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A

Editorial

gora já não há desculpas. O partido incumbente renovou mandato,
com maioria absoluta, e Portugal
não pode não ter estabilidade governativa
nos próximos quatro anos. Além do mais, libertou-se das amarras de negociações orçamentais sempre difíceis, sempre inquinadas
para aumento de gastos ordinários do Estado, que objectivamente comprimiram para
níveis impensáveis o investimento público
em Portugal.
O partido socialista tem agora a responsabilidade de pôr no terreno a enorme prioridade nacional que é a ferrovia. O PS percebeu a
prioridade da ferrovia quando teve de acudir ao
próprio estrago feito com Pedro Marques e a generalidade dos programas eleitorais reflectiram
um consenso alargado na política nacional. Aliás,
os dois grandes ganhadores da noite eleitoral serão, porventura, os mais ambiciosos nesta temática – o PS que anunciou um PNI 2030 com 10
mil milhões em infraestrutura até 2030 e a Iniciativa Liberal, que se adiantou para apresentar
um plano de infraestruturas com 20 mil milhões
a 15 anos. Se a isto somarmos PSD, Livre, BE
e CDU, que de forma melhor ou pior enquadraram nos respectivos programas a prioridade ao
investimento em ferrovia, é fácil de concluir que
mais de 95% do parlamento defendeu explicitamente nestas eleições um investimento massivo
no sector.

Podemos não nos entender sobre a titularidade do capital das empresas que operam no
sector, podemos não nos entender se infraestrutura deve estar separada da operação, mas pelo
menos 95% do país eleitoralmente representado está alinhado pela necessidade imperiosa de
imaginar uma rede diferente.
Julgo que António Costa tem de iniciar o
mandato reparando um erro orgânico histórico,
quando separou transportes urbanos de outras
infraestruturas, transportes urbanos que ainda
por cima estiveram entregues a uma das piores
equipas ministeriais. Pedro Nuno Santos, mesmo apesar da TAP, dá garantias de pensamento
holístico e da execução dos planos que forjou
nos últimos dois anos, pelo que esta correcção
orgânica e a manutenção dos principais elementos envolvidos na estruturação do sector é desde
logo a primeira coisa a avaliar, quando António
Costa anunciar à nação o dia de amanhã.
Entretanto parece garantida a reapresentação
do orçamento para 2022, com aprovação garantida, e o perdão quase total da dívida da CP,
adiado há anos e que permanece como o grande
engulho na operação. Há ainda uma administração para nomear, sendo que algo de similar se
passa na IP onde, verdade se diga, começa a
existir alguma dinâmica de projecto que parecia
perdida. Mas em muitas outras dimensões, a IP
garantidamente tem de ser uma empresa muito
diferente no futuro e essa é uma decisão fundadora que Pedro Nuno Santos
terá de tomar.
Com o Plano Ferroviário Nacional em finalização,
esta legislatura terá de ser
a do grande recomeço. Um
plano ambicioso, quase unanimemente acolhido e posto
no terreno será a última esperança para um sector que
já esperou tempo demais e
que, com honrosas excepções, ainda vive no século
XX. E agora já não há desculpas.

© José Pedro Botelho
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Trainspotter

Trainspotter Impressa XIII
Especial 165 anos

Os últimos 30 anos da ferrovia nacional

A

equipa da Trainspotter está
a ultimar a nova edição impressa da Trainspotter, edição especial que comemora os 165
anos dos caminhos de ferro e que
será oferecida em formato de livro,
com mais de 200 páginas.
Contrariamente ao que prevíamos,
não foi possível fechar a edição no início do mês para uma distribuição até ao
final de Janeiro, facto pelo qual pedimos
desculpas aos nossos leitores. O novo
prazo para iniciar distribuição situa-se
na 2ª quinzena de Fevereiro.
Aproveitámos a inevitabilidade do
nosso atraso para incorporar algumas
surpresas e enriquecer os conteúdos do
livro. Contaremos com a colaboração
de incríveis arquivos pessoais de alguns
dos fotógrafos com instantâneos mais
relevantes dos últimos 30 anos e contamos com colaborações institucionais,
como são o caso dos arquivos da CP –
Comboios de Portugal e do Metropolitano de Lisboa, que nos oferecem imagens inéditas e de enorme valor para
retratar este período histórico dos caminhos de ferro em Portugal.
Contamos ainda com a participação dos líderes
das maiores empresas ferroviárias portuguesas,
que partilham connosco a sua visão para o sector, e um prefácio do ministro Pedro Nuno Santos, que aceitou amavelmente o nosso convite
para introduzir esta obra.
Não podemos deixar de agradecer a Museu
Nacional Ferroviário, APAC, CP – Comboios de
Portugal, Infraestruturas de Portugal, Medway,
Metro de Lisboa, Metro do Porto e Takargo pelo
6

apoio institucional que transformam esta obra
em algo ainda mais especial.
Esperamos que, tudo somado, compense a espera adicional que não conseguimos evitar, e não
escondemos que estamos ansiosos por começar
a ver sair os livros para distribuição. A distribuição será efectuada, como habitual, pela APAC
– o livro encontra-se à venda na respectiva loja
online em: APAC – Loja Online – A loja da Associação (https://www.caminhosdeferro.pt/loja/)

Trainspotter
Spotting
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        O programa de electrificação e beneficiação
da rede
        Novos paradigmas operacionais
    Segunda vida para o material circulante
        Os projectos de modernização
        As exportações de material circulante
    Entre a Alta Velocidade e a Estagnação
        Orientações estratéticas para o sector ferroviário 2007
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Texto: Jorge Lopes

O

lá a todos os leitores da Trainspotter. Com algum atraso, mas
sempre a tempo, gostaria de começar por desejar a todos um excelente Ano
de 2022, e que o ano seja para todos nós de
uma mudança boa e positiva, e sobretudo,
seja um ano positivo no que à ferrovia diz
respeito.
A razão que me leva a escrever este artigo,
depois de infelizmente alguns anos
afastado de participar e contribuir
para a área, é a de partilhar convosco um projeto virtual iniciado por
mim e pelo Fábio Pires, com a ajuda

dos restantes, é criar uma base de dados de consulta, recorrendo para isso a todos os que pretenderem contribuir seja através de informações
textuais, seja através de fotografias, de informações acerca do material motor / observações dos
comboios que percorrem diariamente a ferrovia
nacional, claro, com principal incidência essencialmente nos comboios de mercadorias e de passageiros, rebocados por máquina e carruagem,
dado o seu particular interesse.

do Nelso Silva e do apoio visual do
Eugénio Santos.
A ideia não é nova, e sobretudo
não é única, mas partiu de um desejo nosso já com algum tempo de
criar algo que se assemelhasse de
certa forma ao que na aviação já
existe ao nível do famoso site internacional “Flight Radar 24”, e outros
semelhantes, de melhorar a experiência com que visualizamos e consultamos as informações relativas
aos comboios que circulam na Rede
Ferroviária Nacional.
Antes de descrever o objetivo
do projeto e em que consiste, para
quem ainda não conhece, gostaria
contudo de salvaguardar que não
pretendemos nos sobrepor a nenhum outro site ou aplicação que
possa existir, na medida em que eu
penso que existe espaço para mais
do que um site e, acima de tudo,
acaba por ser a variedade e a concorrência que acaba por aguçar as
ideias a surgirem e, sobretudo, serem diferentes.
Aquilo que o nosso projeto pretende, e dessa forma distinguir-se
8

Exemplo de busca por comboio

Comboio
Spotting
Correio
Para tal surgiu-nos a ideia de dar a possibilidade a quem pretender participar, de atribuir um código que identificará posteriormente essa pessoa,
e de dar a possibilidade a esse contribuidor, de ir
partilhando as locomotivas que efetuam certo e
determinado serviço, bem como em tempo real,
os contribuidores poderem partilhar estados e/ou
ocorrências referentes a cada comboio, dessa forma criando uma comunidade em prol de informar
entusiastas e quem tiver interesse, em aceder a
essa informação.
Contribuir com a informação do material motor
pode ser feito também através da submissão de
fotografias recentes do material motor em questão, através da plataforma Photrain.net, onde
existe aqui uma lógica de hot-pic, isto é, a foto
mais recente submetida de determinada Unidade
Motora será sempre a que aparece em destaque,
aquando da consulta desse mesmo comboio.
Em troca, quem consulta o site / app, pode
consultar os comboios mais recentes de determinada locomotiva, bem como que locomotivas
efetuaram recentemente determinado comboio,
consultar dados muito rápidos acerca da loco-

motiva em si (neste caso, e neste momento, a
matrícula UIC e a data de construção / idade),
bem como consultar algumas curiosidades do dia,
funcionalidade neste caso exclusiva do site, como
comboios mais procurados para o dia atual, ou
dependência mais procurada.
Funcionalidade exclusiva da App é a possibilidade de seguir um comboio através de notificações ao minuto do estado de um determinado
comboio, sem ter de constantemente ter de abrir
e fechar o telemóvel. Em ambas as plataformas,
é possível ver quantas pessoas estão a seguir determinado comboio de determinado dia, em tempo real.
Também a pesquisa por determinada dependência foi melhorada, permitindo resgatar algo
que não existia desde há alguns anos, que é as
passagens em determinada dependência, bem
como as horas de passagem dos comboios nas
estações intermédias, mesmo que lá não efetuem
paragem, bem como observações (cruzamentos
e/ou linha onde está previsto).
É possível a pesquisa pelo histórico de uma
Unidade Motora e/ou comboio, pesquisando nas
respetivas áreas, e também é possível
ver a listagem geral de contribuições
para um determinado dia. A pesquisa
pelo histórico de Ocorrências também
está disponível.
Neste momento contamos com cerca
de 65 contribuidores, mas deixamos a
porta aberta a quem quiser participar
também de o fazer, assim nos queiram
contactar com esse intuito. A consulta
a esta plataforma pode ser feita, quer
através do website, quer através da
aplicação para Android, disponível na
Play Store.
Agradecendo a possibilidade de poder partilhar este artigo aqui me despeço, a todos, mais uma vez, votos de um
excelente ano ferroviário 2022.
Website: www.trainstatus.pt
App Android: Train Status PT

