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Editorial

m Janeiro de 2021, no editorial da
Trainspotter, apontei o que seriam
os entregáveis que ao longo do ano
permitiriam confirmar – ou desmentir – as
promessas de evolução do sector em Portugal.
O primeiro deles seria fechar todos os dossiers de contratação do Ferrovia 2020. Apesar
dos avanços significativos – desbloquearam-se
as electrificações de Oeste e Algarve – o fim do
ano chega sem a resolução de intervenções significativas. O avanço das catenárias até à Régua
não está sequer em concurso e a obra prevê-se
que seja demorada. Na linha do Norte o cenário
é pior, dado que não avançou praticamente nada
do que estava previsto na zona da grande Lisboa
e o troço Ovar – Espinho vai mesmo ficar fora
do programa. De 0 a 20, diria que os objectivos
para 2021 se quedam por um 12, nota medíocre e que reforça a necessidade de aprender as
lições deste programa que, apesar de pouquíssimo ambicioso, demorou a materializar-se.
Continuamos com a Infraestruturas de Portugal em coma assistido, pouco transparente no
que projecta para a rede e envolta num drama
organizacional que teve recentemente o seu epílogo na preocupante ausência da empresa dos
European Safety Days, no Porto, ausência muito notada especialmente após se conhecerem
as conclusões do acidente de Soure. O próximo
governo tem de reformar profundamente a empresa, e os partidos que concorrem a eleições
deviam claramente dizer o que defendem para
esta empresa que é a maior gestora de património do país.
Quanto a outros marcos, em 2021 não vimos
lançamento de procedimentos para a nova linha
de Sines, o que redobra as dúvidas e as preocupações sobre esta obra fundamental. Já para
a nova linha Lisboa – Porto temos os procedimentos prévios à contratação da obra em curso, como seja a avaliação ambiental. Em Lisboa,
está já em curso a planificação da quadruplicação entre Braço de Prata e Chelas, mas tal ainda está demorado entre Contumil e Ermesinde,
no Porto. Estes eram os marcos relativos ao PNI
2030 que se antecipavam para 2021. Dada a
maior importância da linha Lisboa – Porto, diria
4

que se alcançou 16 em 20, um programa que
parece estar a começar com mais bases do que
o anterior.
Na operação, a autorização para adquirir os
117 comboios urbanos e regionais acabou por
vir no final do 2º semestre, e não no 1º semestre como se pedia. Mais preocupante é a situação global da CP, que continua com a resolução
da sua dívida histórica adiada e, com ela, os 12
comboios de alta velocidade que a empresa quer
comprar com fundos próprios. A saída de Nuno
Freitas, antecipada, foi um estrondo audível e
muito escutado no país, que voltou a lembrar a
dificuldade de gerir uma empresa de transportes
sem autonomia de gestão, dependente das lutas
intermináveis entre Infraestruturas e Finanças.
Apesar da continuação do programa de recuperação da CP, que já estava em curso e financiado, diria que 2021 foi um ano a marcar passo. Só
havia mesmo uma maneira do ano ser positivo,
que era com a muito prometida (e consagrada no
contrato de serviço público assinado em 2020!)
resolução da dívida histórica. Na operação, 2021
não foi mais do que um 6 em 20. Claramente o
Governo não esteve à altura da equipa que arranjou para a principal transportadora ferroviária portuguesa.
Com eleições a 30 de Janeiro, com a prioridade e consenso nacional em torno da ferrovia,
pelo menos PS e PSD deveriam clarificar nomes
– putativos ministros, candidatos às empresas
CP e IP (ambas com mandatos cessados) e posicionamento relativamente ao PNI 2030 e a um
futuro plano ferroviário nacional. Falo destes
dois partidos dado serem os partidos angulares
para qualquer solução de governo, mas tal não
exime de responsabilidades os restantes.
Apesar das muitas promessas e até de bastante acção, as metas de 2021 estiveram longe
de ser atingidas, e 2021 ainda era só um ano de
aquecimento no contexto do que foi prometido
até 2030.
Palavras leva-as o vento, é de acção que precisamos.
João Cunha

Trainspotter
Spotting

Trainspotter Impressa XIII
Especial 165 anos

C

om a comemoração dos 165 anos
dos caminhos de ferro em Portugal, 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 publicados 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. Simbolicamente, 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 “depois” em toda a rede ferroviária.

cussão dos caminhos de ferro, às portas da definição 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 online da APAC. APAC – Loja Online – A loja da
Associação (caminhosdeferro.pt)

Este período, tipicamente menos tratado nas publicações normalmente editadas por altura
de datas especiais, como esta,
é extremamente relevante pelas
alterações profundas que viu serem introduzidas na nossa rede:
no aspecto da segurança (Convel, Rádio Solo-Comboio), da
operação (com a liberalização
do transporte de mercadorias e
a aparição da Fertagus), da infraestrutura (com autonomização 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 dis5
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INE Análise ao
3º Trimestre de 2021

O

INE, Instituto Nacional de Estatística, publicou os números relativos ao transporte de passageiros e mercadorias no 3º trimestre de 2021.
Apresentamos de seguida os números da
atividade ferroviária.
Relativamente ao transporte de passageiros
por ferrovia e comparativamente ao ano anterior
verificou-se um aumento de 19,1% tendo sido
transportados por comboio 32,8 milhões de passageiros, sendo o tráfego suburbano responsável
pelo transporte de 29,7 milhões de passageiros,
o interurbano 3,1 milhões e o internacional cerca
de 8 mil passageiros.
Apesar do aumento verificado em relação a
2020, ainda não foram alcançados os números
pré-pandemia, sendo que, comparativamente
ao 3º trimestre de 2019 o decréscimo global de
passageiros transportados por comboio situou-se em 28,8% com o transporte internacional a
ser o mais afetado com uma descida de quase
90%.

O movimento de mercadorias por ferrovia atingiu as 2,5 milhões de toneladas, correspondendo
a aumentos de 16,5% face ao período homólogo
de 2020 (+24,0% no trimestre anterior) e de
10,3% face a idêntico período de 2019.
Ao contrário do que aconteceu nos passageiros, as mercadorias tiveram um aumento significativo, sobretudo no tráfego internacional (620
mil toneladas), que cresceram 46,3% face ao
3ºT 2020 e 16,9% face ao 3ºT 2019. No tráfego
nacional foram transportadas 1,9 milhões de toneladas de mercadorias, representando aumentos de 9,3% face ao 3ºT 2020 e de 8,4% face ao
período homólogo de 2019.
O movimento de mercadorias medido em volume (tkm) atingiu 704,2 milhões de tkm, o equivalente a +10,4% face a 2020 e +14,8% face a
2019 (+18,9% no 2ºT 2021).

Figura 1: Movimento de passageiros no transporte ferroviário pesado.
Fonte: INE, Inquérito ao Transporte Ferroviário.
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Figura 2: Movimento de mercadorias no transporte ferroviário pesado.
Fonte: INE, Inquérito ao Transporte Ferroviário.
No 3º trimestre de 2021, o transporte de passageiros por metropolitano registou uma melhoria de 12,5% (+96,9% no trimestre anterior),
com cerca de 35,5 milhões de utentes. Ainda
assim, comparativamente com o período homólogo pré-pandemia, registou-se um decréscimo
de 45,2%.
Com o transporte de 22,2 milhões de passageiros, o metropolitano de Lisboa aumentou
14,2% face ao 3ºT 2020 (-49,5% face ao 3ºT
2019). Pelo Metro do Porto foram transportados
10,2 milhões de passageiros, +8,7% face ao 3ºT
2020 (-39,9% face ao 3ºT 2019). O Metro Sul

do Tejo movimentou 3,1 milhões de passageiros,
tendo aumentado 13,2% (-20,1% em relação ao
3ºT 2019).
A taxa de utilização fixou-se em 13,1%, sendo
ligeiramente mais elevada no Metro de Lisboa
(13,6%). Face ao mesmo período de 2020, a
oferta de lugares-km reduziu 7,4% (-4,9% face
ao 3ºT 2019), com especial incidência nos Metros de Lisboa e do Porto (-8,2% e -7,4%,

Figura 3: Passageiros transportados e taxa de utilização, por sistema de metropolitano.
Fonte: INE, Inquérito ao Transporte por Metropolitano.
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Aprovada Compensação
Extraordinária à CP

N

o quadro das compensações atribuídas a empresas de transporte pelo impacto da pandemia de
Covid-19, a CP viu o Governo atribuir-lhe
uma compensação extraordinária de 80,9
milhões de Euros, que se somam aos 89,3
milhões de Euros previstos pelo contrato de
serviço público celebrado entre a empresa
e o Estado, ainda no ano de 2020.

Esta verba pretende ser a compensação pelo
facto da empresa não ter reduzido os serviços
das suas obrigações de serviço público, apesar
da procura, e respectiva receita de bilheteira,
se ter reduzido bastante devido à pandemia de
Covid-19, para baixo dos patamares previstos
aquando da celebração do contrato de serviço
público.

© Pedro André

Comboio Correio

B-Rail Notifica Operações
com Talgo Avril a partir
de 2025

A

pós uma primeira notificação de
entrada no mercado com locomotivas de tipo 5600 e carruagens
aptas a 190 km/h, a B-Rail notificou o regulador, a AMT, da entrada em cena com o
modelo Talgo Avril, o mais recente comboio
de alta velocidade do fabricante espanhol,
apto a 330 km/h.
Esta notificação parece por um ponto final à

especulação sobre o material circulante que a
empresa utilizará para se lançar no mercado nacional e no eixo Braga – Faro, após meses de
dúvidas relativamente à disponibilidade quer de
locomotivas daquele tipo como de carruagens
capazes de prestarem o serviço mencionado.

Os Talgo Avril são o primeiro comboio de alta
velocidade apto em serviço comercial a 300 km/h
ou mais em bitola ibérica e, sendo bi-bitola, mitigam também o risco de novas opções políticas
determinarem distinta estratégia de bitola para
a nova linha Lisboa – Porto. Assim, a empresa
prepara-se para operar na linha do Norte já a
partir de 2025, incorporando já material circulante que permitirá tirar partido da nova linha,
cuja velocidade de exploração deve ser de pelo
menos 300 km/h.

Excerto da Notificação da Programação de um Novo Serviço de Transporte
Ferroviário de Passageiros: Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT)
9
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Frecciarossa Desembarca
em França

A

operadora italiana Trenitalia iniciou as suas operações de alta velocidade em França no dia 18 de
Dezembro, após alguns meses de ensaios
em solo gaulês. Foi o arranque oficial da
concorrência na alta velocidade francesa, a
mais rentável do continente.

Os ETR 1000 da Bombardier-Hitachi, na sua
vistosa decoração vermelha, passam assim a
concorrer com a larga frota de TGV
da SNCF. Para já, a operadora estreou-se na rota Paris – Milão, ser-

cial TVM (Transmission Voie-Machine, na prática
o precursor do ETCS com sinalização embarcada
na cabine).
Os italianos estão também em testes em Espanha, para onde vão deslocar uma frota ampla
a partir de meados de 2022. No país vizinho, a
Trenitalia entrará no final de 2022, e pretende
abranger praticamente todo o território espanhol.

vindo o eixo interior Paris – Lyon, o
mais rentável do país. A continuação
da viagem faz-se pela linha da Maurienne, via Modane, enquanto o túnel
de base nos Alpes prossegue a sua
construção.
A operação Frecciarossa, notada
marca em Itália que é mantida em
França, assenta em três classes (turista, business e premium) e a intenção da operadora italiana é densificar rapidamente a sua presença em
França. Os seus comboios ETR 1000
possuem os sistemas de sinalização
franceses, nomeadamente o essen-

© Trenitalia

© Trenitalia
10

Carruagens Arco em
Serviço até Março

© Eduardo Guimarães
Marcha de ensaios, ponte do Cávado. 02 de Setembro de 2021.

