Ferroviário	
Welcome	All”,	financiado	no	âmbito	da	Linha	
de	Apoio	ao	Turismo	Acessível,	do	Turismo	
de	Portugal.	

O	site	que	se	apresenta	completamente	 reno-
vado,	 com	 uma	 dinâmica	 fantástica,	 apresenta	
uma	série	de	 funcionalidades	que	estavam	pra-
ticamente	inexistentes	até	agora.	Para	além	das	
informações	mais	comuns,	como	a	localização	e	
o	horário	de	funcionamento,	os	visitantes	virtuais	

podem	pesquisar	 em	 toda	 a	 	 Rede	Nacional	 de	
Museus	Ferroviários,	onde	se	incluem	os	diversos	
núcleos	museológicos	existentes	pelo	país.

Na	secção	da	Coleção	do	Museu	Nacional	Fer-
roviário	 estão	 disponíveis	 diversos	 tipos	 de	 in-
formação,	 como	vídeos	de	 restauro	de	material	
circulante,	referências	ao	espólio	existente,	per-
mitindo	ainda	o	acesso	à	coleção	online	onde	é	
possível	conhecer	mais	pormenorizadamente	de-
zenas	de	peças	relacionadas	com	as	mais	varia-
das	áreas	de	temática	ferroviária.

Mediante	marcação	 prévia	 é	 também	 possível	
consultar	documentos	que	 fazem	parte	do	Cen-

MusEu nacional FErroviário 
aprEsEnta sitE rEnovado
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tro	Nacional	de	Documentação	Ferroviária,	espe-
cializado	em	documentação	ferroviária.	A	missão	
deste	centro	é	estudar,	conservar,	valorizar	e	di-
vulgar	o	acervo	documental	ligado	à	história	fer-
roviária	em	Portugal,	 tendo	vindo	a	ser	 feita	ao	
longo	dos	últimos	anos	a	recolha	e	o	tratamen-
to	de	documentação	diversa	relacionada	com	os	
caminhos-de-ferro.

O	Museu	Nacional	Ferroviário	conta	ainda	com	
uma	série	de	serviços	disponibilizados	no	Serviço	
ao	Cliente,	que	abrangem	visitas	 temáticas,	es-
paços	para	eventos,	 visitas	 corporativas,	 visitas	
de	grupo,	programação	de	eventos	especiais,	vo-
luntariado,	 festas	 de	 aniversário	 ou	 actividades	
destinadas	a	ocupar	os	tempos	livres	das	férias.	

Um	dos	grandes	destaques	do	novo	site	é	a	pos-
sibilidade	do	visitante	poder	participar	na	galeria	
de	fotos	e	vídeos,	podendo	enviar	conteúdos	mul-
timédia	 para	 que	 fiquem	 disponíveis	 na	 galeria	

online.	Existe	ainda	a	possibilidade	de	aceder	à	
loja	online	onde	se	podem	adquirir	diversos	pro-
dutos	 de	 âmbito	 ferroviário,	 conhecer	mais	 em	
pormenor	a	Fundação	Museu	Nacional	 Ferroviá-
rio	 Armando	 Ginestal	 Machado	 e	manter-se	 in-
formado	das	notícias	que	marcam	a	actualidade	
do	museu.

https://www.fmnf.pt/pt
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A	primeira	alteração	após	a	reabertu-ra	do	troço	Covilhã	-	Guarda	tentou	
afinar	 as	 ligações	 ferroviárias	 no	

extremo-norte	da	Beira	Baixa.	Vamos	anali-
sar	o	que	mudou.

A	CP	efectuou	a	primeira	alteração	aos	horários	
no	 troço	 Covilhã	 -	 Guarda.	 Adicionalmente,	 fez	
um	pequeno	acerto	ao	horário	do	Regional	5601	
entre	Lisboa	e	Castelo	Branco,	ajustando	as	para-
gens	entre	Tancos	e	o	Tramagal	em	1	a	3	minutos.

Desde	dia	3	de	Outubro,	o	penúltimo	Regional	
do	dia	entre	a	Guarda	e	a	Covilhã	atrasou	a	sua	
partida	em	55	minutos.	O	5684	passou	assim	a	
sair	 às	 17:43,	 ao	 invés	 das	 16:48,	 passando	 a	
esperar	que	o	 IC	543	 termine	a	sua	subida	até	
à	Guarda,	em	vez	de	se	cruzarem	em	Belmonte.

Este	Intercidades	(que	já	era	o	mais	rápido	as-
cendente)	também	beneficiou	duplamente	desta	
alteração,	pois	com	a	eliminação	do	cruzamento	
em	 Belmonte,	 não	 só	 deixa	 de	 perder	 5	minu-
tos	nesta	estação,	como	já	não	é	prejudicado	por	
eventuais	atrasos	de	Regionais	descendentes	que	
continuam	a	penalizar	diariamente	os	Intercida-
des	ascendentes,	numa	clara	alusão	à	necessida-
de	de	outro	ponto	de	cruzamento	(nem	que	seja	
técnico)	neste	troço	antes	da	Guarda.	

Mas	os	benefícios	não	se	ficam	por	aqui:	Chegar	
5	minutos	mais	cedo	à	Guarda	(17:42),	dá	uma	
pequena	 folga	 à	manobra	 de	 inversão	 da	 loco-
motiva	para	a	saída	do	IC	544,	que	se	mantém	
às	 18:07.	 Mesmo	 com	 25	minutos,	 têm-se	 ve-
rificado	alguns	atrasos	na	partida	desse	Interci-
dades,	talvez	devido	ao	movimento	verificado	na	

aFinação nos horários 
da bEira baiXa 

Regional	nº	5601	(Lisboa	Santa	Apolónia	->	Castelo	Branco)	à	vista	da	praia	fluvial	da	Ortiga,
29	de	Agosto	de	2014.	©	Ricardo	Quinas
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estação	da	Guarda	nessa	janela	horária:	Entre	as	
17:42	e	as	18:07,	partem	4	comboios	da	Guarda	
e	chegam	2,	não	contando	com	manobras.	Uma	
espécie	 de	 horários	 integrados	 com	 quase	 todo	
o	tipo	de	transbordos,	mas	que	têm	de	ser	feito	
nas	3	linhas	do	lado	da	linha	da	Beira	Alta,	uma	
vez	que	o	antigo	terminal	da	Beira	Baixa,	a	linha	
6,	não	possuí	catenária	nem	AMVs	que	facilitem	
manobras,	uma	situação	que	a	IP	tem	de	resolver	
com	a	obras	previstas	no	layout	desta	estação.

Voltemos	a	esta	espécie	de	horários	integrados.	
Esta	alteração	do	Regional	5684	apenas	prejudi-
cou	eventuais	passeios	Covilhã	-	Guarda	de	ida	e	
volta,	dado	que	a	espera	entre	ida	e	volta	passou	
de	14	minutos	para	1	hora	e	9	minutos.	Um	pe-
queno	senão,	comparado	com	as	ligações	agora	
possíveis:		Se	antes	um	passageiro	do	IC	513	não	
podia	fazer	um	transbordo	para	a	Beira	Baixa	por	
5	minutos,	tal	agora	é	possível,	apesar	de	existir	
um	tempo	de	espera	de	47	minutos	que,	dados	os	
atrasos	do	 Intercidades	 (por	vezes	superiores	a	
20	minutos)	impostos	pelas	intervenções	e	afrou-
xamentos	na	Beira	Alta,	 acaba	por	 ser	 conden-
sado.

No	 outro	 extremo,	 se	 antes	 o	 Regional	 5676	
para	Castelo	Branco	obrigava	uma	espera	de	53	
(!)	minutos	na	Covilhã,	mesmo	sendo	feito	com	
o	mesmo	material,	 agora	 “parte”	 1	minuto	 de-
pois	da	“chegada”	do	5684,	efectivamente	crian-
do	um	Regional	directo	Guarda	-	Castelo	Branco	
sem	paragens	prolongadas	na	Covilhã,	apesar	da	
insistência	 na	 dupla	 numeração,	 que	 deixou	 de	
fazer	sentido	em	2021.	Devido	a	esta	alteração,	o	
R	5676	atrasou	a	sua	partida	em	2	minutos,	pas-
sando	a	chegar	a	Castelo	Branco	às	19:31.	

Foi,	 no	 entanto,	 desperdiçada	 a	 oportunidade	
de	criar	uma	ligação	desde	Vilar	Formoso,	porque	
apesar	 de	 ter	 havido	 uma	 mexida	 no	 Regional	
5424,	atrasando	entre	2	e	4	minutos	a	sua	parti-
da	das	estações	entre	Vilar	Formoso	e	a	Guarda,	
a	sua	chegada	dá-se	4	minutos	depois	(17:47)	da	
partida	do	Regional	para	a	Beira	Baixa	(17:43).	
Antecipar	a	chegada	deste	Regional	para	as	17:37	
(antes	da	chegada	do	IC	543),	por	exemplo,	podia	
dar	uma	almofada	ao	eixo	da	Raia,	asfixiado	por	
uma	oferta	pobre	e	constantemente	fustigada	por	
transbordos	rodoviários	impostos	pelas	obras	do	
Ferrovia	2020	entre	o	Rochoso	e	Vilar	Formoso.