Exemplo de busca por material motor

Contacto: info@trainstatus.pt
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Modernização da
Linha do Vouga

J

á se iniciaram os trabalhos referentes
à renovação da linha do Vouga entre
as estações da Feira e de Oliveira de
Azeméis, onde começou a intervenção.
A requalificação da linha do Vouga, um dos projectos que surgiu no seguimento do Plano Nacional de Investimentos 2030, prevê que sejam investidos cerca de 100 milhões de euros em toda
a extensão da linha do Vouga entre Aveiro e Espinho. No entanto, e tendo em conta a necessidade
intervenções mais urgentes, houve a necessidade da IP avançar para uma série de empreitadas, algumas delas já finalizadas ou em fase de
concretização, que envolvem um montante de 34
milhões de euros, tendo a calendarização destas
empreitadas sido apontada para o espaço temporal entre 2021 e 2025. Segundo informações
oficiais, esta verba nada tem a ver com os 100
10

© Bruno Soares
milhões previstos no PNI 2030, ficando esse investimento destinado a intervenções posteriores.
A intervenção mais recente começou durante o
mês de Janeiro por parte da empresa Steconfer –
Sociedade Técnica de Construções Férreas, vencedora do concurso lançado pela Infraestruturas
de Portugal.
O processo de requalificação dos cerca de 13
quilómetros que separam as estações da Feira e
de Oliveira de Azeméis iniciou-se com a Portaria
596-C/2020 do dia 6 de Outubro desse mesmo
ano. Nesta data a IP ficou autorizada a proceder à
repartição de encargos relativos ao contrato para
reabilitação da superestrutura de via entre Vila
da Feira e Oliveira de Azeméis da linha do Vouga
no montante global de 2.650.000,00 euros a repartir durante 2020 (100.000,00 euros) e 2021
(2.550.000,00 euros).

Comboio Correio
Em Janeiro de 2021 foi publicado no dia 8 o
Anúncio de Procedimento 177/2021, destinado
à abertura do concurso público para a empreitada de reabilitação da superestrutura da via entre
Vila da Feira e Oliveira de Azeméis. O valor base
do procedimento era de 22.650.000,00 euros e
o prazo de conclusão das obras era de 240 dias.
Esta abertura de concurso acabou por não ter
efeitos práticos por questões legais. A repartição dos encargos plurianuais associada à referida
prestação de serviços, num total de 2.650.000,00,
euros teria se ser executada nos anos de 2020 e
2021, mas como só em Janeiro de 2021 é que o
procedimento de contratação foi concluído, essa
situação impossibilitou a execução financeira do
contrato conforme inicialmente planeado e de
acordo com a aprovação do encargo. Foi necessário autorizar o reescalonamento dos encargos
plurianuais anteriormente autorizados, de forma
a ajustá-los ao período real de execução do contrato, transferindo a sua vigência para os anos de
2021 a 2026.
Para resolução da situação anteriormente referida, no dia 29 de Junho foi publicada a Portaria
252/2021 que voltava a autorizar a IP para proceder à repartição de encargos relativos ao contrato para a reabilitação da superestrutura de via
entre Vila da Feira e Oliveira de Azeméis na linha
do Vouga, ou seja abertura de um novo concurso
público.

Desta feita o montante global de investimento
seria de 2.172.900,00 euros, um valor ligeiramente abaixo do planeado em 2020. A repartição do
valor seria efectuada ao longo dos anos de 2021
(1.714.182,08 euros) e de 2022 (458.717,92 euros).
Finalmente em Julho de 2021, depois da análise às propostas recebidas, foi assinado o contrato entre a IP e a empresa Steconfer - Sociedade Técnica de Construções Férreas, vencedora
do concurso, pelo valor máximo estipulado no
concurso público referido anteriormente. O prazo
estabelecido para a execução das obras que vão
agora decorrer ao longo dos 13 quilómetros da
linha entre a Feira e Oliveira de Azeméis é de 240
dias.
No entanto o montante previsto pela gestora da
rede ferroviária nacional para esta intervenção
é de cerca de 3,5 milhões de euros, já que há
a somar o investimento nos materiais a aplicar,
como sejam travessas, carris ou balastro, no valor de 1,3 milhões de euros. Parte desta verba foi
aplicada no ajuste directo de aquisição de balastro para aplicar na renovação da via à empresa
Irmãos Cavaco pelo valor de 305.592,00 € por
parte da IP, num contrato com prazo de execução
180 dias.

© Bruno Soares
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© Bruno Soares
As novidades para a linha do Vouga não se ficaram por aqui, podendo até afirmar-se que a grande “surpresa” surgiu no dia 13 de Janeiro com a
publicação em Diário da República do Anúncio de
procedimento n.º 353/2022.
Este documento é de vital importância estratégica para a linha do Vouga porque permite à
IP abrir um concurso público destinado à reabilitação da superestrutura de via entre Oliveira de
Azeméis e Sernada do Vouga. Relembramos que
este é o troço que actualmente está encerrado ao
serviço comercial de passageiros, mas por onde
passam habitualmente as automotoras em marchas de rotação para acederem às oficinas.
Estes 29 quilómetros de via têm sido notícia pelas piores razões, com sucessivos descarrilamentos das marchas, que pese embora a limitação
de velocidade de 10 km/h, continuam a acontecer devido ao péssimo estado da linha, como tem
vindo a ser reportado assiduamente pelo Movimento Cívico Pela Linha do Vouga.
Com um investimento estimado em 4,95 milhões de euros, aos quais vão acrescer os custos
com os diversos materiais a aplicar (travessas,
balastro e carril), a previsão é que a futura empreitada tenha um prazo de conclusão de 365
dias.

12

Todas estas intervenções fazem parte do plano
delineado pela IP para requalificar e modernizar a
totalidade dos 96 quilómetros da linha do Vouga
entre Aveiro e Espinho. Os trabalhos que decorrem actualmente, e que irão decorrer faseadamente no futuro, com a concretização de outras
empreitadas, contemplam a reabilitação da superestrutura de via, com a substituição integral de
carril, travessas e fixações, a balastragem de via
e ataque mecânico pesado, bem como a automatização de passagens de nível.

Comboio Correio

© Bruno Soares

© Bruno Soares

© Bruno Soares

© Bruno Soares

© Bruno Soares

© Bruno Soares

Os trabalhos tiveram início junto
da estação de Oliveira de Azeméis.
É nesta estação que está montado
actualmente o estaleiro e onde o
empreiteiro tem resguardado o
material circulante rodo-ferroviário.
Nas imagens podemos observar
que para além da substituição do
balastro, também trocaram o carril.

© Bruno Soares
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© Mário Pereira

© Mário Pereira

© Bruno Soares

© Mário Pereira

É durante a noite que decorre a maioria dos trabalhos de maneira
a minimizar os impactos na circulação ferroviária. Nas fotografias
podemos observar que são retirados os elementos da via original,
como o balastros, travessas e carril.
Segundo informações obtidas pelo Movimento Cívico Pela Linha do
Vouga, que tem acompanhado a empreitada em pormenor, é intenção
do empreiteiro alargar o período de trabalhos semanais de cinco para
seis dias. Esta opção surge da necessidade de cumprir os prazos
estipulados para execução da obra.

© Bruno Soares
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NetworkRail divulga

caderno de apontamentos
de George Stephenson

D

atado de 1822, o caderno agora
divulgado pela NetworkRail e disponível para download, contém
a memória descritiva e o orçamento realizados por George Stephenson para os caminhos-de-ferro de Stockton e Darlington.
Este é reconhecido como sendo o primeiro
caminho-de-ferro de passageiros do mundo a utilizar locomotivas e este projeto tornou-se uma referência para os que se seguiram.

John Page, um assistente de registos de arquivo, redescobriu o caderno em 2018. O caderno
contém o levantamento original da linha realizado
em 1821 pelo engenheiro George Overton e as
recomendações de alterações a realizar propostas por Stephenson.
O projeto de Overton previa pendentes acentuadas, curvas apertadas e túneis. Stephenson
favoreceu pendentes graduais e curvas suaves o
que deu origem a alterações muito significativas.