A

CP fez saber aos jornais que as carruagens Arco entrarão em serviço
até ao final de Março, quando todo
o processo de homologação estiver completo junto da Agência Europeia dos Caminhos
de Ferro (ERA), actualmente responsável
por estes processos.

facto, um conjunto de três carruagens Arco (1ª,
2ª e 2ª + “bar”) apenas dispõe de 160 lugares sentados, contra os 176 de duas carruagens
Corail, fórmula utilizada actualmente e que em
várias circulações tem sido insuficiente.

O processo burocrático complicou-se em Portugal, sendo
o primeiro instruído para ser
levado à ERA, mas a CP está
agora confiante de que as
principais dificuldades estão
ultrapassadas e o processo
pronto para ser aprovado.
Quando a autorização chegar, a CP conta ter já três conjuntos completos e substituir
na íntegra as composições da
linha do Minho pelas novas
carruagens, que pretende reforçar logo que possível com
uma quarta carruagem. De

© Eduardo Guimarães
Marcha de ensaios, Leça do Balio. 02 de Setembro de 2021.
11

Comboio Correio

© Eduardo Guimarães
Marcha de ensaios. 02 de Setembro de 2021.

           © Pedro Mêda
Carruagens Arco em diferentes fases de recuperação. 23 de dezembro de 2021.
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Concurso Lançado para a
Maior Aquisição de Sempre
da CP

O

dia 14 de Dezembro de 2021 pode
mesmo vir a ficar na história como
o lançamento oficial do que será,
até à data, a maior aquisição de sempre realizada pela CP. Na presença do ministro
das infraestruturas Pedro Nuno Santos, a
oficina de Guifões acolheu a cerimónia de
lançamento do concurso, publicado entretanto e já em fase de recepção de manifestação de interesse.
O concurso terá uma primeira fase de selecção
de candidatos, onde ficarão apenas os que preenchem todos os requisitos exigidos no procedimento concursal. A previsão de adjudicação é
final de 2022, quando a fase de apresentação de

propostas, avaliação de propostas e negociação
estiverem concluídas.
Com um valor base de 819 milhões de Euros
(+ IVA), a CP vai adquirir 117 composições com
cerca de 70 metros de comprimento, para serviços urbanos e regionais, a fornecer entre 2025
e 2029. O processo inclui ainda a construção de
uma nova oficina de manutenção de 2º nível em
Guifões (para grandes reparações), que disporá
de duas naves contíguas de cinco linhas e respectivo transbordador, a que se soma um novo
feixe de vias para estacionamento. A área de implantação é a parte não construída do complexo
de Guifões que ladeia a linha de Leixões e ficará
conectada a esta através do ramal já existente.

© Pedro Mêda
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Isto não quer dizer que
as 117 unidades ficarão
afectas a Guifões. De facto, a afectação das unidades será dependente da
zona operacional a que
estejam alocadas, sendo
a expansão de Guifões necessária para que, a nível
nacional, seja feito um realinhamento da capacidade das oficinas de material
eléctrico com o crescimento da frota.
Especificações globais
Independentemente do
tipo de comboios, os novos
veículos deverão ser de tipo articulado (ou seja,
com duas caixas assentes num único bogie, nas
extremidades contíguas), com cerca de 70 metros de comprimento e disporem de duas cabines
de condução. Não existe definição do número de
veículos, tomando assim a designação de UME
(Unidade Múltipla Eléctrica). Todos terão de estar preparados para circular debaixo de catenárias alimentadas a 25.000 volts e devem poder
circular, em linhas de parque, em curvas com um
raio reduzido até 90 metros.
As automotoras serão entregues com sistemas
de segurança embarcados, nomeadamente o
ETCS de nível 2, a que se tem de somar o módulo STM de compatibilidade com a infra-estrutura
Convel e o rádio solo-comboio nos seus modos
analógico e GSM-R utilizados no país.
O sistema de informação aos passageiros deve
seguir a norma do sistema que a CP desenvolveu
este ano para incorporação nas carruagens Arco,
e que dado o sucesso a empresa pretende que
seja o standard para os próximos anos.
Todas as automotoras devem respeitar as normas europeias em matéria de interoperabilidade e responder aos mais recentes e exigentes
requisitos de acessibilidade, nomeadamente a
pessoas de mobilidade reduzida (PMR).
As 117 composições devem ainda ser entregues com bogie estudado e executado para com14

© Pedro Mêda
portar a fácil migração de bitola de 1.668 para
1.435 mm, mediante a simples troca de rodados.
Os comboios urbanos
Dos 117 comboios a adquirir, 62 serão destinados ao serviço urbano e terão configuração de
interiores adequada a esse tipo de serviço.
Dos 62 comboios, é possível propor duas sub-frotas – uma para a linha de Cascais (34 unidades), que garanta a adequação das unidades
às condições de circulação na linha (altura de
plataformas, perfil dos cais em curva, etc.) e outra de 28 unidades, para a rede geral. Apesar de
estar aberta a porta à proposta de comboios de
perfil ligeiramente distinto, a CP pretende tanto
quanto possível que as frotas sejam iguais, não
equacionado que toda a tecnologia a embarcar
seja, de alguma forma, distinta.
As primeiras 25 automotoras para a linha de
Cascais serão bitensão, podendo assim circular
indistintamente debaixo de corrente monofásica
ou da actual corrente contínua. O ligeiro acréscimo de custo procura compensar o custo mais
importante que seria a necessidade de aprovisionar uma frota inteira antes de realizar a migração de corrente na linha de Cascais que, recordemos, vai brevemente iniciar o processo de
re-electrificação. Deste modo, as primeiras 25
unidades começarão a substituir as 3150 e 3250
ainda antes de ser ligada a nova corrente. Dadas as limitações das subestações da linha de
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Cascais, a CP pretende ainda limitar a 1.250 kW
a potência exigida destas por cada UME quando
funcionem debaixo de 1.500 volts.
As 25 automotoras bitensão devem ser as primeiras a ser entregues pelo fabricante, dada a
urgência com o processo de renovação da linha
de Cascais.
As automotoras devem estar preparadas para
funcionar em unidades múltiplas até três unidades na rede geral, ou duas unidades na linha de
Cascais. As automotoras do serviço urbano terão
uma velocidade máxima de 140 km/h debaixo
de 25.000 volts e de 100 km/h debaixo de 1.500
volts.
Por cada unidade deverão ser previstos 200 lugares sentados e até 250 lugares em pé a distância mínima entre bancos deverá ser de 68
centímetros, para uma largura útil mínima de 45
centímetros.
No contrato de fornecimento serão previstas
duas opções contratuais por mais 18 unidades
cada, monotensão e para a rede geral, cujo accionamento poderá estar dependente de expansões nas redes de Lisboa e Porto, actualmente
em discussão – por exemplo, a linha do Vale do
Sousa.

Os comboios regionais
Face à especificação dos comboios urbanos, a
especificação dos comboios regionais determina
uma velocidade máxima de 160 km/h, mais a
par com as necessidades deste tipo de serviços.
Todas as automotoras serão monotensão, para
25.000 volts, e em número de 55 permitirão eliminar por completo a série 2240 da rede nacional, até 2029 (actualmente, existem 53 em
serviço).
A distância entre bancos para pelo menos 75
centímetros e em disposição 2+2, com um corredor de largura mínima de 50 centímetros. Tal
como as automotoras urbanas deve ter espaço
para bicicletas e PMR, mas deve ainda comportar uma área multifunções para carga volumosa,
carrinhos de bebé e ainda alojar máquinas de
vending e uma máquina de venda de bilhetes.
A lotação mantém-se nos 200 lugares sentados, mas com menos espaço para viajar de pé,
e também sendo definido um mínimo de 180 a
respeitar nas propostas.
-------------------------------------------------Será a maior compra única da CP, mesmo sem
contar com as possíveis 36 automotoras a encomendar em duas opções adicionais, e também
a maior compra mesmo considerando alguns
programas de aquisições múltiplas feitas
quer no final do Estado Novo como no final
dos anos 80.

© Pedro Mêda

O vencedor disporá
de 40 meses para entregar a primeira UME
após execução do
contrato, sendo que
dispõe de seguida de
outros 40 meses para
entregar a totalidade
do contrato de fornecimento, a um ritmo
de três unidades por
mês, um volume de
entregas só pontualmente atingido no
passado da CP.
15
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Schindler do Museu
Ferroviário já Circula

J

á está ao serviço a primeira carruagem Schindler do Museu Nacional
Ferroviário após ter sido objecto de
intervenção nas oficinas de Guifões.

O veículo é a carruagem de 2ª classe +  
furgão número 82-22 009.
Durante o mês de Dezembro realizou a viagem
de ensaio que teve como destino final não Contumil mas Guifões. Esta diferença de trajecto em
relação a ensaios anteriores deveu-se ao facto
de ter decorrido no dia do lançamento do concurso das 117 automotoras um pequeno evento
de entrega formal do veículo ao Museu Nacional
Ferroviário antes de entrar ao serviço da CP.
A cerimónia contou com a presença do Presidente da CP em funções, o Eng. Pedro Moreira, o
Presidente da Fundação do Museu Nacional Fer-

roviário, o Dr. Manuel Novaes Cabral e o Ministro das Infraestruturas, Dr. Pedro Nuno Santos.
Após descerrar a placa a assinalar a recuperação
foi realizada uma visita à carruagem que, no interior, preserva a decoração e os materiais que
tinha quando terminou a sua primeira vida de
serviço.
Exteriormente, recebeu o esquema pós-1974
com os números de classe e logo CP a preto. No
lado contrário ao logo CP recebeu uma faixa com
letras a branco Museu Nacional Ferroviário.
Alguns dias após esta cerimónia a carruagem
seguiu para Contumil para incorporar o efectivo
do MiraDouro. O espaço furgão sofreu algumas
adaptações de modo a poder receber bicicletas.
As outras duas carruagens encontram-se já em
fase de acabamentos e pintura.

© Gil Monteiro
Schindler 51 94 82-22 009-5, Comboio 92216-7. Valongo, 03 de dezembro de 2021.
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Pormenor da placa,
após a modernização da
carruagem. Guifões, 14
de dezembro de 2021.

© Pedro Mêda

Interior do furgão da
schindler 51 94 82-22
009-5. Guifões, 03 de
dezembro de 2021.

© Eduardo Guimarães

Trabalhos finais da
pintura. Guifões, 12 de
dezembro de 2021.

© Eduardo Guimarães
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Guifões, 03 de dezembro
de 2021.

© Eduardo Guimarães

Marco de Canaveses, 03
de dezembro de 2021.

© José Pedro Botelho

Marco de Canaveses, 03
de dezembro de 2021.

© José Pedro Botelho
18

Comboio Correio

© Gil Monteiro
CP 2602 + Schindler 51 94 82-22 009-5, Comboio 92216-7. Valongo, 03 de dezembro de 2021.

© José Pedro Boelho
Ensaios da carruagem Schindler “furgão” 82-22 009. Marco de Canaveses, 03 de dezembro de 2021.
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© Mauro Prates
Santa Apolónia, 04 de dezembro de 2021.

D

Intervenção em
Santa Apolónia

urante o mês de dezembro decorreram vários trabalhos na estação
de Santa Apolónia, ponto inicial da
linha do Norte, obras que fazem parte do
plano de manutenção geral da rede ferroviária nacional.

Os trabalhos efetuados incidiram em 3 linhas,
até ao local onde estão colocados os respetivos
AMVs (aparelhos de mudança de via). As linhas
3 e 5 utilizadas para serviço de passageiros e em
que parte das mesmas está debaixo do telheiro
(neste local a linha está assente em cimento), e
a linha 4 onde habitualmente se resguardam as
locomotivas. Nestas linhas foram substituídas as
travessas antigas de madeira por travessas de
betão bi-bloco, feitos os respetivos trabalhos de
reposição de balastro e  feita intervenção ao nível
dos carris.
Nos trabalhos estiveram envolvidas as empresas Socicarril e Mota-Engil, o que permitiu assistir
20

© Mauro Prates
Santa Apolónia, 11 de dezembro de 2021.
à presença de algum material que fez história nos
caminhos de ferro portugueses ao serviço da CP,
como foram os casos da locomotiva Alco 1512 e
da locomotiva 1220.
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© Mauro Prates
Santa Apolónia, 06 de dezembro de 2021.