	IC	543	na	ponte	dos	Gogos,	10	de	Junho	de	2021.	©	Antero	Pires
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cp rEpôs sErviços
Desde	o	passado	dia	

17	de	Outubro	que	
a	CP	voltou	a	repor	

a	alguns	serviços	que	se	en-
contravam	suprimidos	devi-
do	ao	impacto	da	pandemia	
Covid-19.

O	serviço	Celta	que	liga	as	ci-
dades	do	Porto	e	de	Vigo	voltou	
assim	a	 contar	 com	dois	 com-
boios	 em	 cada	 sentido,	 dupli-
cando	 a	 oferta	 que	 existia	 até	
à	data,	realizando,	novamente,	
as	circulações	existentes	no	pe-
ríodo	 pré-pandemia.	 Os	 com-
boios	 agora	 repostos	 são	 os	
422	e	423.	

De	modo	a	captar	mais	clientes	foi	lançada	uma	
campanha	promocional	que	permite	adquirir	bi-
lhetes	entre	as	duas	cidades	por	5,25	€	ao	invés	
dos	14,95	€	normais,	e	ainda	viagens	entre	o	Por-
to	e	Santiago	de	Compostela	por	10,30	€	através	
de	um	bilhete	combinado	para	viagens	nos	com-
boios	Celta	e	nos	comboios	RENFE.

Como	é	habitual	nestes	casos	o	número	de	lu-
gares	 disponibilizados	 a	 preços	 promocionais	 é	
limitado	em	cada	comboio.

A	partir	desse	mesmo	dia	foram	ainda	restabe-
lecidos	diversos	serviços	Alfa	Pendular	e	Interci-
dades	como	podemos	observar	no	quadro	da	pá-
gina	seguinte.

	Comboio	Celta	n.º	420,	Vila	Praia	de	Âncora,	Janeiro	de	2021.	©	Valério	dos	Santos
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autoMotora 0465 
saiu dE rEvisão

As	oficinas	de	Guifões	 continuam	a	
trabalhar	 arduamente	 na	 missão	
de	permitir	que	as	automotoras	da	

série	 0450	 continuem	 a	 estar	 disponíveis	
para	servir	as	populações	do	Alentejo	e	do	
Algarve.

No	passado	dia	28	de	Outubro	de	2021	foi	a	vez	
da	0465	sair	das	oficinas	para	efectuar	a	marcha	
de	ensaios,	um	procedimento	habitual	que	é	fei-
to	após	serem	efectuadas	diversas	intervenções	
relacionadas	com	a	revisão	geral	do	tipo	2.

Esta	 revisão	 permite	 que	 a	 automotora	 seja	
amplamente	 revista	 nos	 mais	 variados	 aspec-
tos,	onde	são	vistoriados	diversos	componentes,	
sendo	que	os	que	se	apresentam	danificados	ou	
em	fim	de	vida	útil	são	substituídos.

A	marcha	 de	 ensaios	 levou	 a	 0465	 a	 fazer	 o	
trajecto	entre	Guifões	e	a	Régua	com	passagem	
por	Contumil,	e	o	respectivo	regresso.

Após	a	finalização	das	 intervenções	nas	ofici-
nas	e	estando	apta	para	o	serviço	comercial,	a	
0465	efectuou	a	viagem	de	 regresso	ao	sul	do	
país	no	dia	03	de	Novembro.

0465	na	passagem	por	Triana	na	Linha	de	Leixões,	com	o	comboio	31350	procedente	de	Guifões	
e	com	destino	a	Contumil.	Posteriormente,	irá	até	a	Régua	e	regressa	a	Contumil	com	as	marchas	

31351	e	31352	respetivamente.	28	de	Outubro	de	2021.	©	Gil	Monteiro



coMboio corrEio

43

A	0465	durante	os	ensaios	de	linha	entre	Contumil	e	a	Régua,	após	ter	feito	R2	nas	oficinas	de	
Guifões.	Estação	de	Mosteirô	enquanto	aguardava	o	cruzamento	o	IR	869.	28	de	Outubro	de	2021.	

©	José	Pedro	Botelho
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A	0465	no	especial	92222	a	caminho	do	sul,	passando	por	Coimbra	no	dia	03	de	Novembro	de	
2021.	©	Nuno	Cortesão



45

ctc EM sErviço 
até viana do castElo
Por	fim,	o	controlo	de	tráfego	centra-

lizado	 (CTC)	 entrou	 em	 serviço	 no	
troço	entre	Nine	e	Viana	do	Castelo,	

na	linha	do	Minho.	Em	dias	sucessivos	e	de	
forma	faseada,	o	“bloco”	chegou	à	capital	de	
distrito	do	Minho	 litoral,	eliminando	o	con-
trolo	de	tráfego	manual	que	subsistia,	com	
recurso	ao	velhinho	cantonamento	telefóni-
co.

Com	esta	activação	da	sinalização	automática,	
foi	colocada	ao	serviço	a	estação	de	Midões,	que	
assim	volta	a	estar	disponível	para	cruzamento	de	
comboios,	agora	com	uma	linha	com	750	metros	
de	extensão,	o	mesmo	acontecendo	com	a	exten-
são	para	este	valor	da	estação	de	Barroselas.

Ao	mesmo	tempo,	foi	disponibilizado	o	Contro-
lo	Automático	de	Velocidade	(Convel),	que	agora	

protege	a	100%	as	circulações	até	Viana	do	Cas-
telo.	 Por	 concretizar	 continua	 a	 disponibilização	
dos	mesmos	sistemas	a	norte	de	Viana	do	Cas-
telo,	 o	 que	 continua	 a	 impedir	 a	 colocação	 em	
serviço	das	novas	estações	técnicas	de	Carreço	e	
Carvalha,	cenário	que	continua	a	impor	pesados	
limites	de	velocidade	(60	km/h)	em	troços	onde	
a	velocidade	autorizada	é,	com	excepção	da	es-
tação	 enquanto	 estiver	 fora	 de	 serviço,	 de	 140	
km/h.

A	operação	da	linha	do	Minho	ganhou	assim	fle-
xibilidade	adicional,	embora	já	se	tenham	come-
çado	a	notar	o	mesmo	tipo	de	avarias	que	 tem	
ensombrado	a	última	instalação	deste	género,	e	
a	que	já	fizemos	referência,	entre	Covilhã	e	Guar-
da.	Resta	esperar	que	a	fiabilidade	chegue	rapi-
damente	ao	patamar	exigível	para	uma	 infraes-
trutura	ferroviária.

Estação	de	Tamel,	07	de	Outubro	de	2021.©	Ricardo	Quinas
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coMboio histórico do 
douro tErMinou caMpanha 

coM núMEro histórico
A	CP	anunciou	a	finalização	da	cam-panha	anual	 do	 comboio	histórico	

do	Douro	com	um	histórico	número	
de	 participantes	 –	 7.820,	 reflectindo	 uma	
taxa	média	de	ocupação	de	96%	nas	32	via-
gens	 cumpridas	pela	 composição,	 liderada	
pela	locomotiva	a	vapor	0186.

Sendo	um	dos	produtos	mais	antigos	da	CP,	e	
um	dos	raros	turísticos	regulares	que	a	compa-
nhia	já	operou,	a	vitalidade	deste	serviço	conti-
nua	a	traçar	um	futuro	de	grande	optimismo	nas	
margens	do	rio	Douro.	Durante	o	ano	de	2021,	
a	viagem	entre	Régua	e	Tua	foi	complementada	
por	 uma	 recepção	 especial	 aos	 passageiros	 na	
estação	da	Régua,	recebidos	com	vinho	do	Por-

to,	rebuçados	da	Régua	e	um	grupo	de	danças	e	
cantares	da	região.

A	empresa	divulgou	ainda	que	os	seus	clientes	
manifestaram	como	principais	oportunidades	de	
melhoria	a	inclusão	de	visita	ao	Centro	Interpre-
tativo	do	Vale	do	Tua	e	o	acompanhamento	da	
inversão	da	locomotiva,	ambas	as	actividades	a	
concretizar	na	estação	do	Tua.

Muito	embora	2021	 tenha	sido	ainda	um	ano	
difícil	no	turismo,	a	oferta	turística	e	semi-turís-
tica	da	linha	do	Douro	(Miradouro)	voltou	a	dar	
cartas	e	a	assegurar	um	enorme	sucesso	comer-
cial	à	operadora.

Comboio	Histórico,	Gouvinhas,	07	de	Agosto	de	2021.	©	Gil	Monteiro
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cEntro dE coMpEtências 
FErroviário 

vê a luz do dia 
O	novo	Centro	de	Competências	Fer-roviário	 (CCF)	 viu	 por	 fim	 a	 luz	

do	dia	no	passado	20	de	Outubro,	
com	a	aprovação	em	assembleia-geral	dos	
órgãos	sociais	da	instituição,	que	será	pre-
sidida	pelo	eng.	José	Carlos	Barbosa,	da	CP.

O	CCF,	sediado	em	Guifões,	iniciou	já	o	primei-
ro	 curso	especializado,	 abrindo	porta	 aos	 seus	
alunos	para	virem	a	trabalhar	no	sector	ferrovi-
ário,	na	vertente	da	manutenção.	Aprovado	pela	
Agência	 Nacional	 para	 as	 Qualificações,	 dará	
equivalência	ao	12º	ano.