Stephenson propôs também a reutilização dos solos escavados para a abertura de trincheiras para
criar aterros, evitando deste modo a necessidade
de um túnel que Overton tinha recomendado. Estas alterações reduziriam o troço de Darlington
em três milhas.
A Network Rail estabeleceu uma parceria com o
Museu Ferroviário Nacional em York para exibir o
caderno de apontamentos entre os dias 27 de Setembro e 19 de Dezembro de 2018 a propósito do
193º aniversário da abertura da linha de Stockton
e Darlington. Esta relíquia encontra-se agora disponível para visualização online em:
https://www.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/George-Stephenson-original-report-on-the-Stockton-and-Darlington-railway.pdf
Trata-se de um documento eminentemente técnico, mas sem dúvida uma relíquia ímpar da história ferroviária que fica agora acessível a todos
os interessados.
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F

Intervenções na
Linha do Douro

oram abertos 4 concursos públicos destinados a intervenções
na linha do Douro ao nível de
taludes, pontes e um túnel.
Dois destes contratos foram
publicados no final do ano
passado, nos dia 30 e 31 de
Dezembro de 2021, e os outros dois já em Janeiro deste
ano.
O de dia 30 de Dezembro destinou-se ao trabalhos referentes à
conclusão da reabilitação do Viaduto da Ferradosa ao quilómetro
150,064 e da Ponte da Ferradosa
ao quilómetro 151,239 da linha
do Douro.

© Ricardo Quinas
Ponte da Ferradosa, Outubro de 2021.

Esta empreitada tem um custo estimado de  
4.500.000,00 euros com um prazo de 480 dias
para a conclusão das obras. De entre vários trabalhos previstos, destacam-se as seguintes intervenções:

- Substituição dos Aparelhos de Apoio dos tramos metálicos da Ponte, alterando o seu funcionamento estrutural;
- Fixação dos tramos de margem nos encontros,
por intermédio de elementos fusíveis;

- Encamisamento de todos os fustes dos pilares
da Ponte;

- Reabilitação dos aparelhos de apoio dos tramos de margem;

- Substituição dos Aparelhos bloqueadores da
Ponte;

- Reparação de betão delaminado na face inferior do tabuleiro do Viaduto.

© Pedro André
Viaduto da Ferradosa, Setembro de 2011
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No dia 31 foi publicada a abertura do concurso público destinado
à estabilização de taludes de escavação existentes aos quilómetros 162,300; 165,800; 166,240
e 168,450 situados entre o apeadeiro do Vesúvio e a estação do
Pocinho.
Esta
empreitada
apresenta
um investimento estimado de
150.0000,00 e um prazo de 330
dias para a conclusão dos trabalhos.
Já durante o mês de Janeiro foram publicados dois concursos,
ambos no dia 11.

© José Sousa
Quilómetro 162,3, Março de 2020.

Um deles, com o valor de
950,000.00 euros e destina-se a
trabalhos a efectuar no túnel de
Bagaúste, situado a algumas dezenas de metros a oeste de onde
irá ser construída a futura subestação eléctrica, projecto incluído
no processo de electrificação da
linha do Douro entre Marco de
Canaveses e a Régua.
A intervenção irá permitir a reabilitação estrutural do túnel, e os
trabalhos incluem:
- Lavagem e tratamento do betão das bocas de entrada e saída;
- Colocação de sistema de drenagem nos muros tímpano e de
retorno das bocas de entrada e
saída.

© José Sousa
Quilómetro 166, Março de 2020.

No Interior do Túnel serão efectuadas as seguintes intervenções:
- Lavagem integral da estrutura;
- Reparação do betão alterado;
- Barramento e impermeabilização das zonas da estrutura em
betão armado;
- Colocação de drenagem vertical com encaminhamento para
a plataforma. A empreitada tem
um prazo de conclusão de 240
dias.

© Pedro André
Túnel de Bagaúste, Setembro de 2016
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O outro concurso é referente à empreitada de renovação
com protecção anticorrosiva
de pontes metálicas, cujos trabalhos vão incidir na ponte da
Sermenha situada ao quilómetro 96,1 entre as estação da
Rede e o apeadeiro de Caldas
do Moledo.
A empreitada tem um custo
associado de 1.800.000,00 euros e os trabalhos irão decorrer
num prazo de 210 dias.
Com esta intervenção pretende-se a remoção integral do
atual revestimento anticorrosivo com substituição de peças
© Ricardo Quinas
que apresentem perda de seção por corrosão e aplicação de
Ponte de Sermenha, Setembro de 2017
novo esquema de pintura para
um novo ciclo de vida. Nesta
intervenção haverá ainda uma adaptação da estrutura da ponte com a instalação de guarda-corpos no passadiço central, reforçando as condições
de segurança existentes.
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Beneficiação da Estação
de Sacavém

© Pedro André
Edifício de passageiros, Janeiro de 2019.

N

o dia 12 de Janeiro foi publicado
em Diário da República a abertura
de um concurso público destinado
à beneficiação da estação de Sacavém situada ao quilómetro 6,9 da linha do Norte.
A empreitada agora em concurso vai incidir sobre sobre a estação e a zona envolvente, num investimento de 550.000,00 euros e com um prazo
de execução das obras de 210 dias.

Os trabalhos que vão decorrer no parque de estacionamento vão permitir a sua reorganização e
ampliação, prevendo-se assim a criação de mais
76 lugares destinados a veículos ligeiros, o que
vai obrigar à demolição do cais coberto. Na estação propriamente a intervenção vai incidir se essencialmente em acções de conservação e manutenção. Irá ser substituída a iluminação na área
circundante do edifício de passageiros e serão
colocadas protecções contra as intempéries nos
abrigos dos passageiros situados nas plataformas. A sinalética
existente será revista e substituída se necessário e vai ser instalado novo mobiliário urbano nas
plataformas e no parque de estacionamento.

© Pedro André

Destaca-se ainda a construção
de um novo acesso pedonal, por
escada, entre o parque de estacionamento camarário, localizado
a nascente da estação, e a plataforma da linha 4.

Cais coberto a ser demolido para construção do parque de
estacionamento , Janeiro de 2019.
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Beneficiação da Estação
da Amieira

A

estação da Amieira situada ao quilómetro 204,9 da linha do Oeste
vai ser alvo de importantes trabalhos de beneficiação.

O concurso público disponível no dia 05 de Janeiro em Diário da República apresenta um investimento de 378.000,00 euros que vão permitir a
intervenção em diversas áreas da estação durante um prazo de 150 dias.
A empreitada vai consistir na beneficiação do
conjunto edificado da estação da Amieira, trabalhos que incluem a substituição do revestimento
da cobertura em telha cerâmica, a limpeza, tratamento e substituição de elementos danificados da
estrutura de suporte da cobertura em madeira.
Em termos de estrutura será efectuada a picagem, aplicação de reboco e pintura de paredes
exteriores, a limpeza, reparação e substituição
pontual de elementos em cantaria de pedra. Será
também efectuada a substituição da caixilharia
de madeira por alumínio.

O conjunto azulejar existente será alvo de uma
intervenção minuciosa tendo em consideração o
mau estado em que se apresenta actualmente.
A empreitada abrange ainda a demolição de um
imóvel existente na área da estação que se encontra devoluto e sem qualquer tipo de utilização
futura.

© Pedro André
Fachada do edifício de passageiros da Amieira,
Agosto de 2012.

© Pedro André
Estação da Amieira. O imóvel situado entre o edifício de passageiros e o cais coberto é para demolir
durante o processo de beneficiação. Setembro de 2018.
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O

Deservagem Química
na Rede Ferroviária

ano de 2022 começou com diversas circulações relacionadas com
as operações de deservagem química da rede ferroviária nacional, que durante o mês de Janeiro percorreram centenas de quilómetros, com destaque para o
sul do país.
Nos últimos anos a deservagem tem sido efectuada pela Mota-Engil, Engenharia e Construção,
SA com recurso ao conjunto de máquinas composto pela Dresine Deservagem SVI DD450 B e
o Vagão Cisterna SVI CC5. É prática habitual que
apenas estes dois veículos circulem pelo país, havendo algumas excepções como aconteceu em
2014 em que a locomotiva 1449 esteve encarregue da tração da composição da deservagem.
O início deste ano trouxe-nos uma verdadeira

surpresa, com o facto de deservagem englobar a
tracção de locomotivas da série 1400 da MEDWAY
na maior parte dos percursos. A baixa velocidade, normalmente T-30, com que estes trabalhos
químicos são feitos ao longo das linhas por onde a
composição passa, permitiu captar uma série de
fotografias que retratam na perfeição a presença
desta série de locomotivas em locais onde não
passam habitualmente.
A primeira fase da deservagem decorreu entre
os dias 03 e 07 de Janeiro com recurso à locomotiva 1431. Com partida do Poceirão a composição percorreu a linha do sul, incluindo o traçado mais antigo pela estação de Alcácer do Sal,
até Ermidas-Sado no primeiro dia. O dia seguinte
os trabalhos de deservagem abrangeram a parte
restante da linha do Sul, parte da linha do Alen-

© Pedro André
Marcha entre Faro e Vila Real de Santo António, apeadeiro de Castro Marim. 05 de Janeiro de 2022.
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© Pedro André
Chegada da composição a Lagos, 06 de Janeiro de 2022.
tejo até Ourique e ramal da Mina de Neves, tendo
o material ficado resguardado na estação de Faro
durante essa noite.
Os dias 05 e 06 de Janeiro foram destinados
exclusivamente à linha do Algarve. No primeiro
desses dias a 1431 levou a formação até Vila Real
de Santo António, tendo regressado a Faro, local onde estava previsto os necessários reabastecimentos. No dia 06 foi a vez de se viajar até
Lagos, sendo que o regresso se ficou por Tunes.
Finalmente no dia 07 a composição partiu de Tunes com destino a Ermidas-Sado onde finalizou a
primeira fase dos trabalhos.
Na semana seguinte as operações de deservagem iniciaram-se em Ermidas-Sado no dia 10
com a viagem a percorrer os quilómetros da linha
de Sines, incluindo idas ao Terminal XXI, Porto
de Sines e ao ramal da Petrogal-Asfaltos, tendo a
composição voltado a resguardar em Ermidas. No
dia posterior os veículos da deservagem seguiram
até ao Poceirão, e a partir daí foi a vez da locomotiva 1466 tomar as rédeas da composição.