© Mauro Prates
Santa Apolónia, 12 de dezembro de 2021.
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Os Comboios de Natal

D

e forma inédita, a CP preparou
uma ampla campanha de promoção do meio ferroviário com motivos natalícios, capitalizando o que tem sido
uma sucessiva aproximação ao grande público através dos seus comboios históricos.

Nos fins de semana de 11, 12, 18 e 19 de Dezembro, a CP promoveu a sua campanha de comboios históricos de 2022 (Douro e Vouga) com
a deslocação de composições históricas para as
estações de São Bento, no Porto, e do Rossio,
em Lisboa.
Nos dias 11, 12, 18 e 19 de Dezembro, o comboio histórico do Douro foi exposto em São Bento, para onde seguiu em tracção desde Contumil, um espectáculo a vapor nada habitual fora

do troço Régua – Tua, onde tipicamente opera
entre Maio e Outubro. Toda a composição recebeu vistosos LED vermelhos ao longo do comboio, destacando as formas da locomotiva e das
carruagens de madeira, captando a atenção de
milhares de pessoas e, muito particularmente,
dos mais novos.
Entre os dois fins de semana, o comboio foi
exposto no parque de Longo Curso de Contumil,
para poder ser facilmente avistado do exterior
do complexo, e entre 20 de Dezembro e o Natal foi exposto no Terminal do Minho e Douro
de Campanhã, uma operação de marketing de
enorme visibilidade.
Em Lisboa, em moldes mais modestos, foi exposta a UTE 2064. Totalmente recuperada e fun-

© Gil Monteiro
CP 0186 com a composição do Histórico. Contumil, 15 de dezembro de 2021.
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© Gil Monteiro
CP 2064 na estação do Rossio, 18 de dezembro de 2021.
cional, mas ainda sem Convel e rádio solo-comboio, a unidade seguiu a reboque de uma 2240
até ao Rossio, onde chegou nas últimas horas do
dia 17, para exposição durante os dias 18 e 19.
Com os logótipos antigos da CP já colocados e a
iluminação LED vermelha exemplarmente colocada, a unidade que simboliza as automotoras
originais da electrificação monofásica
em Portugal serviu também de stand de
vendas para a campanha dos históricos
e lembrou-nos que 2022 será muito provavelmente o ano do seu regresso aos
serviços comerciais.
De facto, tanto a 2064 como a 2086,
serão a breve curso afectas ao depósito
de Campolide e serão as responsáveis
pela activação de serviços históricos na
zona de Lisboa e, provavelmente, também na zona centro. É o grande regresso
destas velhas damas, as mais icónicas
automotoras produzidas pela Sorefame
as únicas dotadas de motores monofásicos no nosso país, que produzem aliás
um ruído muito característico.

A CP conseguiu uma vez mais romper o anonimato nas redes sociais, fechando um ano em
que a empresa provavelmente aproximou-se
mais do que nunca do afecto da população em
geral, estratégia que vai dando os seus frutos
numa altura em que a sociedade vai pressionando por mais e melhores comboios.

© André Lourenço
Entroncamento, 17 de dezembro de 2021.
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© Tiago Cunha
Composição do Histórico. Campanhã, 26 de dezembro de 2021.

© Bruno Belém
Automotora 2064, estação do Rossio, 18 de dezembro de 2021.
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Estação do Rossio,
18 de dezembro de 2021.

© Gil Monteiro

Estação do Rossio,
18 de dezembro de
2021.

© Bruno Belém

Estação do Rossio,
18 de dezembro de 2021.

© Bruno Belém
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© João Cunha
Rossio, 19 de dezembro de 2021.

© Nuno Cortesão
Regresso da 2064 ao Entroncamento, 27 de dezembro de 2021.
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MEDWAY Investe em
Vagões e em Madrid

A

empresa apresentou na primeira
quinzena de Dezembro os seus novos escritórios em Madrid, um investimento de cerca de 645 mil euros. O espaço estará pronto para 25 colaboradores
(actualmente, 19) e até duas turmas de 25
elementos cada, para alunos da MEDWAY
Training. Esta aposta da empresa acontece
a par com o crescimento das operações ferroviárias no país vizinho, onde a MEDWAY
continua a ganhar mercado.

© MEDWAY
Ainda antes desta notícia, a empresa havia
anunciado que lidera um consórcio de empresas
que tentará materializar, com um investimento
de cerca de 82 milhões de Euros, o desenvolvimento de vagões inteligentes e fundar em Portugal capacidade produtora deste tipo de veículos.
Entre as empresas que se associaram contam-se a Nomad Tech, a Evoleo Technologies e ainda
instituições públicas como o IST, a FEUP, o ISQ
ou a Plataforma Ferroviária Portuguesa.
Em princípio, a unidade de produção será
comum à unidade que a
MEDWAY M&R vai construir em Riachos e que
será a oficina principal
da MEDWAY em território nacional, para substituir a actual utilização
de oficinas arrendadas à
CP, no Entroncamento.

© MEDWAY
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© Pedro André
Composição Socorro na estação de Olhão na noite do dia 06 de Dezembro de 2021.

D

Comboio Socorro
no Algarve

ia 06 de Dezembro a automotora
0456 que efectuava o serviço regional 5712 entre Vila Real de Santo
António, descarrilou ao quilómetro 353,285
com cerca de 30 passageiros a bordo. O local
do incidente situa-se entre as estações de
Olhão e da Fuzeta, a escassos 300 metros do
apeadeiro desactivado de Marim.
O veículo que seguia na frente da UDD, reboque-piloto, descarrilou completamente, tendo
o bogie da frente ficado separado do material,
como foi visível em diferentes fotografias publicadas na comunicação social. Foi requerido a
presença de elementos dos bombeiros e da GNR,
e apesar do aparato e dos danos existentes no
material circulante, não houve a registar feridos.
Houve a necessidade evidente de encerrar a

linha entre as estações de Olhão e da Fuzeta,
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tendo sido requisitado socorro pela frente do incidente. Foi feito o socorro, efectuado pela automotora 0466 que estava a fazer o regional 5713
entre Faro e Vila Real de Santo António e que se
tinha imobilizado na estação de Olhão, onde estava previsto o cruzamento com o comboio que
descarrilou. Depois de feito o transbordo dos
passageiros para esta automotora, a mesma regressou a Olhão.
Foi acionada a composição socorro estacionado em Campolide para auxiliar nos trabalhos de
carrilamento da unidade acidentada, composto
pela locomotiva 1455 e os dois furgões. O comboio 91223 (Campolide-A - Olhão) chegou ao local do descarrilamento pouco depois das 23h00
h, tendo-se iniciado os trabalhos necessários ao
carrilamento que foram finalizados perto das
02h00h.
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O comboio socorro retornou à estação de Olhão
de onde partiu de volta à Campolide às 03h54.
A automotora acidentada conseguiu, após a intervenção, deslocar-se pelos próprios meios até
à estação de Olhão. Posteriormente seguiu para
Vila Real de Santo António onde ficou imobilizada até que fossem efectuadas as perícias necessárias para aferir as causas do descarrilamento,
e se essas estavam relacionadas com o material
motor.
No local do acidente foi necessário às equipas
da Infraestruturas de Portugal proceder a diversos trabalhos que incluíram a substituição de diversas travessas que tinham ficado danificadas.
Na manhã do dia 07 de Dezembro, após as 08h22
foi restabelecida a circulação no local com limite
de velocidade.
Como é pratica habitual nestes casos, foi informado o Gabinete de Prevenção e Investigação de
Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, que enviou para o local um responsável
pela investigação.
No dia 09 de Dezembro, apenas 3 dias após o
descarrilamento, o GPIAAF emitiu um comunicado revelando que o acidente foi provocado por
elementos externos ao meio ferroviário, como
podemos ler em anexo. Foi amplamente divulgado pela Comunicação Social que o descarrilamento da automotora terá sido causado pela presença
de um parafuso sobre os carris, colocado por alguém sem que tenham ainda apurado as razões
para essa atitude, tendo a investigação passado
para as autoridades responsáveis.

COMUNICADO DE IMPRENSA DO GPIAAF

“Descarrilamento do comboio regional 5712
próximo de Olhão, em 06-12-2021
No passado dia 6 de dezembro, pelas 15:30,
o comboio regional de passageiros n.º 5712,
operado pela CP – Comboios de Portugal e realizado pela Unidade Dupla Diesel (UDD) n.º
456, descarrilou em plena via ao ponto quilométrico 353,285 da linha do Algarve, entre a
Fuzeta e Olhão.
O comboio imobilizou-se cerca de 200 metros
depois do local de início do descarrilamento e
não se registaram feridos entre os seus ocupantes.
Na sequência da receção da notificação do
gestor da infraestrutura poucos minutos depois
da ocorrência, o GPIAAF mobilizou imediatamente o investigador de prevenção para o local
do descarrilamento, conforme os procedimentos deste Gabinete.
Após ter reunido a informação necessária, o
GPIAAF decidiu não haver lugar à abertura de
investigação no quadro das suas competências
legais, por se ter constatado que o descarrilamento resultou diretamente de intervenção externa ao sistema ferroviário, ficando o assunto
entregue às autoridades judiciárias competentes.”

© Pedro André
Composição Socorro na estação de Olhão na noite do dia 06 de Dezembro de 2021.
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Comboio Socorro do
Entroncamento em Acção

A

o final da tarde do dia 22 de Dezembro, por volta das 18h50, a automotora 0461 que fazia o comboio
intercidades 688 entre Beja e Évora colidiu
com um veículo automóvel numa passagem
de nível ao quilómetro 128,209 entre o apeadeiro do Alvito e a estação de Cuba.
Com o embate, que ocorreu numa passagem
de nível particular, deu-se o descarrilamento do
rodado da frente da 0461, impedindo a mesma
de continuar a viagem pelos próprios meios.

Do acidente houve a lamentar o óbito do condutor do automóvel com cerca de 80 anos. Nos  
passageiros que seguiam a bordo da automotora não existiram ferimentos. Segundo o CDOS
(Centro Distrital de Operações de Socorro) os

passageiros foram transportados pelos bombeiros do Alvito desde o local para as localidades de
Cuba e de Beja.
Foi requisitada a composição socorro do Entroncamento, a única que conta com uma grua
ferroviária, para recolocar mais facilmente a
0461 nos carris, tendo a mesma seguido viagem
até à estação de Vila Nova da Baronia (comboios
n.º 95222/95223) onde chegou já noite dentro.
De realçar que esta é a estação mais próxima do
acidente, já que o apeadeiro do Alvito conta com
apenas uma linha circulação.
Depois das respectivas manobras em Vila Nova
da Baronia, a composição colocou-se em marcha
por volta das 01h40 em direcção ao local do acidente, num trajecto de cerca de 11,5 quilóme-

© Bruno Belém
Comboio socorro do Entroncamento, de regresso a esta cidade, depois de ter socorrido, a UDD 0461
acidentada,na zona do Alvito, na linha do Alentejo. Riachos, 23 de Dezembro de 2021.
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tros, numa marcha feita
com as condicionantes de
segurança habituais nestas situações.
Na zona do embate foram feitas as respectivas
operações que incluíram
a retirada do veículo automóvel que se encontra
sobre a via e o respectivo
carrilamento da unidade
automotora.
Finalizados os trabalhos
a composição socorro e
a 0461 seguiram para a  
estação de Baronia onde
chegaram por volta das
05h00.