Ao	todo,	o	orçamento	do	CCF	para	um	ano	é	de	
12	milhões	de	euros,	reunindo	entidades	como	
a	CP,	a	IP,	o	IAPMEI,	Metro	de	Lisboa,	Metro	do	
Porto,	Associação	para	a	Plataforma	Ferroviária	
Portuguesa,	Universidade	do	Porto,	Câmara	Mu-

nicipal	de	Matosinhos	e	Instituto	do	Emprego	e	
Formação	Profissional.

Na	apresentação	dos	órgãos	sociais,	o	ministro	
Pedro	 Nuno	 Santos	 recuperou	 o	 sonho	 de	 ala-
vancar	a	produção	de	comboios	em	solo	nacio-
nal,	um	objectivo	de	médio	prazo	que	o	CCF	po-
derá	também	possibilitar.

©	José	Carlos	Barbosa
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MEdWaY Finalizou 
rEnovação da 1904

A	segunda	 1900	 renovada	 pela	 Me-dway	já	entrou	em	serviço	comer-
cial,	 depois	 de	 cumprir	 a	 marcha	

de	 ensaios	 no	 passado	 11	 de	 Outubro.	 A	
1904	é	assim	a	 segunda	 locomotiva	desta	
série	a	ser	renovada	e	pintada	na	decoração	
Medway,	de	base	preta,	incorporando	todas	
as	melhorias	já	anteriormente	aplicadas	na	
1907	–	ar	condicionado,	nova	mesa	de	con-
dução,	isolamentos	novos,	entre	outros.

A	empresa	continua	assim	a	 revitalizar	o	seu	
parque	diesel	para	serviço	nacional,	com	o	ob-
jectivo	de	contar	com	todas	as	8	1900	que	ad-
quiriu	 como	 a	 sua	 reserva	 destinada	 a	 prestar	
serviços	nos	percursos	não	electrificados	portu-
gueses.

A	entrada	em	cena	da	1904	permitiu	subir	no-
vamente	para	4	o	número	de	1900	activas	(com	
a	 1903,	 1905	 e	 1907),	 numa	 altura	 em	que	 o	
aumento	dos	troços	em	obras	faz	subir	a	neces-
sidade	por	comboios	de	materiais	rebocados	em	
tracção	diesel.	A	aceleração	do	programa	de	re-
novação	das	1900	acontece	em	paralelo	com	os	
últimos	quilómetros	das	1960	que,	lentamente,	
vão	chegando	ao	seu	limite	de	vida.	Por	agora,	
mantêm-se	em	serviço	as	três	locomotivas	Bom-
bardier	que	têm	estado	activas	em	2021.

Locomotiva	1904	na	estação	do	Louriçal,	dia	8	de	Novembro	de	2021.	©	Raul	Marques
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cp E soMaFEl rEcupEraM 
locoMotivas 1550 

A	rede	ferroviária	vai	assistir	ao	re-nascimento	de	mais	cinco	locomo-
tivas	1550,	para	usos	diversos.

Em	primeiro	 lugar,	 e	 tal	 como	 foi	 concretiza-
do	 em	2020	 com	 a	 locomotiva	 1554,	 a	 CP	 vai	
repor	em	serviço	as	 locomotivas	1557	e	1570,	
para	alocar	aos	dois	comboios-socorro	sem	trac-
ção	dedicada	–	Contumil	e	Campolide.	Nos	dois	
casos,	 tal	exigirá	 também	a	 formação	dos	ma-
quinistas	dos	respectivos	depósitos	para	a	con-
dução	deste	tipo	de	material	e,	no	caso	do	Porto,	
tal	pode	até	propiciar	algumas	utilizações	espo-
rádicas	da	locomotiva	local	em	direcção	à	linha	
do	Douro.

Além	das	duas	 locomotivas	da	CP,	que	assim	
terá	 três	 locomotivas	 MLW	 em	 serviço	 (1554,	
1557	e	1570),	foram	ainda	vendidas	à	Somafel	
três	unidades	–	1556,	1562	e	1569.	A	empresa	

de	obras	ferroviárias,	com	depósito	em	Oliveiri-
nha,	 prepara-se	 assim	 para	 o	 crescimento	 das	
obras	 ferroviárias	 no	 nosso	 país,	 onde	 a	 utili-
zação	 de	 meios	 pesados	 será	 importante	 para	
dar	 a	 produtividade	 necessária	 aos	 estaleiros	
de	obras.	Não	é	ainda	claro	se	as	três	locomoti-
vas	serão	recuperadas,	ou	se	uma	será	só	para	
fonte	de	peças,	mas	parece	pouco	provável	que	
substituam	as	veneráveis	Alco	1500	na	posse	da	
Somafel,	dada	a	necessidade	de	expandir	a	ca-
pacidade	operacional	da	empresa.	O	facto	de	se	
tratarem	de	máquinas	muito	robustas	terá,	sem	
dúvida,	pesado	na	decisão.

A	juntar	às	quatro	locomotivas	1550	da	Takar-
go,	 uma	 das	 quais	 não	 operacional,	 o	 ano	 de	
2021	encerra	com	a	promessa	de	reactivação	/	
reaproveitamento	de	um	total	de	dez	das	deza-
nove	locomotivas	existentes.

Locomotiva	1570	na	frente	de	uma	longa	fila	de	MLW’s,	uma	das	que	vai	em	breve	ser	recuperada.	
Entroncamento,	Setembro	de	2012.	©	João	Cunha
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Foram	 dadas	 como	 fi-
nalizadas	 algumas	 das	
intervenções	 que	 decor-
reram	na	linha	do	Minho	
nas	 últimas	 semanas.	
O	 grande	 destaque	 foi	
a	 reabilitação	 da	 linha	 I	
da	estação	de	Barroselas	
como	podemos	acompa-
nhar	 na	 edição	 de	 Se-
tembro	da	Trainspotter.

Na	 fotografia	 pode-
mos	 observar	 a	 passa-
gem	da	composição	com	
maquinaria	 da	 Fergrupo	
rebocada	 pela	 locomoti-
va	1463	no	comboio	n.º	
92222	(Barroselas-Gaia),	à	entrada	da	Trofa	no	passado	dia	11	de	Outubro	de	2021.

©	Rui	Pedro	Ferreira

Continua	 o	 transporte	
de	 carril	 para	 as	 obras	
de	renovação	da	linha	da	
Beira	Alta.

No	 dia	 12	 de	 Outubro	
a	 locomotiva	 1962	 ficou	
encarregue	 da	 viagem	
entre	o	Entroncamento	e	
Mortágua,	com	passagem	
na	Amieira	e	Figueira	da	
Foz,	manobra	 necessária	
para	 inverter	 a	 compo-
sição.	 De	 realçar	 que	 os	
vagões	apenas	permitem	
a	descarga	do	carril	num	
dos	lados.

Na	 imagem	 da	 direi-
ta	 temos	 o	 comboio	 n.º	
74643	(Figueira	da	Foz	-	Mortágua)	à	passagem	pelo	Ameal.

©	Nuno	Cortesão

pElas objEctivas dos lEitorEs
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A	 1962	 que	 tinha	
no	 dia	 12	 ficado	 en-
carregue	de	tracionar	
a	 marcha	 74643	 da	
Figueira	 da	 Foz	 até	
Mortágua,	 acabou	
por	 “ceder”	 	 no	 dia	
13	 de	 Outubro	 o	 lu-
gar	de	tração	à	1444.

Esta	ficou	assim	en-
carregue	de	tracionar	
a	marcha	de	material	
de	construção	74438	
(vazia)	 [Mortágua	 -	
Entroncamento]	 de	
regresso	 ao	 Entron-
camento,	 como	 po-
demos	 observar	 na	
fotografia	 tirada	 no	
apeadeiro	do	Ameal.

©	Nuno	Cortesão

No	 dia	 21	 de	 Ou-
tubro	foi	a	vez	de	se	
efectuar	o	transporte	
de	carril	desde	o	En-
troncamento	até	à	li-
nha	do	Douro.

A	5626	tracionou	o	
comboio	 n.º	 74321	
(Entroncamento	-	Pi-
nhão),	 com	 a	 par-
ticularidade	 de	 ter	
levado	 a	 reboque	 a	
locomotiva	 1463	 de	
volta	 ao	 norte	 do	
país,	 local	 onde	 ao	
início	do	mês	de	Ou-
tubro	 ainda	 efectua-
va	serviços.

©	Nuno	Cortesão
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No	dia	22	de	Outu-
bro,	 tivemos	 a	 mar-
cha	 de	 contentores	
51130	 entre	 Leixões	
e	o	Entroncamento	a	
cargo	da	4717.

Para	 além	 de	 uma	
composição	 repleta	
de	 contentores	 refri-
gerados,	trazia	ainda	
a	reboque	as	locomo-
tivas	 1964	 e	 1907,	
com	 destino	 às	 ins-
talações	da	MEDWAY	
situadas	 no	 Entron-
camento.

©	Nuno	Cortesão

	

Para	 finalizar,	 dia	
25	 de	 Outubro,	 com	
a	 marcha	 especial	
91202	 Barreiro-Qui-
migal	 -	 Alverca	 com	
vagões	 de	 amoníaco	
na	 linha	 do	 Alentejo	
perto	 de	 Fernando	
Pó.

A	 destacar	 o	 re-
boque	 da	 locomo-
tiva	 1512	 da	 Mota-
-Engil,	 engenharia	 e	
construção	S.A,	uma	
velhota	 nestas	 “an-
danças”,	 mas	 ainda	
fundamental	 na	 re-
novação	dos	quilómetros	de	via	que	vão	decorrendo	ao	longo	de	todo	o	país.