22

O dia 12 ficou destinado ao Alentejo, com a deservagem a percorrer os carris entre o Poceirão e
as estações de Évora e Casa Branca. Na primeira
etapa a composição percorreu os quilómetros da
linha do Alentejo até Bombel, tendo seguido viagem pela concordância até à estação de Vidigal.
Daí circulou pela linha de Vendas Novas até à cidade das bifanas e posteriormente até à estação
de Évora, local onde a tripulação aproveitou para
almoçar. A parte da tarde ficou reservada para ligar as duas capitais de distrito, Évora e Beja tendo sido neste local que ficou resguardo o material
e se fez o abastecimento. A segunda etapa do
dia 13 foi bem mais “directa” com a ligação entre
Beja e o Poceirão.
As últimas acções de deservagem começaram
no dia 14 com o percurso compreendido entre o
Poceirão e Alcântara – Terra via linha de Vendas
Novas, levando até à capital a deservagem, mas
já sem a presença de uma locomotiva. No dia 17
foi a parte final da campanha, com os trabalhos a
decorrerem entre Alcântara – Terra e o Poceirão,
mas com passagem pela ponte 25 de Abril.
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© João Morgado
Na passagem perto de Pegões, durante a marcha Poceirão - Vidigal, 12 de Janeiro de 2022.

© Ricardo Quinas
A caminho de Beja, perto de Vila Nova da Baronia, 12 de Janeiro de 2022.
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Telecomando e
Bloqueio de Portas das
Carruagens vai Avançar

A

ssunto em estudo há alguns meses,
a CP está a avançar para a instalação de telecomando das portas das
carruagens nas suas locomotivas, a par com
a capacitação dos sistemas de fecho das carruagens para manterem o bloqueio de portas.

O assunto ganha especial importância após o
GPIAAF ter terminado o seu relatório relativo a
um acidente com pessoa em Coimbra-B, a 23 de
Janeiro de 2020, que provocou a morte de um
passageiro que se apeou de um comboio Intercidades após o comboio em que seguia ter parado
ao sinal de entrada e, em consequência, as portas da carruagem terem desbloqueado, como é
hábito abaixo de 5 km/h.
Para debelar os problemas de segurança que
persistem e que têm provocado inúmeros acidentes na rede ferroviária, normalmente em
resultado de paragens imprevistas que são per-

cebidas pelos passageiros como chegada à estação em que pretendem descer, a CP recebeu
do GPIAAF a missão de debelar os problemas
encontrados. Para tal, os sistemas de abertura
e fecho das carruagens terão de ser ajustadas,
garantindo não apenas que o seu fecho é determinado centralmente por revisor ou maquinista mas, talvez ainda mais importante para
aqui, que não desbloqueiam automaticamente
abaixo de um certo patamar de velocidade, devendo manter-se trancadas até que, novamente de forma centralizada, seja autorizado o seu
desbloqueio, à semelhança do que acontece nas
automotoras.
O desafio é de grande monta mas será estreado com as carruagens Arco no serviço da linha
do Minho, dado que estas possuem um sistema
de fecho e bloqueio de portas compatível com as
novas necessidades. Para efectivar esta implementação, a CP determinou já a instalação do
sistema de telecomando de portas nas locomotivas 2600, as primeiras a
receber o sistema, garantindo que só o maquinista
poderá libertar as portas
para saída de passageiros.

© Gil Monteiro
As portas da carruagem Arco já possuem sistema de fecho e bloqueio.
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Mais complicada será
a adaptação das carruagens do serviço Intercidades, falemos de Corail ou Sorefame, dado
que as respectivas portas necessitarão de uma
adaptação grande do seu
sistema de fecho para
garantir o bloqueio. Relativamente ao telecomando, que hoje já permite o

Comboio Correio
fecho das portas centralmente,
terá de garantir também a função inversa, de desbloqueio de
portas. As maiores adaptações
terão de ser feitas aquando da
renovação das carruagens, que
está a iniciar-se no Entroncamento. As locomotivas 5600
receberão, entretanto, a funcionalidade de telecomando,
para ficarem preparadas para
a futura situação operacional.
O sistema será interoperável
com as carruagens Arco, similar ao instalado nas locomotivas 2600.
No caso das carruagens não
climatizadas, avizinha-se uma

© Pedro André
Nas carruagens Sorefame Intercidades será necessário adaptar o
sistema de fecho.

adaptação relativamente simples nas carruagens
Schindler (algumas estão já equipadas do sistema necessário, embora sem ainda estar activo
com telecomando), a que haverá que somar a
instalação do telecomando na cabine de condução das locomotivas 1400 que, não dispondo
da linha de interfonia UIC como as locomotivas

5600 e 2600, terão de receber uma ligação simplificada para activação deste dispositivo.
Mais complicado parece ser o caso das carruagens Sorefame não renovadas, cujas portas
não podem ser adaptadas a sistemas de fecho e
abertura automáticos, o que pode determinar a
sua rápida retirada do serviço comercial regular.

© José Pedro Botelho
Uma imagem que poderá ter os dias contados. Se para as carruagens Schindler já existem alguns
exemplares com o sistema, para as Sorefames não renovadas o futuro é menos animador.
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Proteção Anticorrosiva
da Ponte da Bizelga

D

urante o mês de Janeiro foi aberto um concurso público destinado
à proteção anticorrosiva da ponte
da Bizelga.

Esta ponte situada ao quilómetro 5,298 do ramal de Tomar foi construída nas oficinas de Ovar
no longínquo ano de 1928, contando já com 94
anos de idade.

nas travessas, zona superior da estrutura metálica, pilares metálicos, portas de acesso aos
interiores dos encontros e tubos metálicos,
Estão também incluídos os trabalhos de remoção de passeios em betão e aplicação de passeios em chapa folha de oliveira.

A empreitada que se irá desenvolver tem um
custo associado de 415,000.00 euros e um prazo
de conclusão das obras de 180 dias.
A presente empreitada tem por objeto a decapagem da Ponte da Bizelga e posterior aplicação de novo esquema de proteção anticorrosivo.
A intervenção vai abranger todos os elementos
metálicos existentes na ponte, como guarda corpos, passeios metálicos, chapas metálicas fixas

© José Sousa

© José Sousa
Ponte da Bizelga, Junho de 2017
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Composição SPENO
Regressou a Espanha

N

o passado dia 09 de Janeiro a composição SPENO regressou a Espanha depois de uma longa estadia
em território nacional.

Esta composição tem por finalidade esmerilar/
reperfilar os carris.Quando os carris são novos
a passagem do SPENO permite melhorar a aderência dos mesmos, adaptando a cabeça/mesa
do carril ao rodados dos veículos ferroviários e
desse modo evitar escorregamentos. Quando
os carris são usados a prinicipal vantagem da
utilização do SPENO é a eliminação do desgaste
ondulatório.
A SPENO é uma empresa Suíça líder em serviços de esmerilagem de linhas férreas, e esta
composição foi construída para esse mesmo propósito. Da composição fazem parte vários rebolos de esmeril e potentes aspiradores para recolha das poeiras libertadas durante a atividade.

O último contrato que permitiu a presença deste material em Portugal tinha sido assinado no
dia 30 de   Setembro de 2019 entre a Infraestruturas de Portugal e o consórcio formado pela
DSTRAINRAIL e a SPENO INTERNACIONAL, com
um preço contratual de 1.070.197, 50 euros. O
contrato destinado aos serviços de esmerilagem
corretiva do desgaste ondulatório de carris tinha
um prazo máximo de execução de 1095 dias.
Finalizada a operação em terras lusas, a composição viajou para fora de Portugal num percurso que ligou Monte Abrão na linha de Sintra até
Badajoz. Entre os arredores da capital portuguesa a tracção esteve a cargo da locomotiva 4703,
sendo que no Entroncamento foi substítuída pela
1962 o que permitiu ver esta “velhota” mais uma
vez em acção. Isto numa altura em que já só
circulam habitualmente duas locomotivas desta
série (1962 e 1964), não estando ainda definido
o seu futuro a curto prazo.

© António J. Pombo
Ao quilómetro 4,2 da linha de Sintra, a caminho do Entroncamento. 09 de Janeiro de 2022
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© André Lourenço
Comboio nº 31602 Monte Abraão - Badajoz, Vale de Cortiças. 09 de Janeiro de 2022.

© João Balseiro
Quilómetro 158,6 (Ponte de Sôr) da linha do Leste. 09 de Janeiro de 2022.
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O

Levantamento do
Ramal da Lousã

ramal da Lousã vai sendo cada vez
mais uma página esquecida da história da ferrovia em Portugal, fruto
de um processo que até hoje só serviu para
esbanjar dezenas de milhões de euros sem
fim à vista.