© Bruno Belém
Composição Socorro já no Entroncamento. 23 de Dezembro de 2021

Após vistoria por parte de elementos da Infraestruturas de Portugal,
que consideraram estarem reunidas as condições de circulação da via, a linha foi reaberta às

05h10. Quanto ao comboio socorro regressou ao
Entroncamento (comboios n.96206/96207) durante a manhã do dia 23 onde chegou por volta
das 11h40.

© João Morgado
Comboio socorro do Entroncamento, de regresso a esta cidade, depois de ter socorrido, a UDD 0461
acidentada,na zona do Alvito, na linha do Alentejo. Riachos, 23 de Dezembro de 2021.
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N

Locomotiva 5601
com Danos

o dia 25 de Dezembro durante a
viagem do Intercidades 692 entre
Évora e Lisboa foi detectada uma
consola de catenária partida ao quilómetro
67,4 entre o antigo apeadeiro de Cabrela e
a estação de Vendas Novas por volta das
09h30.
O embate provocou estragos ao nível do pantógrafo traseiro, que é habitualmente o que está
em contacto com catenária, tendo o mesmo ficado partido, obrigando assim a que a composição
se imobilizasse ao quilómetro 66,3, tendo sido

efectuado o corte de tensão de energia. Além
do pantógrafo também existiram danos na frente da locomotiva 5601, ao nível de chapa e no
vidro do pára brisas que ficou partido.

Acionado o comboio socorro de Campolide, o
mesmo acabou por seguir viagem apenas até ao
Poceirão, tendo sido desmobilizado e regressado
à capital. No local do incidente foi possível proceder a pequenas intervenções que permitiram
que a locomotiva 5601 continuasse viagem até
Lisboa pelos próprios meios, com o pantógrafo
frontal levantado, após ter sido restabelecida a
energia na catenária.
Posteriormente equipas de manutenção ferroviária com recurso a um VCC (veículo conservação de catenária) fizeram os respectivos trabalhos de reparação de catenária, tendo a situação
ficado resolvida ao final da tarde.
A locomotiva 5601 seguiu no dia 27 para o Entroncamento onde irá ser alvo de reparação.

© João Balseiro
A 5601 na tração do IC 692 com os danos visíveis na frente da locomotiva.
Terrim, 25 de dezembro de 2021.
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© Mauro Prates
Santa Apolónia. 26 de Dezembro de 2021

© Nuno Cortesão
Entroncamento, 27 de Dezembro de 2021.
33

Comboio Correio

Modernização
da Linha do Oeste

[Torres Vedras – Caldas da Rainha]

F

oi assinado no passado dia 26 de Novembro de 2021 o contrato referente
à modernização da linha do Oeste do
troço Torres Vedras – Caldas da Rainha, no
valor de 38.388.338,00 euros.
O documento assinado entre a Infraestruturas
de Portugal e o consórcio composto pelas empresas RAMALHO ROSA COBETAR, CONTRATAS
Y VENDAS E   FCC CONSTRUCIÓN permite que
possam arrancar as obras neste troço da linha
do Oeste. Isto acontece numa altura em que já
decorrem vários trabalhos no troço inicial da linha
do Oeste entre Meleças e Torres Vedras.
Os trabalhos referentes a esta nova empreitada
têm um prazo de conclusão de 660 dias, e englobam as seguintes intervenções:
- Renovação pontual e retificação do traçado de
via;
- Construção de um novo traçado, variante à via
existente em cerca de 2 quilómetros, na freguesia
de Campelos e Outeiro da Cabeça, concelho de
Torres Vedras, com o intuito
de potenciar a circulação de
comboios convencionais à
velocidade de 140km/h;
- Reabilitação dos edifícios e condições de acessibilidade nas Estações de
Torres Vedras, Ramalhal,
Outeiro, Bombarral e Caldas da Rainha, e de quatro Apeadeiros em Paúl,
São Mamede, Dagorda e
Óbidos, com a criação de
acessos para pessoas com
mobilidade condicionada às
plataformas de passageiros
34

e alteamento das plataformas, de modo a facilitar
a entrada e saída ao comboio;
- Construção de uma nova linha no apeadeiro
de São Mamede passando este a Estação Ferroviária;
- Reforço da Segurança Rodoviária e Ferroviária
com a automatização e supressão de quatro Passagens de Nível;
- Melhoria das condições de atravessamento
rodoviário através da construção de quatro passagens desniveladas ao caminho-de-ferro situadas nos concelhos de Torres Vedras (freguesia do
Ramalhal e freguesia de Campelos e Outeiro da
Cabeça) e Óbidos (freguesia de Santa Maria, São
Pedro e Sobral da Lagoa);
- Instalação de Sinalização Eletrónica, Telecomunicações e GSM-R (Global System for Mobile
Communications Railway) que garante o reforço
das condições de segurança e circulação ferroviária.

© Ricardo Quinas
Apeadeiro de São Mamede, que irá passar a ser estação. Agosto de 2016
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Modernização
da Linha de Cascais

o dia 13 de Dezembro foi aberto o
concurso público destinado à empreitada que irá permitir avançar
para mais uma etapa da modernização da
linha de Cascais.

Esta empreitada que irá abranger a via e catenária, tem como objectivo a migração do sistema
actual de electrificação da linha, que é de 1500
em corrente continua, para os 25 kV em corrente
alternada, que é o sistema utilizado na restante
rede ferroviária nacional.
Estão previstas outras intervenções no âmbito
desta empreitada que são as seguintes:
• Implementação de 7 novas diagonais de contravia;

• Levantamento de uma diagonal existente na
estação do Estoril;
• Alterações de Layout nas estações de Oeiras
e Cascais;
• Execução de estrutura de proteção entre os
quilómetros 16,246 e 16,600;
• Criação de uma nova ligação nascente ao parque de material de Carcavelos (PMC);
• Substituição do pontão metálico junto da estação de São Pedro ao quilómetro 21,346.
Este concurso apresenta um prazo de conclusão das obras da empreitada de 730 dias, com
um preço base de procedimento de 36 milhões
de euros.

© José Sousa
Estação de Cascais. Dezembro de 2020.
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Destaque Ferroviário
O investimento na
Modernização da Linha
de Cascais tem como
principais
objetivos
promover serviços de
transporte mais eficientes de modo a reduzir o
consumo de energia de
tração e envolve a realização de trabalhos ao
nível de:
• Catenária e Via –
Concurso para a empreitada em curso;
• Energia de Tração,
incluindo
construção
de nova Subestação de
Tração em Sete Rios -

© António J. Pombo
Algés, Setembro de 2021.

Empreitada em contratação;
• Sinalização Eletrónica - Empreitada em curso;
• Implementação de Sistemas de Videovigilância e Informação ao Público - Concursos em preparação;
• Beneficiação de Estações e Apeadeiros, intervenções em Passagens de Nível (PN) e nos atravessamentos de Nível em Estação/Apeadeiro Projeto em elaboração;

• Supressão da PN Rodoviária de São João, última passagem de nível rodoviária ainda em funcionamento na linha de Cascais – Projeto em elaboração.
Para supressão da PN referida anteriormente,
foi assinado no passado dia 05 de Novembro um
contrato entre a Infraestruturas de Portugal e a
empresa Betar Consultores com vista ao estudo prévio e execução do projecto de uma passagem inferior para posterior supressão da passagem de nível rodoviária ao quilómetro 22,556.
Este contrato com um
preço contratual de
165.590,90 euros, tem
um prazo de execução
de 210 dias.
Na revista Trainspotter nº131 de Julho de
2021 falamos sobre os
planos de modernização da Linha de Cascais
no geral. Agora vamos
detalhar as alterações
de layout que vão existir na linha e em termos de catenária.

© Ricardo Quinas
Santos, Outubro de 2014.
36

Destaque Ferroviário

Implementação de uma nova diagonal de contravia aproximadamente ao PK 1,219.

Implementação de duas novas diagonais de contravia aproximadamente ao PK 5,300.

Implementação de uma nova diagonal de contravia aproximadamente ao PK 8,419.

Implementação de duas novas diagonais de contravia aproximadamente ao PK 15,300.
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Levantamento dos AMV 5, 6, 7, 8 e 10 existentes;
Implementação de 2 novas diagonais (Linha central-VA e Linha central-VD);
Ripagem da VD para implementação de um topo de escorregamento com extensão 52m.

Parque de Material de Carcavelos (PMC)

Implantação de 3 novos AMV e 1 nova diagonal;
Implantação do novo topo G1.

Substituição de 3 AMV existentes (AMV 5, AMV 7 e AMV 8) e duas novas diagonais, uma diagonal de
contravia nova (AMV 2I/2II) e a substituição  e relocalização de uma diagonal existente (AMV 9/10);
Substituição do pontão metálico da Ribeira de Manique por um novo pontão executado em betão
armado e via balastrada.

Levantamento da diagonal existente AMV1/ AMV2, aproximadamente ao PK 23,490.
38

Balastro

Levantamento dos AMV 1, AMV 16 e TJS 3/4 e, consequentemente, da ligação existente entre
a TJS 3/4 e a linha L5;
Implementação da ligação da VD à TJS 5/8;
Implementação da ligação entre o AMV 10 e a Linha L5;
Implementação da uma nova diagonal de contravia aproximadamente ao PK 24,919.

Catenária e Energia de Tracção

A alimentação em sistema 25 kV à linha de Cascais será efectuada com recurso a dois feeder entre
a SST de Sete Rios e o PK 2,8 da linha de Cascais, onde ficará situado o Posto de Catenária de
Alcântara-Mar.
Este posto será instalado no interior de um edifício, que irá receber dois feeder provenientes da SST
Sete Rios e dispor de três saídas para a catenária: uma para cada uma das duas vias e outra para o
feeder paralelo de alimentação contínuo que será instalado entre Cais do Sodré e Cascais.
A catenária a instalar será do tipo LP10 com adaptações para suportar os dois sistemas de corrente
(o actual e o futuro).
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Reabilitação do
Ramal de Tomar

© Infraestruturas de Portugal

F

oi concluída mais uma empreitada
referente à reabilitação e modernização do ramal de Tomar, processo
que decorreu ao longo dos últimos dois anos
e que está agora finalizado.
A intervenção que recentemente acabou abrangeu o troço compreendido entre os quilómetros
8,730 e 9,985 que era a última fase do projecto
que permitiu o incremento das condições de operacionalidade e exploração ferroviária.
O contrato para esta empreitada tinha sido assinado no mês de Maio de 2021 entre a Infraestruturas de Portugal e a Somafel num valor de
715.000,00 € com um prazo de execução das
obras de 120 dias.
O projecto que foi desenvolvido pela IP Engenharia teve um investimento de cerca de 920.000,00
€ já que incluiu os materiais necessários, como
por exemplo as travessas e o carril.

40

A empreitada abrangeu as seguintes intervenções:
- Substituição integral das travessas de madeira
pro travessas de betão bibloco;
- Substituição de carril e transformação de barra curta em barra longa soldada;
- Desguarnecimento, rebalastragem e ataque
mecânico pesado;
- Beneficiação do sistema de drenagem em toda
a extensão do troço.
A requalificação do ramal de Tomar foi feito em
4 diferentes fases. Fases 1 e 2 entre os quilómetros 2,156 e 6,274 com um custo de cerca
de 2.400.000,00 euros e finalizada em Maio de
2020. Fase 3 entre os quilómetros 0 e 1,933 com
um custo de cerca de 1.000.000,00 € foi concluída em Janeiro de 2021. E finalmente a Fase 4 referida anteriormente entre os quilómetros 8,730
e 9,985.

Comboio Correio
Os quilómetros restantes já tinham sido renovados em empreitadas feitas há alguns anos
atrás.
Com um custo total superior a 4.300.000,00
€ as quatro fases do plano de reabilitação permitiu concretizar os seguintes objectivos estratégicos:
- Renovação do ciclo de vida da superestrutura de via;
- Melhoria dos níveis de segurança, qualidade,
fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura;
- Melhoria dos níveis de conforto e comodidade para os passageiros;
- Redução dos custos de manutenção.