©	João	Lourenço
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ForMação dE Maquinistas

Com cada vez mais locomotivas 2600s no parque operacional 
da CP, há a necessidade de continuar a formar maquinistas 

aptos à condução das mesmas.

Tendo em consideração que as 2600s são utilizadas na sua 
maioria nos serviços Interregionais da linha do Minho, as 
formações que ocorreram no mês de Outubro priveligiaram 
esses quilómetros de via entre Contumil e Valença. De realçar 

que a formação permitiu ainda aos maquinistas adaptarem-se à 
entrada em funcionamento do cantonamento automático com 
bloco orientável entre Nine e Viana do Castelo.

Em anexo uma fotografia da marcha 32203 [Contumil -> 
Valença], com a locomotiva 2601 e as Sorefame 10-69 502 e 10-
69 509. à passagem pelo Lousado no dia 22 de Outubro de 2021 
da autoria do Tiago Cunha.

ModErnização da linha do nortE EntrE alvErca E 
castanhEira do ribatEjo

Foi publicado no passado dia 25 de Outubro o Anúncio de Procedimento 
13305/2021 que permite à Infraestruturas de Portugal lançar um concurso 

público destinado à modernização da linha do Norte entre as estações de 
Alverca e da Castanheira do Ribatejo.

Este contrato destina-se  à aquisição dos serviços necessários para que possa 
ser elaborado o projecto de impacte ambiental que abrange os quilómetros da 
linha do norte em questão. Com um valor base de procedimento de 3.500.000,00 
euros, o futuro vencedor do concurso terá 658 para executar o contrato.  

Fotografia de Nuno Miguel em Alhandra , Novembro de 2015.
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locotractor  da ciMpor EM intErvEnção

O O locotrator n.º 3 da Cimpor de Souselas utilizado habitualmente para 
movimentar as composições de vagões de cimento entre a estação e 

as instalações da cimenteira vai ser alvo de intervenção.

A operação de retirada do locotractor das linhas decorreu no passado dia 
13 de Outubro e obrigou à utilização de uma grua de grande porte, sendo 
que seguiu posteriormente em “zorra rodoviária”.
As reparações e intervenções vão decorrer nas instalações da GMF-Gestión 
de Maquinaria Ferroviaria situadas na Bobadela e vão prolongar-se durante 
alguns meses, até que o locotractor possa estar novamente certificado para 
circular.

A fotografia publicada com a devida autorização do autor.
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rEstauro da locoMotiva cp 832

Iniciaram-se no mês de Outubro os trabalhos de restauração da 
locomotiva CP 832, nas instalações do MNF. Esta locomotiva 

esteve durante várias décadas colocada num pedestal junto 
da Fernave, ao sabor dos elementos, o que provocou a sua 
degradação.

Acabou por ser resgatada em 2016, com o apoio do mecenato, 
ficando resguarda até agora. 
Após a restauração, a locomotiva conhecida pela “Espanhola”, 
irá fazer parte da exposição, juntando-se ao Tender que já faz 
parte do espólio ao dispor dos visitantes do museu.

Fotografias da Fundação do Museu Nacional Ferroviário.
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rEstauro do tEndEr da locoMotiva cp 832

Já estão finalizados os trabalhos que permitiram 
o restauro do Tender da locomotiva CP 832, que  

já se encontra exposta na rotunda das locomotivas 
no Museu Nacional Ferroviário.

Tal como a locomotiva CP 832, o Tender também passou vários 
anos exposto aos elementos naturais no jardim perto da Fernave o 
que provocou a sua degradação.

O vídeo da movimentação do Tender para a rotunda das locomotivas 
está disponível na página de Facebook do Museu Nacional 
Ferroviário.

Imagens: Fundação Museu Nacional Ferroviário
[ https://www.facebook.com/Museu.Nacional.Ferroviario ]

corail vip circulou na linha do nortE

A carruagem Corail VIP voltou a ser utilizada no mês de 
Outubro, alugada por uma empresa para uma actividade 

de equipa. Em serviço comercial, a carruagem cumpriu o 
trajecto Lisboa – Porto integrada no comboio IC 721 de 22 de 
Outubro, tendo por isso continuado a sua viagem até Braga. 
No dia seguinte, realizou o mesmo trajecto, em sentido inverso, 
integrada no comboio IC 620, tendo por isso procedido de 
Guimarães. O desencontro de origens e destinos dos comboios 
utilizados pelo grupo obrigou a rodar a carruagem – no dia 22 
de Outubro, foi integrada no IC 722 Braga Lisboa para, no dia 
23 de Outubro, subir no IC 621 Lisboa – Guimarães.

Esta movimentada etapa da vida da Corail VIP começou a 
21 de Outubro com uma marcha em vazio Entroncamento – 
Santa Apolónia, concluindo-se a 25 de Outubro com trajecto 
idêntico, em sentido inverso. O facto da carruagem continuar 
resguardada habitualmente no Entroncamento acaba por 
dificultar a logística da sua utilização, encarecendo desde 
logo o custo do serviço.

Fotografia de Nuno Cortesão da VIP  inserida no IC 722 na 
passagem pelo Ameal no dia 22 de Outubro.



Cruzamento de comboios 
IR na estação da Rede. 
Maio de 2021.

António J. Pombo

spotting
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as obras EM curso do FErrovia 2020
Linha do Oeste

Mira Sintra-Meleças 
Torres Vedras” 

FotograFias: josé sousa ©

Voltamos ao Oeste para acompanhar as obras 
que decorrem no troço entre Mira Sintra - Mele-
ças e Torres Vedras.

Os trabalhos vão decorrendo com alguma normali-
dade, embora não se vislumbre por enquanto grandes 
alterações desde a última reportagem apresentada na 
Trainspotter.

O grande destaque das intervenções no terreno sur-
gem da necessidade de criar espaço para alargar o canal 
ferroviário para que a via possa ser duplicada conforme 
os projectos aprovados.

Do lado norte de Meleças a 
abertura do espaço para a 
implementação da 2.ª via está 
praticamente concluída.

23-10-2021.
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Meleças,  lado sul, com 
destaque para as obras de 

consolidação de um talude de 
grandes dimensões.

23-10-2021.
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Junto do apeadeiro do Telhal a 
evolução dos trabalhos tem sido 

quase inexistente nos últimos 
meses.

23-10-2021.

Do lado norte do apeadeiro do 
Telhal, destaca-se o alargamento 
da trincheira para poder receber 
a via dupla.

23-10-2021.

Quilómetro 24,5 do lado sul com 
o futuro canal da 2.ª via a servir 

actualmente como ponto de 
acesso rodoviária às frentes de 

trabalho.

23-10-2021.
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Estaleiro da IEP situado na 
estação do Sabugo. É uma 
das empresas envolvidas na 
modernização e electrificação da 
linha do Oeste.

23-10-2021.

É nesta zona que irá ser 
construída a futura passagem 

superior do Sabugo.

23-10-2021.
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Ao quilómetro 24,5 com vista 
para o lado norte  ainda não 
se vislumbra a construção 
do aterro necessário para a 
duplicação da linha.

23-10-2021.
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É no Sabugo que podemos 
encontrar centenas de novas 

travessas que irão ser utilizadas 
na obra de requalificação da 

linha do Oeste.

23-10-2021

Após a estação do Sabugo em 
direcção a norte a abertura do 
canal para a 2.ª via decorre a 
bom ritmo.

23-10-2021.

Quilómetro 28,4 com vista 
para o lado sul onde decorrem 

diversos trabalhos necessários 
à duplicação da linha.

23-10-2021.

coMboio corrEio
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Com vista para o lado nascente, 
a passagem de uma circulação 
junto do local de construção da 
passagem superior da Pedra 
Furada.

23-10-2021.

Quilómetro 29 onde está a ser 
construída a futura passagem 

superior da Pedra Furada, lado 
poente.

23-10-2021.

coMboio corrEio

Uma das intervenções que 
decorre junto do quilómetro 
28,4 (vista para norte) 
está relacionada com a 
necessidade de adequar 
as passagens hidráulicas à 
duplicação da via.

23-10-2021.
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Na aproximação à Pedra Furada, 
vista para sul, há ainda muito 

trabalho para fazer para permitir 
a implementação da 2.ª via.

23-10- 2021.

Junto ao apeadeiro da Pedra 
Furada as obras decorrem a 
bom ritmo. Algumas dezenas de 
metros à frente será o fim da via 
dupla.

23-10-2021.

A sul da Malveira, onde a 
linha continuará em via única, 

também são visíveis diferentes 
trabalhos.

23-10-2021.

coMboio corrEio
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Quilómetro 40,0 com vista para 
sul e para o sinal avançado 
da estação da Malveira. A 
duplicação da via obriga a 
diversos trabalhos, relacionados 
com a abertura do canal e o 
escoamento de águas pluviais.

23-10-2021.

A norte da Malveira a 
intervenção efectuada tem 

permitido estabilizar alguns 
taludes necessários para a 

colocação da 2.ª via.

23-10-2021.

coMboio corrEio

Na estação da Malveira está 
situado outro estaleiro. É 
aqui que estão estacionadas 
diferentes máquinas de 
via, destacando-se uma da 
empresa COALVI.