Em prol da mobilidade das pessoas, segundo
os entendidos, o processo do metrobus sempre
avançou, e as últimas notícias dão conta do levantamento dos carris junto à antiga estação de
Coimbra Parque durante o passado mês de Janeiro.

A rapidez de avançar para as obras do metro
fizeram com que rapidamente os carris fossem
levantados entre a cidade de Coimbra e a estação de Serpins, ponto final do ramal. Depois disso surgiram as obras, canceladas em tempo de
crise, o abandono, a “violação” do canal ferroviário com a construção de arruamentos, o fim do
projeto do metro e o surgimento do metrobus,
ou seja colocar um autocarro onde antigamente
passava o comboio.

Estas obras estão relacionadas com a empreitada “ Troço Portagem – Alto de São João
– Adaptação da Infraestrutura a BRT, Adutora da
Boavista e Drenagem Pluvial do Vale da Arregaça”. Esta empreitada que vai permitir a adequação de 2,8 quilómetros de espaço canal existente e 2,4 quilómetros em zona urbana (cerca
de 1,0 quilómetros na Av. Emídio Navarro e 1,4
quilómetros na denominada Variante de Solum),
num total de 5,2 quilómetros, tem o valor de
23.595.219,02 euros.

© Diogo Filipe

© Diogo Filipe

© Diogo Filipe

© Diogo Filipe

Retirada dos carris em Coimbra Parque, 04 de Janeiro de 2022.
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Locomotiva 2612 ensaiou
e já foi até Lisboa

A

locomotiva
2612 iniciou
formalmente o serviço regular
no mês de Janeiro,
após ter aguardado
algumas semanas por
algum
equipamento
para a sua finalização.
O aspecto mais notado
será o seu farol central
que, contrariamente à
sua apresentação no
evento de Contumil de
20 de Novembro último, é já um farol LED,
como o que está a ser
gradualmente aplicado em toda a série.

© Gil Monteiro
Marcha de ensaios 92206 (Contumil - Entroncamento), Contumil.
05 de Janeiro de 2022

No dia 5 de Janeiro, com
quatro carruagens, a locomotiva realizou o habitual ensaio de linha de Contumil ao Entroncamento, sendo testada a 160 km/h e em condições

mais exigentes do que as do serviço regional da
linha do Minho. Desde o dia seguinte, a locomotiva ficou disponível para a operação.

© Nuno Cortesão
Marcha de ensaios 92206 (Contumil - Entroncamento), Vila Pouca do
Campo. 05 de Janeiro de 2022
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Aproveitando do facto
de ter sido colocada como
reserva do parque de Longo Curso, a 2612 acabou mesmo por realizar
um serviço Intercidades
para Lisboa quando, a 17
de Janeiro, a locomotiva
5600 titular do comboio
722, proveniente de Braga, teve de ser trocada. A
locomotiva regressou no
dia seguinte, com o comboio 521, à sua base do
Porto.
No dia 25 de Janeiro,
novamente de reserva ao
Longo Curso, a mesma
2612 acabou por rumar a
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© Diogo Filipe

© Nuno Cortesão
IC 722, Vila Pouca do Campo, 17 de Janeiro de
2022.
Lisboa no 730 Guimarães – Lisboa, após nova
avaria de uma locomotiva 5600. Tal como na situação anterior, o atraso registado a Lisboa ficou
a dever-se à avaria da 5600 e tempo perdido
para troca da locomotiva, em ambos os casos
acumulando mais de trinta minutos na chegada
à capital.
Neste último caso, o regresso no dia seguinte,
novamente no comboio 521, teve menos sorte.

IC 521, Bencanta, 18 de Janeiro de 2022.
Perto da Azambuja, um erro de Convel não detectado na altura acabou por bloquear a tracção
da locomotiva, bloqueio que ao não ser resolvido
determinou o pedido de socorro. Os passageiros
foram encaminhados no AP 121 que circulava à
cauda e, já a reboque de uma 5600, a composição acabou por seguir para Norte em vazio. No
dia seguinte, a locomotiva estava já de regresso
ao serviço comercial, após se perceber que não
era uma avaria da locomotiva.

© Gil Monteiro
IC 521, Gaia, 18 de Janeiro de 2022.
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© Nuno Cortesão
IC 730, Formoselha, 25 de Janeiro de 2022.

© Nuno Cortesão
Um pequeno “precalço” obrigou a 2612 a viajar a reboque da 5612 no IC 521. Bencanta,
26 de Janeiro de 2022.
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Vagões Uaoos Retirados
do Ramal do Pego

N

o dia 14 de janeiro a MEDWAY movimentou 23 vagões Uaoos, que se
encontravam parados na Central
do Pego, para o Entroncamento. Coube à
4725 a tarefa de rebocar essa composição
de vagões usados no transporte de carvão,
tendo ido isolada até à central e regressado
com uma das duas composições que se encontravam resguardadas nas linhas da Central Termoelétrica.
Com o encerramento definitivo dos dois grupos
geradores a carvão em novembro, tendo o transporte de carvão entre Sines e a central acabado
vários meses antes, chegou ao fim a utilidade
destes vagões no transporte de carvão em Portugal bem como do próprio ramal da central.

Quanto aos vagões muitas dúvidas se levantam sobre o seu futuro, sendo vagões relativamente recentes, fabricados entre 1992 e 1995,
e adequados aos padrões atuais para vagões de
transporte de inertes, poderão ser adaptados
para outro tipo de mercadorias, como minério
ou areia. De referir que na autorização dada pelo
Governo à CP para aquisição de rodas monobloco em agosto de 2021, já bem depois de estes vagões terem parado, surge a aquisição de
200 rodas para aplicação nestes vagões da Tejo
Energia, deixando em aberto que utilização estará prevista futuramente para estes vagões.
No que diz respeito ao ramal o futuro parece
mais negro, contruído em 1992 pela EDP (dona
da central à altura) e desde a venda da central

© João Morgado
Locomotiva 4725 com a marcha n.º 95225 (Entroncamento - Central do Pego) acabada de entrar
no Ramal do Pego, ainda do lado norte do Tejo. Ao fundo é possível ver a chaminé e as torres de
refrigeração da central já a sul do Tejo. 14 de Janeiro de 2022.
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© João Morgado
No regresso ao Entroncamento, o 98204 (Central do Pego - Entroncamento) já com os 23 vagões que
estavam parados há vários meses nas linhas da central. Concavada, 14 de Janeiro de 2022.
propriedade da Tejo Energia, o encerramento é
o mais certo, tendo a Tejo Energia já solicitado
à Infraestruturas de Portugal o fim do serviço de
manutenção naquele ramal e subsequente encerramento. Até lá deverão de ser retirados os

vagões que ainda ficaram na central, fechando
um ciclo de quase 30 anos deste ramal de 7 km
que obrigou à construção de uma ponte rodoferroviária sobre o Rio Tejo. Nestes 30 anos passaram pelo ramal vários milhões de toneladas de
carvão, dos quais restam apenas alguns vestígios de carvão
por entre o balastro. Embora
continue em aberto o futuro da antiga central a carvão,
mais propriamente o seu ponto de injeção na rede elétrica,
só uma conversão da mesma
numa central de biomassa florestal poderia dar uma nova
vida ao ramal, com o transporte dos resíduos florestais a poder ser feito por via férrea.

© Valério dos Santos
Restos de carvão visíveis ao logo Ramal. 14 de Janeiro de 2022.
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© André Lourenço
Ponte sobre o Tejo, uma das imagens icónicas da Beira Baixa com a passagem de uma das últimas
composições com Uaoos, 14 de Janeiro de 2022.

© Valério dos Santos
4700 e Uaoos, uma imagem que durante alguns anos fez parte do dia a dia deste troço da linha da
Beira Baixa. Tancos, 14 de Janeiro de 2022.
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Testes das
Carruagens Arco

N

o passado dia 6 de
Janeiro realizou-se
mais uma viagem
de ensaio das carruagens
Arco.

© Tiago Cunha
O regresso da composição de Viana do Castelo a caminho de Guifões
(92208/9) perto de Nine. 06 de Janeiro de 2022.

A marcha, cuja composição
foi rebocada pela locomotiva
2612, decorreu entre Guifões
e Viana do Castelo e regresso. Do conjunto faziam parte
as 3 carruagens que já tinham
circulado anteriormente em
ensaios (as 19-97 505, 85-97
505 e 20-97 510) e uma quarta carruagem, a segunda de 2ª
classe a estar pronta, a 20-97
502.
Este veículo foi objeto de várias análises tendo em vista
o processo de certificação em
curso.

© Tiago Cunha
Marcha 92206/7 ( Guifões - Viana do Castelo), Lousado.
06 de Janeiro de 2022.
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92206 (Guifões
-Viana do Castelo).
Viaduto sobre o rio
Leça.
06 de Janeiro de
2022.

© Gil Monteiro

92208 (Viana do
Castelo-Guifões),
passagem a sul do
apeadeiro da Portela.
06 de Janeiro de
2022.

© Pedro Mêda

92208 (Viana do
Castelo-Guifões).
Travagem.
06 de Janeiro de
2022.