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal
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Museu Nacional Ferroviário
em Bragança no
Google Arts & Culture

O

Museu Nacional Ferroviário em
Bragança disponibiliza a Locomotiva “N 1” e outras peças online no
Google Arts & Culture.
Desde o dia 01 de dezembro, passados 115
anos sobre a inauguração da Linha do Tua, mais
de 80 peças do Museu Nacional Ferroviário em
Bragança estão disponíveis online no Google Arts
& Culture.
Devido a esta nova exposição virtual, em apenas alguns cliques, os utilizadores do Google Arts
& Culture poderão ver Locomotivas a Vapor, Carruagens e muitas outras peças emblemáticas que
ao longo de mais de um século foram usadas na
via férrea que unia a cidade Bragança a Mirandela
e, pelo Vale do Tua, à Linha do Douro.

© Fundação Museu Nacional Ferroviário
Esta exposição online permite que o visitante
percorra a Linha do Tua, não só através de material circulante como também equipamentos
de estação ou objetos do quotidiano ferroviário.
Os trabalhos de construção do troço Mirandela –
Bragança começaram em julho de 1903, numa
cerimónia festiva em Bragança, que contou com
a presença de muitas personalidades ilustres. A
construção avançou e os vários troços foram sendo sucessivamente abertos à medida que o caminho de ferro estava completamente funcional. Em
dezembro de 1905 chegou até Sendas, localidade
situada a 30 km de Bragança, mas somente quase um ano depois o caminho de ferro chegava a
Bragança, tendo sido inaugurado a 1 de dezembro de 1906. A comemoração da restauração da
independência foi completamente assoberbada
pela chegada do progresso.
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Desde 2019 que é possível visitar o Museu Nacional Ferroviário em Bragança e conhecer o património e a história do caminho de ferro associada a esta região, e desde hoje que é possível
conhecer também esta história online em:
https://artsandculture.google.com/partner/
museu-nacional-ferroviario-de-braganca
Sobre o Museu Nacional Ferroviário
O Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, conta mais de 160 anos de história do caminho de ferro em Portugal. Com uma das melhores coleções de património ferroviário da Europa,
ocupa uma área de 4,5 hectares, que comporta
19 linhas e edifícios ferroviários notáveis. Tem à
sua espera verdadeiros tesouros nacionais, como
o Comboio Real e o Comboio Presidencial, e outras máquinas fantásticas que trilharam os carris
desde o tempo do vapor!
Sobre o Museu Nacional Ferroviário - Bragança
Localizado no centro da cidade, no edifício da
antiga estação ferroviária, este núcleo encontrava-se encerrado ao público desde 2002, reabrindo
no dia 25 de abril de 2019. Resultante de projeto
da Câmara Municipal de Bragança, a requalificação deste museu contemplou a reabilitação da
antiga cocheira de locomotivas e a duplicação da
área expositiva.

O Museu contempla o impacto desta ligação
para o desenvolvimento da região, da sua ligação
ao país e ao mundo através do comboio. Locomotivas, carruagens, vagões, equipamentos oficinais
e múltiplos objetos contam a história da construção e exploração da Linha do Tua, homenageando, muito em particular, a identidade e memória
da comunidade, cuja vivência ficaria para sempre
ligada ao caminho-de-ferro. Destacam-se peças
como a Locomotiva CN1, uma das primeiras a
operar no primeiro troço Linha do Tua, entre esta
estação e Mirandela.
Sobre o Google Arts & Culture
O Google Arts & Culture apresenta tesouros,
histórias e conhecimento de mais de 2.000 instituições culturais de 80 países. Se a missão do
Google é tornar as informações do mundo mais
acessíveis, então a missão da Arts & Culture é
tornar a cultura mundial acessível a qualquer
pessoa, em qualquer lugar. É a sua porta para explorar a arte, a história e as maravilhas do mundo. Descubra histórias sobre o patrimônio cultural
que vão desde as os quadros de Van Gogh ao
património de Puerto Rico, aos Desportos na Australia ou o movimento dos direitos das mulheres
até aos antigos Templos Maya, Comida Japonesa
ou o Caminho de Ferro Indiano.

© Fundação Museu Nacional Ferroviário
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Inaugurada a Estação
Intermodal de Moura

N

o dia 10 de dezembro decorreu a
cerimónia de inauguração da Estação Intermodal de Moura situada na antiga estação ferroviária da cidade
alentejana.
O processo de requalificação do espaço iniciou-se no ano de 2017 quando foi assinado um
contrato de subconcessão entre a IP Património
(IPP) e o Município de Moura. Deste modo foi
possível avançar para a reabilitação do edifício
de passageiros que se encontrava devoluto e
em avançado estado de degradação após o encerramento do ramal ferroviário em janeiro de
1990.
O projecto que obrigou a um investimento
global de cerca de 600.000,00 € contou com
uma taxa de cofinanciamento pelo FEDER de
85% após a autarquia ter feito uma candidatura ao Programa Operacional Regional Alentejo
2020. As obras que decorreram permitiram a
reabilitação estrutural do imóvel e criar novas
infraestruturas técnicas. Foram feitos trabalhos
de impermeabilização, isolamento, cobertura,
alvenarias, demolições, cantarias, revestimentos, carpintarias, serralharias, pinturas, inter44

© Infraestruturas de Portugal
venções exteriores de pavimentos, telecomunicações e eletricidade.
O contrato de subconcessão permitiu ainda que
fossem cedidos ao município diversos objectos de
âmbito histórico e cultural que após a devida reabilitação estão expostos no imóvel, preservando
a história e memória ferroviária do espaço agora
dedicado ao transporte rodoviário.

© Infraestruturas de Portugal
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© Jornal A Planície
A reabilitação do imóvel permitiu criar condições
para que a Rádio Planície e o Jornal A Planície pudessem ficar instaladas no primeiro andar. O rés
do chão conta com espaços de bilheteiras, sala
de espera, instalações sanitárias e uma cafetaria.
A cerimónia que contou com a presença de
Nuno Neves, vogal do Conselho de Administração e represente da IPP e Paulo Rodrigues que é
gestor do PNE (Plano Nacional de Ecopista), foi

marcada pela entrega ao Município de Moura do
contrato de subconcessão para uso privativo dos
bens do Domínio Público Ferroviário integrantes
no Ramal de Moura entre os quilómetros 203,975
e 212,582 que vão no futuro ser utilizados como
ecopista.
Durante a iniciativa foi apresentado o livro “Memórias Soltas do Ramal de Moura” editado pela
autarquia de Moura, da autoria de Ivan Valério.

© Infraestruturas de Portugal
45

Comboio Correio

251.016 Demolida após
Acidente grave nas
Astúrias

U

m grave acidente a 29 de Novembro interrompeu o tráfego ferroviário durante doze
dias entre as Astúrias e a meseta espanhola.
Entre Campomanes e Puente de Los Fierros, em plena
rampa de Pajares, o primeiro siderúrgico do dia que
subia para Leon com a locomotiva 251.016, deparou-se com um desabamento de terras à entrada de um
túnel.
O choque produzido quando o comboio circulava a 80
km/h com uma carga muito concentrada de 1.000 toneladas partiu a locomotiva em dois, à entrada do túnel. O
maquinista, miraculosamente, escapou com vida, embora
tenha sido transportado de urgência para o hospital, dadas
as graves lesões.

Dada a impossibilidade de libertar a via de outra forma,
os vagões descarrilados e a locomotiva 251.016 foram sucateados no local, antes da linha reabrir, por fim, a 11 de
Dezembro. A locomotiva havia sido construída pela CAF em
1982, sob licença Mitsubishi. Da série 251 há agora três
locomotivas de baixa, sobrando assim 27 em serviço.

© Leonoticias

© Leonoticias
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© Leonoticias

© Leonoticias
© Leonoticias

© Leonoticias
© Leonoticias

© Leonoticias

© Leonoticias
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Estabilização de Talude
na Linha do Douro

F

oram iniciados os
trabalhos referentes
a uma empreitada
que visa a estabilização de
um talude situado entre os
quilómetros 11,900 e 11,950
da linha do Douro, lado direito, a norte do Apeadeiro de
Cabeda, no concelho de Valongo.

© Infraestruturas de Portugal

A intervenção tem como principal objectivo a estabilização do
local onde ocorreu um escorregamento comprometedor da estabilidade da plataforma de via
e poste de catenária. De forma
a minimizar os riscos, e numa  
acção preventiva foram feitos
alguns trabalhos, que incluíram
o espiamento do poste de catenária. Desse modo ficaram garantidos os níveis de segurança
necessários até que se finalizem
as intervenções necessárias.

© Infraestruturas de Portugal

As dificuldades existentes no terreno, onde se
destaca a acentuada inclinação do aterro e ainda pelo facto de existir um caminho na sua base
obrigam a que a solução para resolver o problema

passe pela execução de um muro de gabiões na
base do aterro, com o reforço do mesmo através
da aplicação de pregagens associadas a redes e
cabos de aço de alta resistência.
A intervenção obriga a um investimento de
298.599,00 euros com um prazo de conclusão
de 150 dias, sendo
que a empreitada foi
consignada à empresa
ANCORPOR – Geotecnia e Fundações, Lda.,
com base num projeto
desenvolvido pela Tetraplano, Engenharia
Lda.

© Infraestruturas de Portugal
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Alstom fornece Sistema
de Sinalização Onboard
para os novos Comboios
do Metro do Porto

A

lstom fornece sistema de sinalização onboard para os novos comboios do Metro do Porto.

l O sistema de sinalização da Alstom inclui novas funcionalidades em termos de
operacionalidade e ergonomia.
l A instalação ficará a cargo das equipas
da Alstom no Porto.
A Alstom, líder global em mobilidade inteligente
e sustentável, acaba de anunciar o fornecimento
de equipamentos de sinalização ATP (Automatic
Train Protection) onboard aos novos comboios do
Metro do Porto. No âmbito deste acordo, no valor
de 4,5 milhões de euros, a Alstom irá fornecer os
sistemas de sinalização para as 18 novas composições que vão ser adicionadas à frota do Metro
do Porto.
A adaptação em termos de engenharia do sistema ATP aos novos comboios ficará a cargo das
equipas da Alstom no Porto e compreende uma
série de melhorias, tais como a inclusão de ecrãs
tácteis, com ganhos em termos de operacionalidade e ergonomia.
O sistema ATP a ser fornecido no âmbito do
contrato com o Metro do Porto baseia-se na tecnologia CityFlo da Alstom, que inclui “balizas”
colocadas ao longo da via, que vão enviando informações para os comboios, permitindo uma
supervisão contínua da velocidade. Além disso,
possibilita uma condução semiautomática, centralizando todas as indicações na cabina do maquinista.

testes no final de 2022, de acordo com a planificação do Metro do Porto.
“A Alstom está empenhada em contribuir para
o desenvolvimento do sistema ferroviário português, propondo sistemas e soluções que constituam uma mais-valia em termos de funcionalidade e segurança, tanto para os operadores, como
para os utilizadores. Com o fornecimento do sistema CityFlo ao Metro do Porto, estamos a potenciar a modernização e segurança da linha e das
composições, ao mesmo tempo que facilitamos
a transição para uma mobilidade mais sustentável”, afirmou David Torres Managing Director da
Alstom Portugal.
A Alstom está há mais de 30 anos em Portugal
e, atualmente, dois em cada três comboios em
circulação no nosso país foram fabricados pela
Alstom ou com tecnologia Alstom, incluindo comboios de alta velocidade, comboios regionais, metropolitanos e elétricos. No âmbito digital, mais
de 1.500 km da rede ferroviária portuguesa e
mais de 500 unidades de bordo são geridas pelo
sistema Convel ATP da Alstom, uma solução de
sinalização desenvolvida especificamente para o
mercado português. No panorama da mobilidade
urbana, a Alstom ficou encarregue do sistema de
sinalização do Metro do Porto e dos 102 comboios
que hoje servem esta rede.