23-10-2021.
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Vista norte do quilómetro 40,.0 
e da necessidade de efectuar 

alguns muros que permitam no 
futuro suportar a 2.ª via.

23-10-2021.

Uma das grandes trincheiras da 
linha do Oeste ao quilómetro 41, 
vista para o lado sul, e que terá 
de ser escavada para permitir a 
via dupla.

23-10-2021.

Ainda ao quilómetro 41, 
desta vez com vista para o 
lado das Caldas da Rainha, 

decorrem diversos trabalhos. 
A desmatação e limpeza dos 

terrenos foi fundamental para 
conseguir a área necessária à 

duplicação.

23-10-2021.

coMboio corrEio
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Vista dos trabalhos que 
decorrem na zona do Jerumelo, 
lado sul.

23-10-2021.

Ainda no Jerumelo, com vista 
para sul, podemos observar o 

local onde irá ser implementada 
a futura passagem superior 

rodoviária.

23-10-2021.

coMboio corrEio

Neste local constrói-se o 
acesso rodoviário à futura 
passagem superior do 
Jerumelo.

23-10-2021.
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O apeadeiro do Jerumelo 
mantém se por enquanto 

"imune" às obras.

23-10-2021.

Ao quilómetro 43, vista para sul, 
irá ser construída uma outra 
passagem superior rodoviária.

23-10-2021.

Para finalizar, temos o 
quilómetro 43 com vista para 

norte, onde são visíveis diversas 
intervenções relacionadas com 

a modernização da linha.

23-10-2021.

coMboio corrEio
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Concordância da Mealhada 
(Ligação entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta)

FotograFias: FErnando libErato ©
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Vista panorâmica da Concordância da Mealhada que fará a ligação entre a Linha do Norte, do lado esquerdo, e a 
linha da Beira Alta do lado direito da imagem. Os trabalhos de maior envergadura desenvolvem-se na construção 

das fundações dos pilares que servirão de suporte para o Viaduto da Pampilhosa. 

À exceção do encontro esquerdo e dos pilares 1 a 5, todos os outros pilares e o encontro direito serão dotados de 
fundações indiretas com recurso a quatro estacas em cada fundação e de oito no encontro direito. 
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O encontro esquerdo e os 
pilares 3 e 4. 

Nestas duas fotos, com 
sensivelmente 4 semanas de 
diferença, podemos ter uma 

ideia do ritmo em que decorrem 
os trabalhos.

Aqui podemos ver as fundações 
dos pilares 11, 12 e 14 já 

concretizadas com a introdução 
de 4 estacas em cada.



coMboio corrEio

70

Uma outra imagem do processo 
de aplicação de manta geotêxtil.

Aplicação de manta geotêxtil 
decorre em alguns locais.

As fundações dos pilares 
19, 20 e 21 também foram 
feitas com recurso ao método 
de fundações indiretas 
constituídas por 4 estacas. 
A construção do tabuleiro 
iniciar-se-á em duas frentes a 
partir do pilar 21 em sentidos 
opostos e em direção a cada 
um dos encontros do viaduto.
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Na zona de via dupla da linha 
da Beira Alta entre Pampilhosa 
e o Luso decorrem os trabalhos 
de substituição integral da 
superestrutura de via. Por forma 
a não interromper a circulação 
os trabalhos são executados 
apenas em uma das vias de 
cada vez.

Zona de via saneada e pronta 
para receber camada de sub-
balastro.

Colocação de primeira camada 
de balastro.

FotograFias:
FErnando libErato ©

Linha da Beira Alta
troço Pampilhosa – 
Santa Comba Dão 
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Equipamento para distribuição 
de balastro pela via..

Novo armamento de via 
instalado com carril 60 E1 

e travessas monobloco 
polivalentes.

Equipamento para 
posicionamento e 
alinhamento das travessas.
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tEXto E FotograFias: FErModEl

Uma tarde na Sede da 
FermOdeL

É	um	espaço	amplo,	onde	o	grupo	de	modelismo	
em	 corrente	 alterna	 (AC)	 está	 a	 desenvolver	 uma	
maqueta	modular	segundo	a	norma	Märklin	que	conta	
com	28	módulos,	uma	área	bruta	de	cerca	de	20,5	
m2	e	um	comprimento	linear	de	via	de	cerca	de	62,7	
m.	Para	além	da	maqueta	estão	também	disponíveis,	
uma	mesa	de	 trabalho	para	 reparação	de	material,	
montagem	 de	 kits	 e	 outras	 tarefas	 de	 modelismo	
(foto	2)	e	uma	mesa	com	computador	com	acesso	ao	
exterior	e	de	controlo	da	camara	embarcada	numa	das	

Fotografia	2

Desde	meados	de	Junho	que	a	FERMODEL	(https://fermodel.pt/)	dispõe	de	uma	
sede.	 Normalmente	 o	 grupo	 encontra-se	 aos	 sábados	 à	 tarde	 e	 por	 vezes	 ao	
domingo.	O	grupo	tem	crescido	organicamente	ao	logo	dos	últimos	4	anos	e	conta	

já	com	26	elementos.
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locomotivas	 (foto	 3).	 Qualquer	
dos	 elementos	 do	 grupo	 pode	
utilizar	 o	 ferramental	 disponível	
para	 qualquer	 reparação	
necessária	 no	 momento	 ou	
mesmo	reparar	modelos	próprios	
e	de	outros	elementos	do	grupo	e	
também	fazer	takes	de	filmagens	
de	modelos.

O	 grupo	 tem	 exposto	 em	
várias	 exposições	 (foto	 4),	
módulos	individuais	pertencentes	
aos	 seus	 elementos.	 Com	 a	
disponibilização	 do	 novo	 espaço	
sede,	 o	 grupo	 está	 a	 construir	
novos	 módulos,	 já	 pertencente	
ao	 colectivo	 FERMODEL.	 Esta	
grande	maquete	é	gerida,	usando	
tecnologia	RocRail	e	uma	Central	
Station	 Digital	 Märklin,	 modelo	
60214,	sendo	o	esquema	em	“osso	
de	cão”		como	podemos	observar	
em	 seguida,	 no	 esquema	 e	 na	
fotografia	6	da	página	seguinte.

Fotografia	4

Fotografia	3

Fotografia	5:Esquema
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Fotografia	6

Fotografia	7
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Entre	 estes	 novos	 módulos	 destacam-se	
algumas	realizações,	nomeadamente:

m	 Um	módulo	Estação	Central	Terminal,	
em	saco,	onde	as	composições	são	montadas	
e	 parqueadas,	 para	 em	 qualquer	 altura	
serem	lançadas	em	plena	via,	em	qualquer	
dos	 sentidos	 (fotos	 7,	 colocada	 na	 página	
anterior,	8	e	9).	Este	módulo	também	tem	
um	parque	de	vias	dedicado	a	composições	
de	mercadorias	(foto	10);

m	 Um	 módulo	 temático	 português,	
que	 está	 em	 construção	 e	 que	 incluirá	
também	 movimentação	 automóvel	
do	 sistema	 FALLER	 (foto	 11);

m	Dois	 módulos	 de	 retorno,	 nas	
extremidades	 da	 maqueta	 modular;

m	 Um	 módulo,	 com	 desnível	 de	
plataformas	 de	 vias,	 que	 permite	 uma	
quebra	 do	 plano	 geral	 das	 vias,	 e	 que	
permite	 efeitos	 muito	 interessantes,	
quer	 fotográficos	 quer	 de	 vias;

m	 Alguns	 módulos	 com	 paisagem	
campestre	 também	 em	 ambiente	 lusitano	
(foto	12);

Fotografia	10

Fotografia	9

Fotografia	8
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m	 Sensivelmente	 40%	 dos	
módulos	ainda	não	estão	decorados,	
esperando	o	grupo	que	os	membros	
actuais	 e	 futuros	novos	 elementos	
se	lancem	nessa	tarefa	(foto	13);

Entre	 as	 várias	 composições	
que	 circulam,	 há	 uma	 com	
camara	 embarcada	 na	 cabina	 da	
locomotiva,	que	permite	fazer	takes	
dos	vários	ambientes	da	maqueta,	
inclusive	 regular	 a	 velocidade	 das	
composições	 de	 forma	 a	 mostrar	
uma	 velocidade	 credível	 (foto14).	
Durante	a	tarde	foi	rodado	um	filme	
que	pode	ser	visto	em:

https://youtu.be/DaLPXEJKFas.

Questionando	 sobre	 a	
organização	 de	 uma	 próxima	
exposição	 FERMODEL,	 a	
Direcção	 não	 se	 compromete	
com	 datas,	 mas,	 se	 as	
condições	 sanitárias	 se	
mantiverem	 com	 evolução	
positiva,	 não	 está	 excluída	
a	 realização	 de	 um	 evento	
em	 Dezembro,	 dependendo	
também	da	disponibilidade	de	
espaço.

Planos	para	acções	futuras,	
há	 muitos,	 e	 para	 divulgá-
los,	o	grupo	espera	a	visita	de	
todos	os	que	se	interessem	em	
modelismo	ferroviário.

Fotografia	14Fotografia	13

Fotografia	12

Fotografia	11
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tEXto E FotograFias : antEro pirEs ©

Benespera volta a marcar 
presença soBre carris   

A	Benespera	já	nos	habituou,	ainda	antes	da	reabertura,	a	momentos	
singulares	na	linha	da	Beira	Baixa.	