© Rui Pedro Ferreira
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Somafel 1562 já em serviço

A

Somafel já recuperou a locomotiva 1562 para serviço em
comboios de obras da sua responsabilidade. Depois de comprar três
exemplares à CP, a empresa passou as últimas semanas a recuperar a locomotiva,
que estava parada há cerca de 10 anos
A muito vistosa e bem conseguida decoração da Somafel foi já aplicada à locomotiva,
que no final do mês de Janeiro iniciou já a sua
primeira missão, no troço entre Vilar Formoso
e Cerdeira, nas obras de renovação da linha
da Beira Alta.
Tal como as outras locomotivas da empresa – e como se passa com todas as outras
empresas de obras ferroviárias – a 1562 não
possui autorização de circulação, com excepção da circulação em via interdita, quando
se desenrolam os trabalhos. Por isso, não foi
reinstalado o equipamento Convel, que a CP
havia desmontado alguns meses após retirar
a série 1550 de serviço comercial, a 31 de
Dezembro de 2011.

© Diogo Filipe
Uma das últimas imagens da 1562 com as cores
da CP durante o transporte para as instalações da
Somafel. Pampilhosa, 07 de Janeiro de 2022.
Nas instalações da Somafel junto da estação de
Oliveirinha-Cabanas, foram feitas as intervenções
necessárias para colocar de novo em acção a 1562,
desta vez com as cores da Somafel.
27 de Janeiro de 2022.

© Vitor Simões
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© José Pedro Botelho
Ensaios da 0460 na linha do Douro. Marcha de regresso a Contumil, de passagem pela ponte do
Tâmega, 14 de Janeiro de 2022

A

0450s de Lés a Lés

s automotoras da série 0450 devem atualmente ser as recordistas
de quilómetros percorridos para
efeitos de manutenção. Esta situação decorre do facto de grande parte das intervenções ser feita nas oficinas de Guifões junto do Porto, enquanto que os seus serviços
comerciais ocorrem maioritariamente no
Alentejo e Algarve.
Não obstante as habituais revisões necessárias
para que as unidades se mantenham operacionais, cumprindo assim os níveis de segurança e
conforto exigíveis, surgem outros problemas que
obrigam a uma rápida e eficaz intervenção.

Temos o exemplo da 0461 “Intercidades” que
no dia 22 de Dezembro do ano passado esteve
envolvida num embate com um veículo automóvel numa passagem de nível sem guarda perto do
Alvito, tendo sido necessário acionar o comboio
socorro, para a recolocar na via. Desse incidente
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surgiram alguns danos na unidade o que obrigou a mesma a deslocar-se para Santa Apolónia.
Posteriormente no dia 05 de Janeiro a mesma
seguiu em marcha para o norte do país, onde foi
alvo de intervenção nas oficinas de Guifões.
Nesse espaço oficinal já se encontrava a 0460
a efetuar uma revisão geral do tipo 2, que no dia
14 de Janeiro saiu para ensaios de linha e levou
como “companhia” até Contumil a 0461 já reparada e pronta para o serviço.
Quanto à 0460 efetuou a marcha de ensaios
entre Contumil e a Régua, viagem que serviu
como último teste após ter passado algum tempo em Guifões, onde sofreu uma renovação geral em termos mecânicos, elétricos, pneumáticos
e do sistema de rolagem. Foram ainda renovados os estofos dos assentos e reposta a pintura,
apresentando-se num estado praticamente imaculado.
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No dia 16 de Janeiro as irmãs 0460 e 0461 “desceram”
de Contumil até Coimbra-B na
marcha especial 92204, estação onde se cruzaram com a
0466 que seguia viagem em
sentido contrário entre Lisboa
e Contumil para ir visitar as
oficina de Guifões.
A CP acabou por aproveitar
a viagem para sul das duas
automotoras para fazer serviços de passageiros entre
Coimbra-B e Lisboa via linha
do Oeste através dos Interregionais 802 (Coimbra-B – Caldas da Rainha) e 810 (Caldas
da Rainha – Santa Apolónia).

© Nuno Cortesão
0461, especial 95227 (Santa Apolónia - Contumil), Vila Pouca,
05 de Janeiro de 2022.

No dia 30 de Janeiro foi a
vez da 0469 seguir de Guifões para Santa Apolónia. De realçar que esta unidade também esteve
envolvida num acidente numa passagem de nível
sem guarda na linha do Alentejo no dia 02 de Novembro de 2020, tendo recolhido ao espaço ofici-

nal do norte durante esse mês. Em pouco mais de
dois meses está de volta aos carris e disponível
para reforçar a oferta no Alentejo e Algarve, zonas do país que sofrem habitualmente com a falta
de fiabilidade deste material.

© Gil Monteiro
CP 0460 + 0461, comboio 92202 (Guifões - Contumil), Triana, 14 de Janeiro de 2022.
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0461+0460, especial 92204
(Contumil - Coimbra-B), estação
de Coimbra - B, 16 de Janeiro de
2022.

© Diogo Filipe

© João Almeida

© Nuno Cortesão
0466, especial 95211 (Santa Apolónia - Contumil), Coimbra-B, 16 de Janeiro de 2022.
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IR 802 (Coimbra-B Caldas da Rainha) Taveiro,
16 de Janeiro de 2022

© Diogo Filipe

IR 802 (Coimbra-B Caldas da Rainha) Vila
Pouca do Campo,
16 de Janeiro de 2022

© Nuno Cortesão

IR 802 (Coimbra-B Caldas da Rainha) Vila
Pouca do Campo,
16 de Janeiro de 2022

© Nuno Cortesão
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© Fernando Sousa
IR 802 (Coimbra- B - Caldas da Rainha) linha do Oeste, perto do apeadeiro de Cela,
16 de Janeiro de 2022.

0469 no especial 95220,
Bencanta.
30 de Janeiro de 2022.

© Diogo Filipe

Especial 95220 (Coimbra B - Santa
Apolónia) Pereira do Campo. 30 de
Janeiro de 2022.

© Nuno Cortesão
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Spotting

© Diogo Filipe

IR 802 com as 0461 e 0460 na
passagem pelo apeadeiro da
Guia. 16 de Janeiro de 2022.
© Raul Marques

© Nuno Cortesão
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1432 Regressou aos Carris

D

urante este mês saiu
do Barreiro mais uma
locomotiva
1400,
desta vez a 1432, mais uma
das que esteve para ir para a
Argentina.
Foram feitas diversas intervenções na locomotiva, destacando-se a alteração da bitola de 1676
mm (bitola argentina) para 1668
mm (utilizada em Portugal), retirando “apenas” 8 mm com recurso a desbaste dos rodados. Voltaram a ser instalados os sistemas
© Nuno Cortesão
de CONVEL e Rádio Solo, equipa1432 no especial 31303 (Santa Apolónia - Contumil). Reveles,
mentos fundamentais para que
07 de Janeiro de 2022.
a mesma possa circular na rede
ferroviária nacional, e a cabine
circulações que que não decorreram muito bem.
recebeu um sistema de ar condicionado.
No dia 24 de Janeiro efectuou o IR 875 (Porto
Depois de ter realizado ensaio de linha deslo- – Pocinho) e no dia 25 ao regressar ao Porto no
cou-se desde o Barreiro até Contumil no dia 07 IR 862 sofreu uma avaria na zona da Livração.
de Janeiro, com passagem pela capital Portugue- Conseguiu no entanto prosseguir viagem com
sa. Já no norte do país houve ainda ocasião para bastante esforço, chegando à cidade invicta com
fazer marcha de ensaios, como aconteceu no dia mais de 2 horas de atraso. Logo no dia 26 estava
17 entre Contumil e Caíde.
destinada ao IR 861 mas sofreu avaria logo em
Campanhã tendo sido substituída em Contumil
Posteriormente, a partir do dia 24, iniciou-se ao
por outra locomotiva. Como não há duas sem
serviço com os Interregionais na linha do Douro,
três, dia 29 de Janeiro e nova
avaria em Penafiel durante o IR
861, tendo sido socorrida pela
1455.

© Gil Monteiro
CP 1432, marcha de ensaios 92211, Rio Tinto,
17 de Janeiro de 2022
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Depois de ser alvo de intervenção nas oficinas a 1432 realizou
no dia 01 de Fevereiro ensaio em
carga, com 4 carruagens Schindler até à Régua. Na composição,
ia também incorporada a loc 1413
(desligada), provavelmente como
prevenção para se fosse necessário, socorrer a composição, dado
ao historial da locomotiva 1432.
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© José Pedro Botelho
O IR 862 a passar na ponte da Pala, com a 1432 e uma composição não muito habitual.
25 de Janeiro de 2022

© Tiago Cunha
1432 a efetuar o segundo serviço comercial, o IR 862, após ter-se estreado no IR 875, já com um
longo atraso na passagem por Ermesinde. 25 de Janeiro de 2022.
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© José Pedro Botelho
A locomotiva 1432 com o ensaio em carga, com 4 carruagens Schindler. Estação de Mosteirô.
01 de Fevereiro de 2022.

© Gil Monteiro
Foto dos ensaios da 1432 com a composição na Ponte do Tâmega. 01 de Fevereiro de 2022
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Apontamentos das 1400s
1427 Entrou nas
Oficinas do Barreiro

Rotação de
Locomotivas

Com a locomotiva 1432 nos carris, abriu-se espaço para enviar para as oficinas a
1427 para que pudesse realizar a intervenção R2 (revisão geral).
Com efeito esta locomotiva, com data de
revisão de Outubro de 2005, era a mais antiga e a única ao serviço com os faróis originais. Devido a alguns incidentes ao longo
do tempo o seu aspeto era muito contrastante com o das demais. Em Março de 2021
fez uma breve passagem pelo depósito de
Contumil, mas rapidamente regressou a
Santa Apolónia onde permaneceu ao serviço das manobras. No Barreiro avançam
também os trabalhos para recuperação da
locomotiva 1411.