Nota de Imprensa do dia 13 de dezembro 2021

A primeira composição dotada deste sistema
ATP da Alstom entrará em circulação em fase de
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A

Pelas Objectivas

dos

Leitores

s obras de modernização que decorrem ao longo do país, com principal destaque para as intervenções
nas linhas da Beira Alta e do Oeste, obrigam
ao transporte de materiais de via e de maquinaria dos diversos empreiteiros.

gado. É normal que as composições vão inverter
ao triângulo da Bifurcação de Lares, quando os
comboios seguem para norte, já que o ponto de
origem das circulações é a estação do Entroncamento, local onde a Infraestruturas de Portugal
armazena os carris.

O transporte de carril foi durante o mês de dezembro o alvo de vários spotters que aproveitaram o facto da maioria das circulações serem feitas com recurso a locomotivas a diesel, mesmo
onde as linhas estão electrificadas.

Hipóteses para captar a circulação das locomotivas da série 1960, das quais existem apenas 3
exemplares em funcionamento, registando imagens que poderão em breve fazer parte da história.

Isto acontece pela razão das operações de descarga/carga serem efectuadas com a catenária
desligada, permitindo desse modo os trabalhos

Em termos de passageiros a CP durante o último mês de 2021 procedeu à já habitual rotação de locomotivas 1400s entre Lisboa e o Porto.

em segurança. As gruas existentes nos vagões de
transporte de carril são alimentadas pelos geradores existentes.

Efectuou ainda o transporte de mais uma unidade
9630 para a linha do Vouga após a mesma ter
sido alvo de reparação nas oficinas de Guifões.

Há por vezes a necessidade de inverter a posição dos vagões usados no transporte do carril,
consoante o local onde o mesmo irá ser descarre-

© Rui Pedro Ferreira
Comboio 92204 (Contumil-Pampilhosa) com a 5625 e algum material de via, incluindo uma ex-1500.
Gaia-Devesas, 28 de Dezembro de 2021
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Locomotiva 1408. Marcha
31301 (Lisboa Santa
Apolónia - Contumil).
Bencanta. 01 de
Dezembro de 2021

© Diogo Filipe

Locomotiva 1408. Marcha
31301 (Lisboa Santa
Apolónia - Contumil).
Pombal, 01 de Dezembro
de 2021

© Raul Marques

Locomotiva 1415.
Marcha 31300 (Contumil
- Lisboa Santa Apolónia).
Ameal, 21 de Dezembro
de 2021

© Nuno Cortesão
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Locomotiva 1962.
Comboio 74434
(Mangualde Entroncamento). Pombal,
01 de Dezembro de 2021.

© Raul Marques

Locomotiva 1962.
Comboio 74434
(Mangualde Entroncamento). Bencanta,
01 de Dezembro de 2021.

© Diogo Filipe

Locomotiva 1962.
Comboio 74434
(Mangualde Entroncamento).Ameal,
01 de Dezembro de 2021.

© Nuno Cortesão
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Locomotiva 1907.
Comboio 74363
(Entroncamento Amieira). Montemor, 03
de Dezembro de 2021.

© Nuno Cortesão

© Raul Marques

© Raul Marques

Locomotiva 5623.
Comboio 74363
(Entroncamento Amieira). Amieira, 08 de
Dezembro de 2021.

Locomotiva 5623.
Comboio 74062 (Amieira
- Figueira da Foz).
Bifurcação de Lares, 08
de Dezembro de 2021.

© Raul Marques
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Locomotiva 1903.
Comboio 74436 (Nelas Entroncamento). Ameal,
09 de Dezembro de 2021.

© Nuno Cortesão

Locomotiva 1962.
Comboio 74434 (Nelas Entroncamento). Ameal,
01 de Dezembro de 2021.

© Nuno Cortesão

Locomotiva 1962.
Comboio 74032
(Pampilhosa Entroncamento). Bencanta,
01 de Dezembro de 2021.

© Nuno Cortesão
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©Bruno Belém
1437 com um comboio de transporte de carril, descarregado na zona de Dois Portos, a voltar vazio
para o Entroncamento, à passagem pelo Jerumelo na linha do Oeste. 26 de Dezembro de 2021

© João Morgado
Marcha de transporte da 9636 entre Contumil e Aveiro. São Félix da Marinha,
17 de Dezembro de 2021.
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As obras em curso do Ferrovia 2020
Linha da Beira Alta
(troço Pampilhosa
Santa Comba Dão)
e Concordância da
Mealhada

© José Sousa

A estação da Pampilhosa
continua à espera das obras de
modernização. Enquanto isso
vão decorrendo os trabalhos de
construção da concordância.

11-12-2021.

© José Sousa

No local da fututra concordância
vão decorrendo os trabalhos de
abertura do canal ferroviário.

11-12-2021.

© José Sousa
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Uma outra vista do local onde
vai ser construída a variante e
dos trabalhos existentes.

11-12-2021.

© José Sousa

Grande parte da concordância
vai ser feita com recurso a um
viaduto de modo a ser possível
ultrapassar o curso de água
existente, assim como as
estradas.

11-12-2021.

© José Sousa

Quilómetro 52, vista para o lado
da Pampilhosa.

11-12-2021.

© José Sousa
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Quilómetro 52 com vista para
o lado do Luso. Uma das vias
já se encontra em avançado
estado de renovação.

11-12-2021.

© José Sousa

Apeadeiro da Vacariça, lado da
Pampilhosa.

11-12-2021.

© José Sousa

Na Vacariça foi possível
encontrar a "velhota" 1210
envolvida nas obras de
modernização, embora neste
momento estivesse parada.

11-12-2021.

© José Sousa
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Apeadeiro do Pego, que seria
dias depois demolido.

11-12-2021.

© José Sousa

Junto do apeadeiro do Pego,
vista para o lado do Luso, a
circulação dos comboios vai-se
fazendo por agora em via única.

11-12-2021.

© José Sousa

A ponte ferroviária do Luso
também está a ser alvo de
intervenção.

11-12-2021.

© José Sousa
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© Fernando Liberato
Vista para a inserção da concordância com a linha do Norte. 11-12-2021.

Aqui dar-se-á
início ao Viaduto
da Pampilhosa.

11-12-2021.

© Fernando Liberato
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Pormenor do encontro esquerdo
do Viaduto da Pampilhosa..

19-12-2021.

© Fernando Liberato

Fundações do Viaduto da
Pampilhosa.

19-12-2021.

© Fernando Liberato

Fundações entre
a EM620 e o
CM714.

19-12-2021.

© Fernando Liberato
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Equipamentos
para a
execução das
fundações.

11-12-2021.

© Fernando Liberato

© Fernando Liberato
Zona de inserção da concordância com a linha da Beira Alta. 11-12-2021.
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Vista para o local da inserção da
Concordância da Mealhada com
a linha da Beira Alta, esta com
uma das vias já reabilitada e
outra ainda por intervencionar.

11-12-2021.

© Fernando Liberato

Trabalhos nas proximidades ao
apeadeiro de Quinta do ValongoVacariça.

19-12-2021.

© Fernando Liberato

Trabalhos nas proximidades ao
apeadeiro de Quinta do ValongoVacariça.

19-12-2021.

© Fernando Liberato
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Trabalhos ao Km 55 da linha
da Beira Alta.

19-12-2021.

© Fernando Liberato

Intervenção na zona do
apeadeiro do Pego, já demolido.

19-12-2021.

© Fernando Liberato

Travessas para a modernização
da linha da Beira Alta em
Mortágua.

09-12-2021.

© Fernando Liberato
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Linha do Oeste
( troço Mira Sintra
- Meleças - Torres
Vedras)

Local do antigo apeadeiro do Telhal, vista
para o lado de Lisboa.

13-12-2021.

© José Sousa

Continuam a decorrer as obras
de consolidação dos terrenos na
zona norte do Telhal.

19-12-2021.

© João Cunha
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Local da construção da futura
passagem superior a sul da
estação do Sabugo.

13-12-2021.

© José Sousa

A norte da estação do Sabugo
já é visível a futura passagem
superior rodoviária.

19-12-2021.

© João Cunha

Na Pedra Furada estavam
a ser construídas as novas
plataformas.

13-12-2021.

©
© João
José Cunha
Sousa
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Como podemos observar as
novas plataformas vão servir a
futura via dupla.

19-12-2021.

© José Sousa

Na zona do Jerumelo continuam
as obras de duplicação da via.

19-12-2021.

© João Cunha

Uma outra visão da intervenção
que decorre junto do Jerumelo.
Trabalhos que não impedem
acirculação dos comboios.
19-12-2021.

© João Cunha
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© Carlos Pérez Fontana
No viaduto à entrada de Soria, 08 de Novembro de 2021.

Viagem do PTG por Espanha

Texto: Carlos Pérez Fontana

A

pós várias mudanças de data
devido à COVID entre 8 e 12 de
novembro o PTG circulou em
várias linhas no Nordeste da Espanha.
Esta viagem operada pela Alsa denominada “The Alco holic tour” foi pensada
para que os aficionados das locomotivas
Alco desfrutassem ao máximo possível e
teve o seu ponto mais interessante na
apresentação da 1603 após o seu restauro.
O programa da viagem foi o seguinte:

D

espués de varios cambios de
fecha por culpa del COVID
entre los días 8 y 12 de
noviembre por varias líneas del Noreste
de España.  
Este viaje operado por Alsa denominado “The Alco holic tour” estuvo diseñado para que los aficionados a las
locomotoras Alco disfrutasen lo máximo
posible y tuvo su punto más interesante
en la presentación de la 1603 después
de su restauración.
El programa del viaje fue el siguiente:
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8 de novembro

8 de noviembre

O comboio circulou de Madrid Chamartín
para Soria com a 2150 operando ao longo
da linha Torralba-Soria. Depois de realizar a
manobra de inversão em Soria, o comboio
retornou a Torralba, onde fez a inversão
novamente para seguir para Casetas, bem
próximo a Zaragoza.

El tren circuló desde Madrid Chamartín
hasta Soria con la 2150 recorriendo la
línea Torralba-Soria. Después de realizar
la maniobra de inversión en Soria el tren
regresó a Torralba, donde volvió a invertir
para continuar hasta Casetas, muy cerca de
Zaragoza.

Em Casetas, os entusiastas puderam
visitar as instalações da AZAFT (Associação
dos Amigos da Ferrovia e dos Carris de
Zaragoza), onde aguardavam a Alco 2148, a
locomotiva de manobra 10424 e a locomotiva
elétrica 7702, que por problema técnico não
foi colocada em ordem de marcha.

En Casetas los viajeros pudieron visitar
las instalaciones de la AZAFT (Asociación
zaragozana de amigos del ferrocarril y
tranvías), donde esperaban la Alco 2148,
la locomotora de maniobras 10424 y la
eléctrica 7702, que por un problema técnico
no pudo ser puesta en marcha.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Torralba-Soria entre Soria e Almazán. 08 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Torralba-Soria em Coscurita. 08 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
O comboio saindo de Torralba em direção a Casetas. 08 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
  Linha Madrid-Zaragoza na zona de linha única em Morata de Jalón. 08 de Novembro de 2021.

Visita do PTG as instalações da AZAFT
(Asociación zaragozana de amigos del
ferrocarril y tranvías) em Casetas.
08 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana

© Carlos Pérez Fontana

https://www.azaft.org/
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9 de novembro

9 de noviembre

Neste dia a viagem foi feita de Saragoça
a Canfranc com escala em Huesca, onde a
marcha foi invertida.

Este día se hizo el viaje desde Zaragoza
hasta Canfranc con parada en Huesca, donde
se invirtió la marcha.