O	 último	 aconteceu	 no	 dia	 23	 de	Outubro,	
com	Filipe	Santos	outra	vez	ao	comando	das	
operações.

A	 ideia	 inicial	seria	repetir	a	viagem	de	2	de	
Maio	até	à	Guarda,	mas	a	alteração	do	horário	
do	Regional	5684	colidia	com	o	programa	desse	
sábado,	 pelo	 que	 o	 passeio	 desta	 vez	 rumou	 a	
Sul,	até	à	Covilhã.	

Mas,	 como	é	que	uma	aldeia	 com	menos	de	
300	 habitantes	 iria	 superar	 o	 embarque	 de	 99	

passageiros,	 num	 apeadeiro	 que	 esteve	 quase	
condenado	 ao	 abandono?	 Não	 foi	 difícil.	 Desta	
vez	foram	cerca	de	160,	incluindo	o	acordeonista	
Ângelo	 Brás,	 que	 animou	 as	 carruagens	 dos	
Intercidades	542	e	Regional	5685.	

Mais	uma	vez,	os	11	lugares	de	estacionamento	
deste	apeadeiro	revelaram-se	insuficientes,	com	
carros	em	segunda	e	até	terceira	fila	e	a	pequena	
plataforma	 de	 80	 metros	 a	 ter	 uma	 afluência	
digna	de	uma	banal	hora	de	ponta	em	qualquer	
área	metropolitana,	mas	mais	que	excessiva	para	
uma	paragem	comercial	de	apenas	1	minuto.

O	apeadeiro	da	Benespera	voltou	a	encher-se	de	passageiros.



cais dE EMbarquE

79

No	 primeiro	 comboio,	 apesar	 da	 reserva	
dos	 bilhetes	 deste	 grande	 grupo,	 a	 CP	 colocou	
ao	 dispor	 as	 3	 habituais	 carruagens,	 tendo	 a	
Benespera	ocupado	praticamente	toda	a	segunda	
classe	com	uma	efusiva	animação	a	bordo	que	se	
estendeu	ao	bar	com	cânticos	populares	e	cantar	
ao	desafio.

Na	Covilhã,	o	grupo	dispersou-se:	
uns	ficaram	nos	arredores	da	estação,	
outros	 fizeram	 uma	 caminhada	
vespertina	 até	 ao	 Jardim	 do	 Lago,	
enquanto	 esperavam	 pela	 hora	 de	
regresso.	 Alguns	 procuraram	 cafés	

nas	redondezas,	uma	vez	que	o	bar	da	estação	
estava	 novamente	 encerrado,	 uma	 situação	
recorrente.

Mas,	 às	 15:50,	 a	 linha	 1	 da	 cidade	 neve	
estava	bem	composta	para	a	segunda	parte	da	
festa	sobre	carris,	que	novamente	durou	até	ao	
apeadeiro	da	Benespera.	Sim,	disse	bem,	sobre	

Mais	uma	vez,	o	estacionamento	não	foi	suficiente.

Desembarque	na	Covilhã.	Momento	talvez	inédito:	O	IC	542	seguiu	muito	mais	vazio	para	Castelo	
Branco

Ambiente	a	bordo.
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carris,	pois	a	festa	prosseguiu	com	uma	arruada	
pela	 aldeia	 (incluindo	 uma	 passagem	no	 lar	 de	
Santo	 Antão,	 onde	 Ângelo	 Brás	 tocou	 à	 janela	
para	aqueles	que	não	puderam	fazer	parte	deste	
momento	singular)	e	depois	um	grande	lanche	no	
salão	de	festas	com	animação	até	de	madrugada.

Com	este	passeio,	a	CP	facturou	pelo	menos	
663	euros	(referentes	ao	grande	bilhete	de	grupo	
e	que	não	incluía	toda	a	gente),	fora	o	que	o	bar	
do	 IC	 lucrou	 (onde	 o	 stock	 de	 cerveja	 esgotou	

antes	da	 chegada	à	Covilhã),	 o	que	nos	 leva	a	
pensar	 se	 no	 futuro,	 quando	 os	 Intercidades	
deixarem	de	parar	nestas	aldeias	entre	a	Covilhã	
e	 a	 Guarda	 (dado	 sabermos	 que	 esta	 situação	
é	 temporária),	 se	 a	 operadora	 pública	 não	
deverá	 considerar,	 ocasionalmente,	 aceder	 a	
uma	paragem	extraordinária	dos	seus	comboios	
rápidos,	desde	que	reservada	com	antecedência.	
Afinal,	 a	 Benespera	 não	 só	 já	 demonstrou	 que	
merece	 comboios,	 como	 também	os	usa	 e	 tem	
ideias	de	continuar	a	usar	e	de	como	usar	em	prol	

Sempre	com	muita	animação.

Os	participantes	deste	passeio,	voltam	a	“invadir”	a	plataforma	da	estação	da	Covilhã	antes	do	
embarque	na	viagem	de	regresso.

Desembarque	no	regresso	a	Benespera.
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da	população,	em	contraste	com	outras	paragens	
equivalentes	no	 troço	Covilhã	 -	Guarda.	Não	é,	
certamente,	por	falta	de	exemplos	criativos.

Mas	 há	 também	 aqui	 uma	 palavra-chave:	
União.	 União	 que	 permitiu	 receber	 o	 comboio	
de	 braços	 abertos	 12	 anos	 depois.	 União	 que	
já	 trouxe	4	 recepções	(não	nos	esqueçamos	da	
passagem	 do	 primeiro	 comboio	 da	 Takargo	 e	

do	 ConnectingEurope	 Express)	 e	 2	
grandes	 festas	 sobre	 carris.	 União	
que	não	esqueceu	aqueles	que,	pelas	
circunstâncias	da	vida,	não	puderam	
fazer	parte	deste	evento	emocionante.	
Mais	uma	vez,	parabéns	à	Benespera.	
E	sabemos	de	antemão	que	há	mais	
reservado	para	2022!

Filipe	Santos	com	o	bilhete	que	
rendeu	663	euros	à	CP.

União:	Uma	pequena	festa	à	janela	do	lar	de	Santo	Antão.

A	carruagem	da	UTE	completamente	lotada.
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A	edição	 do	 mês	 pas-sado	 já	 teve	 uma	 co-
bertura	 detalhada	 do	

“comboio	 europeu”	 em	 territó-
rio	 nacional,	 mas	 não	 mencio-
nou	 alguns	 eventos	 relevantes	
na	Cova	da	Beira	que	agora	rela-
to	neste	pequeno	suplemento,	e	
que	não	consegui	fazer	a	tempo	
do	fecho	da	edição	de	Outubro.

Faltavam	 cerca	 de	 15	 minutos	
para	 as	 20:00	 quando	 o	 Connec-
tingEurope	Express	deu	entrada	na	
linha	2	da	Covilhã.	À	espera,	esta-
va	um	grupo	de	jovens	do	Projecto	
Quero	Ser	Mais	E8G	do	Tortosendo,	
que	entregou	um	ramo	de	flores	aos	
passageiros.	 Este	 gesto	 não	 vem	
por	acaso:	Trata-se	de	uma	come-
moração	antecipada	do	130º	aniversário	da	linha	
da	Beira	Baixa	até	à	Covilhã.	

Recuemos	a	6	de	Setembro	de	1891,	quando	
os	habitantes	do	Tortosendo	receberam	calorosa-
mente	o	comboio	inaugural.	À	passagem	no	Tor-
tosendo,	a	Rainha	D.	Amélia,	descontente	com	o	
nome	daquela	terra,	declarou	que	a	uma	popula-
ção	tão	simpática	merecia	um	nome	mais	bonito:	
Vila	Nova	das	Flores.	Com	a	queda	da	monarquia,	
tal	nome	ficou	na	lenda,	lenda	essa	que	se	trans-
formou	nesta	bonita	recepção.	Atada	a	cada	flor,	
estava	um	pequeno	cartão	com	a	lenda	em	portu-
guês	e	em	inglês.

A	 ideia	partiu	do	presidente	da	Junta	de	Fre-
guesia	do	Tortosendo,	David	Silva,	com	o	apoio	de	
Oscar	Ascensão,	autor	do	contributo	do	Terminal	
Logístico	no	Parque	Industrial	do	Tortosendo	para	

o	Plano	Ferroviário	Nacional,	e	que	fizeram	a	via-
gem	no	“comboio	europeu”	desde	Lisboa.

Dado	que	a	composição	do	ConnectingEurope	
Express	na	Península	Ibérica	não	tinha	carruagens	
cama,	os	passageiros	foram	reencaminhados	para	
hotéis	da	região,	ficando	o	comboio	sob	vigilância	
apertada	na	estação	da	Covilhã,	de	onde	partiu	
para	Vilar	Formoso	na	manhã	seguinte,	após	uma	
simbólica	cerimónia	de	troca	de	bandeiras	com	o	
Município	da	Covilhã.