© Nuno Cortesão
1455, 31201 (Santa Apolónia - Contumil),Vila
Pouca do Campo. 14 de Janeiro de 2022
Mês de Janeiro, e mais uma rotação de locomotivas da série 1400 entre Lisboa e o Porto. No
dia 14 de Janeiro a 1408, que se encontrava em
Contumil, foi para Santa Apolónia enquanto que a
1455 fez o caminho oposto, seguindo para norte.

1438 de Volta
ao Serviço
Quem também já andou normalmente pela linha do Douro
foi a 1438, isto depois de ter
“desaparecido”  durante o mês
de Dezembro de 2021. No dia
18 de Janeiro reapareceu durante uma marcha de ensaios,
que decorreu como é hábito,
entre Contumil e Caíde.

© Gil Monteiro
1438 na marcha de ensaios entre Caíde e o Porto na passagem
por Ermesinde. 18 de Janeiro de 2022.
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General Torres ganha
Mural Alusivo ao Ano
Europeu do Transporte
Ferroviário

O

apeadeiro de General Torres em
Vila Nova de Gaia movimenta um
grande número de passageiros
pelo interface que estabelece com a linha
Amarela do Metro do Porto.
Há alguns anos foi objeto de uma intervenção
que estava em falta há várias décadas e que
permitiu estabelecer um acesso direto às plataformas. Mais recentemente foram substituídas
as coberturas das estruturas de proteção das
plataformas.

© Pedro Mêda

Apesar de este apeadeiro ter 4 vias, apenas
as duas centrais são utilizadas, sendo visível a
vários níveis o abandono das vias laterais. O
mesmo abandono estendeu-se aos muros de
delimitação.
No final do ano passado o muro do lado da
linha 3, entre o seu início e a entrada do túnel,
foi decorado pelo artista WeLoVirus com motivos
ferroviários de modo a comemorar o Ano Europeu do Transporte Ferroviário, 2021.  

© Pedro Mêda

© Pedro Mêda
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Foi em tons de azul e laranja que o artista criou a base e a narrativa sobre a
qual desenhou vários veículos ferroviários do vapor à eletricidade e a silhueta
da emblemática estação de S. Bento.
Relativamente aos veículos ferroviários
encontramos a Locomotiva D. Luiz e os
veículos Alfa Pendular nos topos do mural, representando eventualmente os extremos da história ferroviária. Ao centro,
duas séries de automotoras, as 0600 e
as alugadas à Renfe 592 que representam certamente as últimas 4 décadas
dos serviços Regionais a Norte do Douro.       

© Pedro Mêda

© Pedro Mêda

© Pedro Mêda
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Nova Loja CP no
Entroncamento

o seguimento do projeto de modernização de espaços de bilheteira e
atendimento a clientes, a CP-Com-

boios de Portugal apresentou hoje(1) a terceira Loja CP, localizada no Entroncamento,
numa cerimónia que contou com a presença
do Presidente da Câmara do Entroncamento,
do Presidente da Fundação do Museu Nacional
Ferroviário, do Conselho de Administração da
CP e de vários Sindicatos e trabalhadores da
Empresa.
Mantendo a mesma conceção das anteriores
lojas de Belém e Cascais, a loja do Entroncamento vai agrupar vários serviços da empresa numa
só área, favorecendo a facilidade de acesso à
informação, através de dispositivos multimédia
interativos para consulta e compra de produtos
CP, gestão de filas de espera, zonas de apoio ao
cliente e venda de merchandising.
O projeto em curso atribui aos espaços, uma
imagem apelativa, contemporânea e uniformizada, concretizada em linhas simples, que garante
a identidade gráfica da marca e capaz de proporcionar maior conforto, maior rapidez do atendimento aos clientes e ainda, dotar os espaços de
melhores condições de trabalho, para os trabalhadores da Empresa.
Dos 18 espaços de bilheteira incluídos no projeto, a loja de Belém foi a primeira a ser renovada,
tendo aberto ao público em 2020, seguida da loja
de Cascais cuja abertura ocorreu a 04 de fevereiro de 2021.
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À margem da apresentação,
teve lugar uma troca de impressões entre o Presidente da
Câmara do Entroncamento e o
Conselho de Administração da
CP sobre o serviço ferroviário na
localidade, a centralidade desta
cidade no panorama ferroviário
nacional e a colaboração conjunta que tem existido entre
as duas entidades para a continuidade do desenvolvimento do
serviço de transporte ferroviário
prestado aos cidadãos daquela
região.
Lisboa, 19 de janeiro de 2022
(1) Data da NI 02/2022

Canais Regionais de
Televisão a Bordo dos
Comboios Alfa Pendular

A

CP - Comboios de Portugal, em articulação com diversos canais regionais de televisão, estreou, no passado mês de dezembro, um novo serviço nos
comboios Alfa Pendular que ficou disponível
no sistema interno destes comboios.

Numa primeira fase aderiram a esta iniciativa
a Alentejo TV, Alto Minho TV, Beira Alta TV, Canal
N (Mirandela), Centro TV, Alto Tâmega TV, Viseu
Now, Espinho TV Vale Sousa TV, Mafra TV e Mais
Algarve TV.
Lisboa, 19 de janeiro de 2022

Assim, nos percursos entre Braga, Porto, Lisboa
e Faro, os clientes Alfa Pendular, além das informações de carácter institucional e promocional
da CP, podem também visualizar, nos ecrãs a
bordo do comboio, peças de reportagem curtas,
com características diversificadas e que abrangem novidades de diversas regiões do país.
Trata-se de mais uma iniciativa que se enquadra na responsabilidade social da Empresa, uma
vez que confere visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas televisões regionais e contribui
para uma maior promoção e divulgação dos concelhos envolventes e respetivas atividades.

© Pedro André
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Terminal Ferroviário
do Lousado

D

urante o mês de Janeiro procedeu-se à assinatura para a construção
do Terminal de Lousado.

Segundo a autarquia de Famalicão a cerimónia permitiu celebrar as assinaturas do contrato
de urbanização, com as entidades promotoras,
para a Unidade de Execução da Área de Acolhimento Empresarial de Lousado, Esmeriz e Cabeçudos, que é local onde irá ser desenvolvido
o futuro terminal.
O presidente da MEDWAY afirmou que é intenção da empresa que a construção do terminal
possa arrancar no início do segundo semestre
de 2022, podendo começar a funcionar no início
de 2023.

Linha Beira Alta

Intercidades - transbordo rodoviário por motivo de obras
na Linha da Beira Alta - 26 fevereiro a 27 março
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Alstom Colabora na
Renovação da Estação do
Hospital de São João do
Metro do Porto

l O novo projeto permite melhorar o desempenho das operações e aumentar a capacidade da Linha Amarela.
l A renovação técnica foi desenvolvida
pela equipa de projetos da divisão de sinalização da Alstom Portugal.

O projeto incluiu trabalhos de engenharia de
modificação do sistema de encravamento, fornecimento e instalação de diversos circuitos de via,
motores de agulha e sinais luminosos, bem como
os testes necessários para garantir a segurança
de todo o sistema.
Para David Torres, Managing Director da Alstom
Portugal, “a empresa está muito entusiasmada
por colaborar com o Metro do Porto em mais um
projeto emblemático para a sua rede de transporte urbano, sendo esta uma demonstração do
empenho da Alstom na modernização da rede
ferroviária em Portugal. Queremos fazer parte do
novo capítulo da mobilidade portuguesa, através
de uma presença facilitadora de know-how e que
ajude a desenvolver talentos, competências e
emprego de qualidade no setor.”
A renovação técnica da estação de metro do
Hospital de São João foi desenvolvida principalmente pela equipa de projetos da divisão de sinalização da Alstom Portugal. Antes da abertura ao
público, agendada para
hoje1, foi cumprido um
período de testes com a
circulação de composições sem passageiros,
permitindo a verificação
de todos os sistemas envolvidos.

Atualmente, a Alstom acompanha o Metro do
Porto no seu processo de crescimento e também
vai fornecer o sistema ATP (Automatic Train Protection) que será instalado a bordo dos 18 comboios recém-adquiridos. O Metro do Porto utiliza a
solução de mobilidade Cityflo 350 fornecida pela
Alstom, que inclui o sistema de sinalização convencional e o sistema de proteção de comboios
ATP.
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.
1

Nota de Imprensa do dia 28 de Janeiro de 2022
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T r a n s p o rt e d e M at e r i a i s d e V i a
Maquinaria de Empreiteiros

C

ontinuam a decorrer várias obras
de grande dimensão ferroviária em
Portugal, principalmente nas linhas
do Norte, Oeste e Beira Alta.
A MEDWAY tem um papel fundamental nestas
intervenções, disponibilizando tração e composições necessárias às diversas necessidades de
transporte.

e

Como tem sido habitual nos últimos tempos,
destacamos alguns dos movimentos que percorreram os carris nacionais com recurso a material
a diesel da “velha guarda”, como são o caso das
locomotivas das séries 1400, 1900 e 1960.