O percurso entre Huesca e Canfranc é
espectacular, pois sobe até aos Pirenéus
junto à fronteira com a França por um
percurso complicado e com paisagens de
grande beleza, embora o estado da via seja
bastante mau com limitações de velocidade.

El recorrido entre Huesca y Canfranc
es espectacular ya que asciende hasta los
Pirineos cerca de la frontera con Francia
con un trazado complicado con paisajes de
gran belleza, aunque el estado de la vía es
bastante malo con limitaciones de velocidad.

O comboio chegou à nova estação de
Canfranc, que está em processo de reforma
e restauração do monumental edifício da
estação original.

El tren llegó a la nueva estación de
Canfranc, que se encuentra en plena reforma
de sus instalaciones y restauración del
edificio monumental de la estación original.

Depois de uma longa parada que os
entusiastas aproveitaram para visitar a
estação e jantar, o comboio retornou a
Zaragoza direto pelo desvio de Huesca sem
inverter a marcha.

Tras una larga parada que los viajeros
aprovecharon para visitar la estación y comer
el tren regresó a Zaragoza directamente por
el by-pass de Huesca sin invertir la marcha.

Neste dia a tração foi realizada pela 2148
e 2150 na cabeça e na cauda do comboio.

Este día la tracción corrió a cargo de la
2148 y la 2150 en cabeza y cola del tren.

© Carlos Pérez Fontana
Saindo de Huesca em direção a Canfranc. 09 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Huesca-Canfranc chegando a Ayerbe. 09 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Huesca-Canfranc na paisagem espetacular de Mallos de Riglos. 09 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Nesta imagem é possível ver o mau estado da linha de Canfranc. 09 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Huesca-Canfranc em Villanúa. 09 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Comboio na nova estação de Canfranc. 09 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Baixando de Canfranc em Castiello de Jaca. 09 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Huesca-Canfranc de volta a Zaragoza perto de Ayerbe. 09 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Na linha Zaragoza-Lleida entre Grañén e Sariñena. 10 de Novembro de 2021.

10 de novembro

10 de noviembre

Este foi o dia da apresentação de 1603.

Este día fue el de la presentación de la
1603.

De manhã cedo o comboio partiu de
Saragoça para Lleida com 2148 e 1603 na
frente.
Apesar de estar agendada uma visita às
instalações da ARMF em Lleida, no final não
foi efectuada pelo que foram efectuadas as
manobras na sua estação para colocar 1.603
na cabeça do comboio e 2.148 na cauda.
A linha entre Lleida e La Pobla de Segur
não pertence mais à Adif e é operada pela
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) com automotoras diesel Stadler. O
percurso é muito espetacular entre Balaguer
e La Pobla de Segur, pois também sobe para
os Pirenéus.
Ao chegar a La Pobla de Segur, fez-se
uma breve parada, da qual os passageiros  
aproveitaram para tirar fotos da 1603 e,

A primera hora de la mañana el tren salió
de Zaragoza a Lleida con la 2148 y la 1603
en cabeza.
Aunque el la programación estaba prevista
una visita a las instalaciones de ARMF en
Lleida al final no se realizó por lo que en
su estación se realizaron las maniobras para
situar la 1603 en cabeza y la 2148 en cola.
La línea entre Lleida y La Pobla de Segur
ya no pertenece a Adif y está explotada por
Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña
(FGC) con automotores Stadler diésel. El
trazado es muy espectacular entre Balaguer
y La Pobla de Segur ya que también asciende
a los Pirineos.
Al llegar a La Pobla de Segur se realizó una
breve parada que aprovecharon los viajeros
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em seguida, iniciou-se a viagem de volta a
Zaragoza com a 2148 rebocando.
Ao sair de Lleida, a 2148 avariou, pelo
que teve de regressar à estação e transferir
os passageiros para um Ave a Saragoça e foi
necessário que a 2150 partisse de Saragoça
para poder deslocar o comboio até ao seu
destino.

para realizar fotos de la 1603 y después se
emprendió el viaje de regreso a Zaragoza
con la 2148 tirando.
Al salir de Lleida la 2148 sufrió una avería
por lo que tuvo que regresar a la estación
y transbordar a los viajeros a un Ave hasta
Zaragoza y fue necesario que la 2150 fuese
desde Zaragoza para poder trasladar el tren
hasta su destino.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Lleida-Pobla de Segur com Lleida o fundo. 10 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Lleida-Pobla perto de Ager. 10 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Lleida-Pobla em Segur de Cellers. 10 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Lleida-Pobla de Segur perto de Tremp. 10 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Lleida-Pobla de Segur entre Tremp e Pobla de Segur. 10 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Lleida-Pobla de Segur na estaçao de La Pobla de Segur. 10 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Lleida-Pobla de Segur perto de Pobla de Segur. 10 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Lleida-Pobla de Segur no espectacular ponto de Congost dels Terradets.
10 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Na estaçao de Balaguer próximo a um Stadler FGC e com o aquecimento a vapor ligado.
10 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Lleida-Pobla de Segur entre Balaguer e Lleida. 10 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Lleida-Pobla de Segur entre Balaguer e Lleida. 10 de Novembro de 2021.
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11 de novembro

11 de noviembre

Devido a avaria da 2148 no dia anterior,
foi necessário alterar os planos com as
locomotivas e a 1603 continuou o seu
percurso com o comboio juntamente com a
2150, em vez da 2148 que permaneceu em
Saragoça.

Debido a la avería de la 2148 de la jornada
anterior fue necesario cambiar los planes
con las locomotoras y la 1603 continuó viaje
con el tren junto con la 2150, en vez de la
2148 que se quedó en Zaragoza.

Neste dia a viagem foi feita de Saragoça
a Bilbao, primeiro contornando o Ebro até
Miranda de Ebro pela região vinícola de La
Rioja e, depois de uma parada em Miranda
de Ebro para reabastecimento, cruzando a
Cordilheira Cantábrica pelo porto de Orduña.
Antes de terminar a etapa em Bilbao, o trem
viajou pela linha BPT até Santurzi e como
não foi possível realizar manobras ali, o

Este día se realizó el viaje desde Zaragoza
a Bilbao, primero bordeando el Ebro hasta
Miranda de Ebro por la región vinícola de
La Rioja y, tras una parada en Miranda de
Ebro para repostar, después atravesando
la Cordillera Cantábrica por el puerto de
Orduña.
Antes de terminar la etapa en Bilbao el
tren recorrió la línea del BPT hasta Santurzi

1603 foi para Bilbao Abando na cabeça do
comboio.

y al no poder realizarse maniobras allí, la
1603 fue hasta Bilbao Abando encabezando
el tren.

Em Bilbao, inverteu-se a posição da 1603
no triângulo existente entre as linhas que
partem de Abando e a ligação ao BPT, tendose realizado então manobras de preparação
do comboio para o dia seguinte.

En Bilbao se invirtió la posición de la 1603
en el triángulo que existe entre las líneas
que parten de Abando y la conexión al BPT,
y después se realizaron maniobras para
preparar el tren para el día siguiente.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Miranda-Castejón em Alcanadre de caminho a Bilbao. 11 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Miranda-Castejón perto de Briones. 11 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Miranda-Castejón perto de Briones. 1de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Miranda-Castejón perto de Briones com o castelo de Davalillo.
11 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Na estaçao de Miranda de Ebro. 11 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Miranda-Bilbao em Llodio. 11 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Linha do BPT com a ponte “colgante” de Porugalete ao fundo. 11 de Novembro de 2021.
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A 1603 entrando em Bilbao Abando
depois de dar a volta.
11 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana

Estaçao de Bilbao Abando.
11 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
12 de novembro

12 de noviembre

Esta foi a última etapa, e também a mais
longa, desde que circulou de Bilbao a Madrid.

Esta fue la última etapa, y también la
más larga, ya que se circuló desde Bilbao a
Madrid.

Depois de cruzar novamente o porto de
Orduña para chegar a Miranda de Ebro, a
composição viajou pela "Imperial" para
Madrid acompanhada por um intenso
nevoeiro.
Em Venta de Baños, foi feita uma parada
para visitar as instalações da Asociación
Venteña de Amigos del Ferrocarril (AVENFER)
onde os esperava a locomotiva Verraco de
Norte 2723, que fez diversos movimentos
acompanhados por um vagão J e o trator de
manobra O&K para o deleite dos visitantes.
Em seguida, a viagem continuou com
uma parada fotográfica em Medina del
Campo e Ávila, onde toda a composição foi
encaminhada para 333-107, guardada pela
Associação de Amigos do Caminho de Ferro
de Madrid e que continuou para Madrid onde
88

Después de volver a atravesar el puerto
de Orduña para llegar hasta Miranda de
Ebro, la composición recorrió la "Imperial"
hasta Madrid acompañada por una intensa
niebla.
En Venta de Baños se realizó una parada
para visitar las instalaciones de la Asociación
Venteña de Amigos del Ferrocarril (AVENFER)
donde les esperaba la locomotora Verraco
de Norte 2723 encendida, la cual hizo varios
movimientos acompañada de un vagón J y
el tractor de maniobras O&K para delicia de
los visitantes.
Después el viaje continuó con parada
fotográfica en Medina del Campo y en Ávila,
donde se encabezó a toda la composición
a la 333-107, custodiada por la Asociación
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terminou esta intensa viagem que durou
cinco dias.
Um elemento que também deu muito clima
ferroviário a esta viagem foi o aquecimento
a vapor que aqueceu a composição de
carruagens 5000 a partir de vagões calderín
VT.
Esperamos que em 2022 possamos
desfrutar todos os adeptos de mais um
novo percurso por terras ibéricas com as
locomotivas Alco.

de Amigos del Ferrocarril de Madrid y que
continuó hasta Madrid donde concluyó este
intenso tour de cinco días.
Un elemento que también le dio mucho
ambiente ferroviario a este viaje fue la
calefacción de vapor que calentó la composición
de coches 5000 desde 3l vagón calderín VT.
Esperemos que en 2022 podamos disfrutar
todos los aficionados de otra nueva ruta por
tierras ibéricas con locomotoras Alco.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Miranda-Bilbao saindo do desfiladeiro em Subijana em direção a Miranda.
12 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Madrid-Irún perto de Pancorbo. 12 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Madrid-Irún entre Villaquirán e Quintana del Puente. 11 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Madrid-Irún entre Torquemada e Dueñas. 12 de Novembro de 2021.

Locomotiva Verraco em Venta de
Baños em serviço para visita dos
participantes do PTG.
11 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana

A locomotiva La Verraco é a locomotiva
em funcionamento mais antiga da
Espanha fabricada em 1887 com
caldeira a vapor.

© Carlos Pérez Fontana
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Madrid-Irún saindo de Venta de Baños passando em frente da Abadía de San Isidro de
Dueñas. 12 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Linha Madrid-Irún em Matapozuelos. 12 de Novembro de 2021.
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© Carlos Pérez Fontana
Linha Madrid-Irún saindo de Medina del Campo. 12 de Novembro de 2021.