Porém,	o	ConnectingEurope	Express	não	dei-
xou	o	recém	reaberto	Covilhã	-	Guarda	sem	uma	
saudação	por	uma	quinzena	de	pessoas	na	plata-
forma	do	apeadeiro	da	Benespera,	que	marcaram	
presença	 à	 passagem	 deste	 comboio,	 por	 volta	
das	08:45,	chamando	a	atenção	de	alguns	pas-
sageiros	a	bordo	da	composição	Talgo,	que	viria	a	
deixar	definitivamente	Portugal	pouco	antes	das	
10	da	manhã	do	dia	3	de	Setembro.

tEXto: antEro pirEs 

Flores e saudações na passagem do 
Connecting Europe Express pela 

Beira Baixa

dEstaquE FErroviário

Jovens	do	Projecto	Quero	Ser	Mais	E8G,	Covilhã,
2	de	Setembro	de	2021.©	Antero	Pires



sala dE EspEra

ConnectingEurope	Express	a	seguir	à	barragem	de	Belver,	2	de	Setembro	de	2021.©	Antero	Pires
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coMboio histórico

Covilhã,2	de	Setembro	de	2021.©	Antero	Pires
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Covilhã,2	de	Setembro	de	
2021.

©	Antero	Pires
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O	grupo	que	saudou	a	passagem	do	ConnectingEurope	Express	na	Benespera,	
3	de	Setembro	de	2021.©	José	Ambrósio

ConnectingEurope	Express	na	ponte	dos	Gogos	-	Benespera,	3	de	Setembro	de	2021.©	Antero	Pires
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As minhAs 2600 
III – Os contentores de Leixões

Terceiro	 apontamento	 que	
vem	 aguçar	 ainda	 mais	 a	
curiosidade	sobre	a	publica-

ção	 que	 promete	 ser	 a	 enciclopédia	
das	 locomotivas	 das	 séries	 2600/20	
em	Portugal.

O	 livro	 “As	 locomotivas	 eléctricas	
Alsthom	2600	da	CP”	está	disponível	
para	aquisição	na	 loja	virtual	da	As-
sociação	Portuguesa	dos	Amigos	dos	
Caminhos	de	Ferro.	

Compre	já:	APAC	–	Loja	Online	–	A	loja	
da	Associação	(caminhosdeferro.pt)

tEXto E FotograFias : joão cunha ©

Quando	 o	 Sol	 se	 começava	 a	 por	 perto	 das	
20h,	 normalmente	 ali	 pelo	 mês	 de	 Maio,	 havia	
uma	tradição	que	começava	na	zona	do	Porto.	A	
operação	das	papeleiras	do	Louriçal,	e	em	parti-
cular	da	Soporcel,	 exigia	 já	há	muito	o	posicio-
namento	de	contentores	para	carregamento	dos	
produtos	da	indústria.	Assim,	há	vários	anos	que	
eram	 operados	 comboios	 de	 contentores	 vazios	
de	Leixões	para	a	Soporcel,	de	onde	tipicamente	
saíam	para	Lisboa	e	depois	gradualmente	transi-
tando	para	Sines.	Eram	comboios	que	realizavam	
o	equilíbrio	dos	contentores	ao	longo	do	território,	
trazendo	de	Leixões	os	contentores	vazios	que	os	
armadores	necessitavam	de	disponibilizar	no	Lou-
riçal.

Estes	 comboios	 eram	 impressionantes	 pois	
dado	 não	 transportarem	 mercadoria	 podiam	
atingir	comprimentos	pouco	habituais	à	época.	
Por	 defeito,	 estavam	 programados	 para	 cerca	
de	500	metros,	e	ao	transportarem	os	conten-

tores	de	40	pés	mais	volumosos	garantiam	uma	
carga	altamente	vistosa	e	imponente.	Por	estes	
comboios	 passaram	 as	 5600	 mas	 também	 as	
mais	antigas	2500	e	2550,	que	mesmo	sozinhas	
eram	 suficientes	 para	 subir	 as	 difíceis	 rampas	
da	linha	de	Leixões.

Depois	da	passagem	das	2600	para	a	CP	Car-
ga,	e	em	particular	quando	a	partir	da	2ª	me-
tade	de	2007	a	sua	presença	em	Gaia	era	mais	
frequente,	 as	 locomotivas	 foram	 regularmente	
chamadas	a	realizar	os	comboios	de	contento-
res	 para	 o	 Louriçal.	 Tipicamente	 eram	 opera-
dos	em	marchas	especiais	Leixões	–	Alfarelos,	
utilizando	de	Alfarelos	para	o	Louriçal	o	canal-
-horário	dos	comboios	Bobadela	–	Louriçal,	que	
eram	suprimidos	no	dia	de	circulação	a	partir	de	
Leixões.	Isto	acontecia	tipicamente	entre	2	e	3	
vezes	por	semana.

A	partida	destes	especiais	estava	sempre	pre-
vista	para	as	20:00.	Regularmente	adiantavam-
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-se,	 razão	 pela	 qual	 tenho	 nos	 meus	
registos	tentativas	de	os	apanhar	ainda	
com	luz	ainda	durante	o	mês	de	Abril,	o	
que	por	vezes	teve	êxito.	Mas	era	entre	
Maio	e	final	de	Julho	que	a	oportunida-
de	era	melhor	–	mesmo	à	 tabela,	 era	
possível	vê-los	no	seu	percurso	 inicial	
com	 uma	 luz	 bastante	 interessante	 e	
se	 saíssem	 adiantados,	melhor	 ainda.	
Já	sair	atrasado	era	pouco	habitual.

A	locomotiva	para	este	comboio	era	
normalmente	levada	a	reboque	da	mar-
cha	Gaia	–	Leixões	que	existia	para	po-
sicionar	em	Leixões	as	locomotivas	que	
realizavam	 depois	 os	 dois	 comboios	
Expresso	 Contentores	 para	 Alcântara-
-Terra,	 normalmente	 realizados	 pelas	
locomotivas	5600.

No	Verão	de	2009	encarreguei-me	a	missão	
de	 fotografar	estes	comboios	em	praticamente	
todos	 os	 locais	 viáveis	 para	 estes	 comboios	 –	
suficientemente	próximos	de	Leixões	para	pas-
sarem	dia,	em	zonas	estratégicas	onde	a	expo-

sição	solar	fosse	ou	favorável	ou	pelo	menos	não	
demasiado	contrária,	o	que	não	era	fácil	dado	o	
trajecto	e	hora	de	circulação	destes	comboios.

Numa	 dessas	 vezes,	 a	 7	 de	 Julho,	 coube	 à	
cabeça	de	série	realizar	o	comboio	de	Alfarelos	
–	com	seguimento	ao	Louriçal.	Com	a	sua	ha-
bitual	 composição	equivalente	a	14	porta-con-

A	locomotiva	2601	abranda	para	parar	ao	sinal	de	entrada	de	Gaia,	a	caminho	de	Alfarelos	e	do	
Louriça.	07	de	Julho	de	2009.	©	João	Cunha	
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tentores	 duplos,	 optei	 primeiro	 por	 o	 ver	
a	chegar	a	Campanhã,	onde	chegou	pouco	
usualmente	pela	linha	do	Minho	e	não	pelo	
fly-under	 subterrâneo	 que	 permite	 ligar	 a	
linha	do	Norte	à	linha	de	Leixões,	sem	cru-
zamentos	de	nível.

O	comboio	chegou	aí	pelas	20:21	e	teria	
de	esperar	algum	tempo	para	conseguir	ca-
nal	para	seguir	para	Sul,	o	que	era	também	
habitual.	Deu	 assim	 tempo	de	 tentar	 uma	
segunda	 fotografia	 e,	 pensando	 em	 locais	
próximos	 onde	 ainda	 pudesse	 passar	 de	
dia	e	ao	mesmo	tempo	com	exposição	so-
lar	não	desfavorável,	saiu	na	rifa	o	viaduto	
de	General	Torres,	já	na	entrada	da	estação	
de	 Gaia.	 Já	 com	 a	 luz	 em	mínimos	 e	 o	 Sol	 a	
desaparecer	no	horizonte,	 pelas	21:06	a	 loco-
motiva	2601	saiu	do	túnel	de	General	Torres,	no	
encalce	de	um	comboio	urbano	para	Aveiro.	A	
proximidade	ao	urbano	era	suficiente	para	obri-
gar	à	paragem	ao	 sinal	 de	entrada	de	Gaia,	 o	
que	muito	me	beneficiou	em	condições	de	luz	já	
precárias.

Quando	 o	 sinal	 verde	 se	 abriu,	 a	 2601	 en-
saiou	um	arranque	poderoso,	típico	da	marcha	
destas	 locomotivas	 em	 pequena	 velocidade,	
brutal	o	suficiente	para	despoletar	 logo	a	acti-
vação	dos	areeiros	para	maximizar	a	aderência	
destas	leves	locomotivas	de	78	toneladas,	apro-
veitando	assim	o	imenso	esforço	de	tracção	de	
que	eram	capazes	no	regime	de	mercadorias.

Arranque	poderoso	na	rampa	de	General	Torres	para	Gaia,	com	activação	dos	areeiros	para	
maximização	do	esforço	de	arranque.	07	de	Julho	de	2009.	©	João	Cunha	
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Novo livro de Alexandra Sousa   

Os		leitores		do		livro		O  autocarro  das  
oito  e  vinte	 	 pediram.	 Insistiram.	
Pressionaram.	 Incentivaram.	 Até	

chegaram	a	oferecer	 	presentes	 	alusivos	 	ao		
tema		dos		caminhos-de-ferro	para		inspirar		a		
autora.

Durante	 	 três	 	 anos	 	não	 	desistiram	 	e	 foram		
muitos		os	que		perguntaram		“Então	e		quando	é		
que		chega		o	comboio?”		ou		“O	comboio	demora		
muito?”.		E		foi	assim	que		o	comboio		iniciou		a		sua		
marcha,		contando	página		a		página		as		inúmeras		
aventuras		vividas		em		viagens		sobre		carris,		em		
território		nacional		e		internacional.		Mas		não		só!		
Há		também		novas		peripécias		reais		vividas		nos	
transportes		públicos		e		outras		que		contemplam		
uma		viagem		de		balão		no		Alentejo,		um	naufrágio		
no		Algarve		e		uma		expedição		de		Jeep		ao		Norte		
de		África.		Neste		livro		podem	descobrir		ainda		as		
gastronomias		polaca		e		 italiana,	 	as		pirâmides		
do		Egipto,		o		monstro		de	Loch		Ness,		a		família		
real		da		Suécia,		uma		viagem		de		avião		com		o		
Eusébio		ou		uma	curiosidade	sobre	a	passagem	de	
Nelson	Mandela	por	Lisboa.	

Do	 que	 estás	 à	 espera?	 Não	 percas	 o	
comboio!

Não percas o comboio! Histórias sobre carris 
e outras viagens	 é	 uma	 edição	 de	 autor,	 que	
foi	 	 lançada	 	 no	 	 Ano	 	 Europeu	 	 do	 	 Transporte		
Ferroviário		e		no		dia		em	que		se		assinalaram		
os	165		anos		da		viagem	inaugural		de		comboio		
em		Portugal.		A		autora		reúne		neste		livro		várias	
histórias		verídicas,		vividas		na		primeira		pessoa,		
relacionadas		com		as		muitas		viagens		de	comboio,		
seu	 	 transporte	 	de	 	eleição,	 	que	 	 realizou	 	por		
Portugal		e		pela		Europa.		Este		livro	contém	ainda	
novos	 episódios	 vividos	 nos	 transportes	 públicos	
e	 um	 conjunto	 de	 aventuras	 peculiares,	 que	
aconteceram	 em	 destinos	 diversos,	 como	 Cairo,	
Nova	Iorque,	Rio	de	Janeiro,	entre	outros.	

A	 capa	 e	 todo	 o	 grafismo	 foi	 elaborado	 pelo	
designer	Paulo	Froes,	da	Beebook.pt

Uma	 escrita	 inclusiva	 e	 uma	 preocupação	
ambiental.	

Neste		livro,		tal		como		no		primeiro,		Alexandra		
Sousa		apresenta		uma		escrita		simples		e		clara,	

com	 	 o	 	 objectivo	 	 de	 	 abranger	 	 todo	 	 o	 	 tipo		
de	 	 leitores	 	 e	 	 ajudar	 	 a	 	 promover	 	 o	 	 hábito		
de	 leitura.	 Esse	 registo	 que	 roça	 por	 vezes	 o	
humor,	 devido	 a	 algumas	 histórias	 caricatas	 que	
experienciou,		conquistou		pessoas		de		todas		as		
idades,		com		destaque		para		leitores		mais	idosos	
e	também	leitores	cegos,	facto	inesperado	para	a	
autora,	 o	 que	 a	 levou	 a	 ter	 ainda	mais	 cuidado	
neste	segundo	 livro,	 tendo	em	conta	que	poderá	
vir	a	ser	“lido	com	os	ouvidos”.			

A		excepção		da		capa,		todo		o		livro		foi		impresso		
em	 	papel	 	FSC.	 	A	 	 certificação	 	FSC	 	assegura	
que	 	 os	 	 produtos	 	 provêm	 	 de	 	 florestas	 	 bem		
geridas	 	 que	 	 oferecem	 	 benefícios	 	 ambientais,	
sociais		e		económicos.		Também		a		tinta		usada		
para	 	 a	 	 impressão	 	do	 	 livro	 	 (tinta	 	Bioset)	 	 é	
fabricada	de	acordo	com	o	B.P.C.	(Código	de	Boas	
Práticas	EUPIA).	De	base	vegetal,	a	partir	de	fontes	
renováveis,	apresenta	um	odor	mínimo.	

	Alexandra	Sousa	

Nasceu	 em	 Lisboa,	 em	 1969,	 e	 desde	 criança	
que	escreve	em	diários	e	agendas.	Aos	nove	anos		
viu		o		seu		primeiro		texto		publicado		na		revista		
Crónica		Feminina,		enviado		pela		sua	orgulhosa		
mãe.		Licenciada		em		Marketing,		o		seu		percurso		
tem	 	 passado	 	 pela	 	 área	 	 da	 comunicação,		
responsabilidade		social,		produção		de		conteúdos		
e		organização		de		eventos.	

Em		paralelo		à		sua		actividade		profissional		e		às		
viagens		de		que		tanto		gosta,		dedica-se		ao	prazer	
da	 escrita.	 Escreve	 no	 seu	 blog	 pessoal	 Flores,	
Cores	e	Amores	e	no	Juvebêdê,	blog	e		fanzine		de		
Banda		Desenhada.		Já		escreveu		livros		infantis		
de		receitas		e		em		2012		foi		co-autora		do		título	 
O  melhor  livro  de  culinária  do  mundo...  pelo  
menos  para  nós!,		com	Margarida	Pinto	Correia.	
Mas	foi	em	2018	que	levou	a	escrita	mais	a	sério	
com	a	 edição	 do	 primeiro	 livro	 a	 solo,	 intitulado	
O autocarro das oito e vinte,	 no	 qual	 conta	
aventuras	 reais	 vividas	nos	 transportes	públicos,	
tendo	recebido	as	melhores	críticas	e	conquistado	
leitores	de	todo	o	país	e	além-fronteiras.	

PVP,	encomendas	e	informações:	
12€	+	custos	de	envio	
naopercasocomboio@gmail.com	
Tel.	962894424
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livro: los trolEbusEs En España 
Y portugal

O	trolleybus	é	um	meio	de	transpor-
te	 único,	 a	meio	 caminho	 entre	 o	
eléctrico	e	o	autocarro,	que	em	Es-

panha	 e	 Portugal	 viveu	 a	 sua	 época	 áurea	
entre	os	anos	1940	e	1970,	período	em	que	
uma	dezena	de	cidades	contaram	com	linhas	
deste	sistema.

O	presente	trabalho	preenche	uma	lacuna	his-
tórica,	pois,	pela	primeira	vez,	todas	as	linhas	e	
redes	existentes	nos	dois	países	são	reunidas	no	
mesmo	livro.	Assim,	o	livro,	como	álbum	fotográ-
fico,	mostra,	a	cores,	cerca	de	200	imagens,	na	
sua	maioria	tiradas	nos	anos	sessenta	e	setenta,	
deste	 meio	 de	 transporte	 único,	 precedidas	 de	
um	breve	histórico	de	cada	uma	das	linhas	e	do	
material	que	prestou	serviço.
https://www.mafeditor.com/ficha.php?id=1682
www.mafeditor.com
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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	em:

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/



livro: as locoMotivas alsthoM 
2600 da cp

Livro	 dedicado	 às	 locomotivas	 eléc-
tricas	 2600	 da	 CP,	 cujos	 lucros	 são	
100%	 destinados	 aos	 projectos	 de	

preservação	da	Associação	Portuguesa	dos	
Amigos	de	Ferro.

Neste	livro	é	contada	a	história	completa	das	vin-
te	e	uma	locomotivas	Alsthom,	fornecidas	por	 in-
termédio	do	Groupement	50	Hz,	que	circulam	em	
Portugal	desde	1974	e	que	se	tornaram	numa	das	
imagens	mais	icónicas	da	rede	nacional.	

Ao	longo	de	400	páginas,	o	livro	relata	com	por-
menor	as	origens,	concepção,	história	e	caracterís-
ticas	das	locomotivas,	recorrendo	a	um	arsenal	in-
terminável	de	fotografias	e	documentação	diversa.

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

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

94



spotting

95

A	Associação	tem	o	prazer	de	anun-ciar	 o	 retorno	de	um	clássico	que	
não	podíamos	fazer	desde	2019:	o	

“Tren	de	las	Gachas”

No	próximo	sábado,	dia	20	de	novembro,	po-
deremos	 fazer	uma	viagem	que	combina	patri-
mónio	histórico	 ferroviário,	gastronomia	e	bom	
ambiente	e	que	milhares	de	pessoas	desfrutam	
desde	as	primeiras	edições	há	mais	de	dez	anos.

Porém,	desta	vez	o	evento	será	um	pouco	di-
ferente.	

A	bordo	do	“Tren	de	los	Ochenta”	e	aproveitan-
do	 a	 disponibilidade	 de	 nossa	 locomotiva	 333-
107	recentemente	restaurada,	substituiremos	o	
conhecido	enclave	ferroviário	de	Alcázar	de	San	
Juan	pela	também	estação	Castellanomanchega	

de	Talavera	de	 la	Reina,	 localizada	no	meio	da	
linha	510	Madrid-	Cáceres-Valencia	de	Alcántara	
e	 que	 serve	 a	 popular	 cidade,	 conhecida	 pelas	
suas	cerâmicas

https://www.aafmadrid.es/tag/tren-de-las-gachas/

Estação tErMinal

coMboio turístico: 
trEn dE las gachas



Comboio nº 50323 (Gaia 
-» Godim) ao quilómetro 
99 da linha do Douro, 
Maio de 2021.

António J. Pombo
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