© Carlos Pérez Fontana
Estaçao de Bilbao Abando. 12 de Novembro de 2021.
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A Estação da Boavista
Carta Aberta

Pela consulta à população e pela realização de um estudo de impacto
ambiental para apoiar a decisão final sobre o destino da primeira estação ferroviária do

Porto e terrenos públicos da Boavista

Porto, 16 de dezembro de 2021
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
do Porto, Rui Moreira,
Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal do Porto, Sebastião Feyo de
Azevedo,
Exmo. Sr. Vereador do Urbanismo, Pedro
Baganha,
Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto e Pelouro do Ambiente e
Transição Climática, Filipe Araújo.
Estando a Câmara Municipal do Porto em processo de tomada da sua decisão final sobre o destino a dar à primeira estação ferroviária do Porto
e aos seus terrenos públicos, vimos por este meio
fazer um apelo urgente para que esta etapa do
processo seja feita de forma transparente e democrática.
Em nome das mais de 10.800 pessoas que têm
apoiado o Movimento por um Jardim Ferroviário
na Boavista e a sua petição, fazemos aqui dois
pedidos que nos parecem fundamentais para assegurar o respeito pelo princípio democrático e
pela voz dos cidadãos que desde 2019 se manifestam incessantemente pela participação no futuro deste património público.
Primeiramente, solicitamos que a Câmara
Municipal realize um processo de consulta à
população, conforme já votado pela maioria de
deputados da Assembleia Municipal do Porto de
26 de abril de 2021 e entretanto reafirmado pelos vereadores da CDU, BE, PSD e PS em reunião
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pública de Câmara de 25 de outubro de 2021. Se
estes fóruns democráticos têm algum valor para o
atual executivo, então as suas decisões devem ser
respeitadas. Também entendemos que a Câmara
Municipal do Porto não deve temer os resultados
da participação cidadã acerca deste projeto. Se
a visão deste executivo de destruição da antiga
estação e dos seus terrenos para dar lugar a um
novo centro comercial e unidade hoteleira for ao
encontro da vontade popular, então a decisão final será muito mais clara e legítima. É crucial que
face a tanta contestação cívica a voz da população seja ouvida!
Seguidamente, esperamos que a Câmara Municipal do Porto solicite um estudo de impacto
ambiental que informe cidadãos/ãs e decisores/as
sobre o impacto que uma possível construção de
novo centro comercial e unidade hoteleira, desta
envergadura, terá no centro da cidade, seja a nível de trânsito, seja de qualidade ambiental e redução das áreas permeáveis. Relembramos que o
Ministério Público e a Inspeção-Geral de Finanças
ainda não se pronunciaram sobre a legitimidade
da pretensão da Câmara Municipal para prescindir da área verde e equipamento público que o
grupo El Corte Inglés seria obrigado a ceder segundo o Plano Director Municipal e, em vez disso,
para aceitar quase duplicar a área total de construção. Um projecto desta envergadura, com o
consequente impacto no trânsito e na redução do
cada vez mais exíguo solo permeável no centro da
cidade, deve ser suportado por evidências científicas que tornem claros os prejuízos que se levantam para a cidade. Também os indicadores de
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vulnerabilidade da qualidade do ar, poluição sonora e ausência de zonas verdes de sossego nesta
zona confirmam esta necessidade. Consideramos
que há uma obrigação - se não regulamentar pelo
menos ética e de legitimidade democrática - para
que se realize um estudo de impacto ambiental
sobre o projecto do grupo El Corte Inglés e as
consequências para a cidade do Porto e as/os munícipes.
Mantemos, como sempre, total disponibilidade para o diálogo e ficamos na expectativa que a
Câmara Municipal do Porto responda afirmativamente aos pedidos legítimos dos seus munícipes
e coletivos antes de qualquer decisão final!

Com os nossos melhores cumprimentos,
As associações e movimentos subscritores:
Movimento por um Jardim Ferroviário da Boavista
Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo
do Ouro-Grupo Ecológico (NDMALO-GE)
Campo Aberto - Associação de Defesa do Ambiente.
Clube UNESCO da Cidade do Porto
Greve Climática Estudantil do Porto
PLANEAR - Núcleo de Arquitetura Paisagista do
Porto
Extinction Rebellion Porto
MUBi Porto - Secção Local do Porto da Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta
Movimento de moradores da rua do Régulo
Magauanha

© Pedro André
Área da estação da Boavista, onde anteriormente circulavam os comboios, Setembro de 2014
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Natal na Benespera

uando tudo se previa que
seria mais um Natal sem
a união, a partilha e o
amor que estamos habituados a
ter e que a pandemia nos tirou, a
Benespera voltou a surpreender.
A Junta de Freguesia, juntamente
com um grupo generoso de voluntários, quis, pela primeira vez, assinalar o Natal, enfeitando os pontos principais da Aldeia bem como
as suas entradas.
Em menos de três semanas, alguns
populares juntaram-se aos serões,

na Casa do Povo de Benespera, para
criar enfeites artesanais, com pinhas,
tecidos e muita reciclagem. Desde a cabana do
Presépio, às figuras, às arvores de madeira, tudo
teve um toque artesanal. Sem dúvida isso foi o
que nos deu mais prazer, olharmos para o produto final e vermos que realmente o trabalho compensa.

© Filipe Santos
Associada a esta ideia, foi logo solicitado junto
das Infraestruturas de Portugal autorização para
colocar enfeites natalícios na nossa “Estação”,
visto ser das entradas mais importantes da Aldeia, sendo autorizado no mesmo dia.
4 de dezembro foi o dia da inauguração do Presépio e enfeites natalícios. A Eucaristia, seguida
da iluminação dos pontos de destaque na Benespera, contou com a presença da população, do
executivo da Junta de Freguesia, do Presidente
da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa e
do Presidente da Assembleia Municipal da Guarda, José Relva. Num gesto simbólico, foi entregue um laço ao Pároco António Martins, outro ao
Presidente da Junta de Freguesia de Benespera,
Patrick Joaquim e outro ao Presidente da Câmara
Municipal da Guarda.
5 de dezembro foi dia de caminhada à procura
dos enfeites natalícios. Numa caminhada de cerca
de 2 horas pela Aldeia de Benespera, o seu término foi na nossa modernizada Estação após a renovação da Linha da Beira Baixa, entre a Covilhã
e a Guarda. Enquanto esperávamos pelo regional
5685, os populares cantaram músicas natalícias
na sala de espera do edifício.

© Filipe Santos
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No seguimento da entrega de laços simbólicos,
o comboio não poderia ser esquecido. À chegada,
foram entregues 2 laços ao comboio como sinal
de inovação, esperança e alegria.
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À nossa Estação
Um grupo a foi embelezar.
Para quando passarem os comboios
Os passageiros se admirar.
As Infraestruturas de Portugal
As fotografias querem ver no final.
Como ficou a Estação de Benespera
Com a verdura e as pinhas do pinhal.
Já a 18 de dezembro recebemos na
nossa Estação a equipa do Sobre Carris
– Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e Ruben
Martins, bem como Antero Pires, fundador do movimento Linha da Beira Baixa.

© Antero Pires

O podcast natalício do P24 do Jornal Público foi
sobre as tradições de Natal da Benespera. Não
poderíamos receber de melhor maneira os nossos
convidados com um grupo de populares a cantar
uma música natalícia e umas quadras:
8 habitantes da Benespera
De carro fomos à Estação.
Esperar 6 jornalistas
E recebê-los com uma canção.
Via-se nos olhos dos jornalistas
Que ficaram contentes.
Alguns já queriam descer a pé
Mas chegavam cá abaixo a bater os dentes.
A nossa Freguesia é fria
Mas temos os corações quentinhos.
Gostamos de receber bem as visitas.
E depois ficamos todos amiguinhos.
Os jornalistas devem querer saber
Com eram as tradições das consoadas.
Eram as couves com o bacalhau
O arroz-doce, as cherovias e as rabanadas.

No dia seguinte, 19 de dezembro, a nossa amiga e responsável pela pasta do Ministério do Tra-

© Filipe Santos
balho, Solidariedade e Segurança Social visitou a
Benespera no âmbito da atividade em comunidade “Natal na Benespera”. Ana Manuel Mendes Godinho percorreu todos os enfeites da Aldeia e destacou a vista incrível e maravilhosa que se pode
aproveitar da nossa Estação. Nesse mesmo dia e
no contexto da receção da equipa do Sobre Carris, José Carlos Barbosa (Diretor de Manutenção e
Engenharia da CP) apelidou a Benespera como a
“Capital Ferroviária” da Linha da Beira Baixa, por
tantas incitativas tomar em redor da ferrovia e
tão bem receber. Já não fossemos conhecidos por
Benespera de Santo Antão, Benespera de Bem
Espera.
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Esta época festiva não poderia terminar sem se
aclamar as tradicionais Janeiras. Ana Godinho começou o ano utilizando o comboio na viagem Lisboa – Guarda. Às 12:41H de dia 3 de janeiro de
2022 chegou à Benespera no IC 541 trazendo à
porta a minha avó Imelda Santos (proveniente da
Covilhã). Cerca de 15 Benesperenses saudaram a
sua passagem pela Benespera com umas quadras
das Janeiras adaptadas por Suzete Rabaça:
Aqui vimos todos, todos reunidos
Cantar as Janeiras aos nossos amigos.
A nossa Amiga é Ana Godinho
Vimos desejar Bom Ano com muito carinho.

Despeço-me com um agradecimento aos amantes pela ferrovia e em especial a todos os Benesperenses que me acompanham nesta bonita
aventura. Realmente todas as atividades em redor da ferrovia só foram e são possíveis com a
união, espírito de partilha, e força que esta comunicada demonstra. Com o desejo que em 2022
nos visitem e possamos mostrar os
nossos costumes, tradições, paisagens e monumentos e o que temos
reservado para o caminho-de-ferro.

© Filipe Santos

O Filipe é um jovem especial
Muitas ideias ele tem.
Gosta muito da freguesia
E deseja que tudo fique bem.
Diretamente da “Capital Ferroviária” da Linha da Beira Baixa, BENESPERA
Autoria do texto: Filipe Santos
Quadras: Suzete Rabaça

© Filipe Santos
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© José Ambrósio
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© José Faísco

© José Ambrósio
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Livro: As Locomotivas Alsthom 2600 da CP

ivro dedicado às locomotivas
eléctricas 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 vinte e uma locomotivas Alsthom, fornecidas por intermédio do Groupement 50 Hz,
que circulam em Portugal desde 1974 e que
se tornaram numa das imagens mais icónicas
da rede nacional.
Ao longo de 400 páginas, o livro relata com
pormenor as origens, concepção, história e
características das locomotivas, recorrendo a
um arsenal interminável de fotografias e documentação diversa.
O livro resulta de uma investigação de vários
anos do autor, e conta com a colaboração essencial dos arquivos da CP para ir ao detalhe. É a

maior compilação de sempre sobre material motor português, rivalizando com alguns dos mais
importantes livros sobre esta matéria publicados
na Europa.
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

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/
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Livro: VAPOR EN LA RENFE. 2º periodo (1950-1975)

F

oi publicado em Espanha um novo livro
ferroviário dedicado á tração a vapor na
RENFE.

Este livro fecha o ciclo dedicado à história da tração
a vapor na ferrovia na Espanha. Abrange o período de
1848, data de entrada em serviço da linha Barcelona-Mataró, até 1975, ano em que terminou a exploração
ferroviária com locomotivas a vapor.
Essa história se refere principalmente às locomotivas
a vapor, sua história e evolução técnica, mas também
inclui a influência que o transporte ferroviário teve no
desenvolvimento e na política do país. Portanto, toda a
obra pode ser considerada uma importante contribuição para a história da ferrovia na Espanha.
Da autoria de Fernando Fernández Sanz, Gustavo Reder y Pedro Pintado, conta com 256 páginas no formato
300 x 220 mm.
https://www.agrupament.cat

D

Livro: Memórias Soltas do Ramal de Moura

urante a cerimónia de inauguração da estação intermodal de Moura, antiga estação
ferroviária, que decorreu no passado dia 10
de dezembro, foi apresentado um livro que pretende
manter vivas as memórias do ramal ferroviário de
Moura.
Durante a cerimónia,   Ivan Valério, autor do livro, afirmou:“ Este livro procura deixar um registo futuro do que
já foi o Ramal de Moura e para que as gerações vindouras
possam saber que existiu. Pelo menos tentei deixar uma
marca com as memórias e espero consegui-lo”
Este livro é uma edição do município de Moura.
http://www.planicie.pt/
http://www.cm-moura.pt/
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Spotting

PTG na linha Huesca-Canfranc
com a paisagem espetacular
de Mallos de Riglos.
09 de Novembro de 2021.
© Carlos Pérez Fontana
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