As locomotivas da
série 1900 continuam
a ter um papel
fundamental na
tração a diesel, com
destaque para a 1904
que “apareceu” em
diversos pontos do
país.
O transporte de
carril com destino à
Beira Alta foi uma
constante ao longo do
mês de Janeiro, como
podemos observar
nas diversas imagens.

© Nuno Cortesão
1904 (74432
(Celorico da Beira
- Entroncamento),
Reveles,
05 de Janeiro de 2022

1903 (74432
(Celorico da Beira
- Entroncamento),
Bencanta,
15 de Janeiro de 2022

56

© Nuno Cortesão
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1904 (74432
(Celorico da Beira
- Entroncamento),
Ameal,
22 de Janeiro de 2022

© Nuno Cortesão

1904 (74434 Mangualde
- Entroncamento
Bencanta, 26 de Janeiro
de 2022

© Nuno Cortesão

© Bruno Cunha
1904 (74434 Mangualde - Entroncamento
Alfarelos , 26 de Janeiro de 2022

© Pedro Silva
1904 (74432 (Celorico da Beira Entroncamento), Porto da Lage,
22 de Janeiro de 2022
57

Comboio Correio

© Rui Pedro Ferreira
A 1904 para além dos serviços de transporte de carril entre o Entroncamento e Beira Alta, ainda
teve “tempo” de ir dar um salto ao norte do país. Na fotografia temos o 92207 (Gaia – Tuy), com
o transporte de material das empresas Fergrupo e Comsa a caminho de Espanha.
Lousado. 17 de Janeiro de 2022

© Nuno Cortesão
A 1962 também participou activamente no processo de modernização da Beira Alta. Esteve
encarregue do transporte de balastro proveniente de Fornos de Algodres que foi depois espalhado
ao longo de diversos pontos da Beira Alta. Na fotografia temos o regresso da composição ao
Entroncamento. 98202 (Fornos de Algodres – Entroncamento) Vila Pouca, 31 de Janeiro de 2022.
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© José Sousa
As locomotivas da série 1400 da MEDWAY também tiveram um mês bastante ocupado,
percorrendo milhares de quilómetros. A 1437 surgiu no Oeste para movimentar algum do material
de empreiteiros que se encontrava estacionado na Malveira com destino à Bobadela. 95214
(Malveira - Bobadela), Sabugo, 24 de Janeiro de 2022.

© Valério dos Santos
A 1437 posteriormente seguiu da Bobadela para o Entroncamento para uma nova missão. Desta
vez ficou encarregue com a mana 1404 do transporte de carril para as obra de modernização da
linha da Beira Alta entre o Entroncamento e Celorico da Beira. Na fotografia temos o regresso da
composição perto da Abrunhosa, 25 de Janeiro de 2022.
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© Valério dos Santos
A composição liderada pelas 1400s passa junto do apeadeiro do Pego, numa altura em que
continuam a decorrer as obras de modernização. Na imagem é perfeitamente visível a intervenção
que está a ser feita no local com o levantamento de uma das vias. Este processo permite
recuperar a superestrutura da via desde o início, sendo a linha colocada numa fase posterior.

© Valério dos Santos
Já na linha do Norte, a composição de carril em vazio passa por Souselas com o comboio 74432
(Celorico da Beira - Entroncamento). 25 de Janeiro de 2022.
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© Nuno Cortesão
Mais a sul, em Formoselha, o regresso da composição ao Entroncamento com os vagões US da
Somafel. 25 de Janeiro de 2022.

© Fernando Liberato
Com recurso às novas tecnologias as imagens aéreas vieram permitir novas panorâmicas. No
vídeo podemos observar diversos comboios de materiais de via tracionados por locomotivas a
diesel da Medway na linha da Beira Alta, como a 1962, a 1905 e ainda a dupla composta pelas
1437 e 1404. https://www.youtube.com/watch?v=n9LPWY1fTmI
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As obras em curso do Ferrovia 2020
Linha de Sines

© Ricardo Quinas

A intervenção na linha de Sines vai dando os primeiros
passos com a distribuição das travessas novas. A estação de
São Bartolomeu da Serra, local da fotografia da composição
com a locomotiva da SOMAFEL, é neste momento um ponto
fundamental dos trabalhos que vão decorrendo.
As travessas que viajam desde a fábrica do Tramagal por
via rodoviária, são posteriormente colocadas em vagões.
Durante o período noturno as mesmas vão sendo colocadas
ao longo dos quilómetros que vão ser alvo da modernização.

© Infraestruturas de Portugal
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Durante o mês de Janeiro a
novidade digna de registo foi a
colocação das novas travessas
ao longo da linha.
No conjunto das três imagens
podemos observar as
travessas de betão monobloco
polivalentes colocadas ao longo
da linha junto do quilómetro 143.

13-01-2022.

© Ricardo Quinas
© José Sousa

© Ricardo Quinas

© Ricardo Quinas

© Infraestruturas de Portugal
© Infraestruturas de Portugal
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Linha Évora - Elvas

© João Cunha
À saída de Évora, onde o novo traçado abandona o antigo, a linha vai curvar à direita. É perfeitamente visível o antigo
ramal de Reguengos do lado direito. Podemos ainda observar à distância a construção da ponte sobre o rio Xarrama
que irá ter uma extensão de 195 metros. 02-01-2022.

Nesta imagem aérea temos o
traçado original da linha entre
Évora e Estremoz. Em fundo o
antigo apeadeiro de Comenda.
Depois de uma longa
discussão por quem não
queria que a futura ligação
passasse ali porque iria dividir
o núcleo urbano, houve a
necessidade de estudar um
novo traçado.

02-01-2022.

© João Cunha
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Depois de se afastar
do traçado original e
de passar a ponte da
Xarrama a linha volta
a virar à esquerda a
caminho de Elvas.
Os pilares da passagem
superior do CM 1149
já se encontram
praticamente concluídos.

02-01-2022.

© João Cunha

Construção do viaduto do Freixo com 244 metros. Ao fundo os aterros construídos para uma ligação rodoviária do
tipo autoestrada abandonados há vários anos. A outra "trincheira" cavada no aterro é a ligação original entre Évora
e Elvas. 02-01-2022.
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© João Cunha
Ainda com vista para o lado de Évora podemos observar o traçado da nova ligação ferroviária rasgando as planícies
alentejanas. O viaduto do Freixo situa-se entre os quilómetros 127, 2 e 127,4. 02-01-2022.

Ao nível do terreno,
sensivelmente ao quilómetro
129 com vista para Elvas.
Uma das novidades tendo em
consideração reportagens
anteriores da Trainspotter
deste mesmo local, foi a
mudança dos postes de
energia. Como não podem
passar cabos aéreos sobre a
linha, houve a necessidade de
enterrar os mesmos.

02-01-2022.

© João Cunha
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© João Cunha
Construção do viaduto sobre a ribeira de Machede ao quilómetro 131.8 com uma extensão de 126 metros.
02-01-2022.

Uma perspectiva lateral
do viaduto da Palheta
com uma extensão de 505
metros.

02-01-2022.

© João Cunha
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© João Cunha
Esta imagem aérea demonstra a complexidade da nova linha. Na fotografia podemos observar um total de três
viadutos em construção. Em primeiro plano o viaduto da Palheta com 505 metros, mais ao centro o viaduto da
Pardiela com 305 metros, e finalmente ao fundo o viaduto das Bicas com 175 metros.

Mais em pormenor o viaduto
da Pardiela e ao fundo o
viaduto das Bicas. Estes
três viadutos referidos ficam
situados entre os quilómetros
138 e 140.

02-01-2022.

© João Cunha
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© João Cunha
Finalmente constrói-se em Portugal uma ligação ferroviária digna do século XXI ao invés de investir em traçados do
século XIX. Os 505 metros do viaduto da Palheta fazem com que seja um dos maiores de toda a extensão de linha
entre Évora e Elvas. 02-01-2022

Uma outra visão área do
viaduto da Palheta por entre
a paisagem típica desta
zona do Alentejo.

02-01-2022.

© João Cunha
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De regresso ao solo junto
do viaduto da Palheta
podemos observar que no
imediato as obras de arte
só vão ficar preparadas
para via única, estando
de qualquer modo os
trabalhos iniciados para
a construção da segunda
via.

02-01-2022.

© João Cunha

© João Cunha
Viaduto da Retorta com vista para o lado de Évora. As "habitações" visíveis na fotografia são do estaleiro da MotaEngil. A estrada nacional 373 já foi desviada do seu percurso original e passa agora sob o viaduto. Ao longe temos
a serra da Ossa.
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© João Cunha
Mais uma imagem fantástica. Nesta zona estão a ser construídos três viadutos entre os quilómetros 163,8 e 165,6.
Em primeiro plano o viaduto da Retorta com 404 metros, em seguida o viaduto de Penedrais com 614 metros e lá ao
fundo, quase despercebido, o viaduto das Gordesas com 512 metros. 02-01-2022.

Mais em pormenor o local
onde os viadutos da Retorta
e de Penedrais se unem.

02-01-2022.

© João Cunha
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© João Cunha
Uma outra perspectiva dos viadutos da Retorta, Penedrais e Gordesas. Um total de 1530 metros de extensão. Muito
lá ao fundo temos a EN 255 com a passagem superior já construída.

Na imagem da esquerda o
viaduto de Penedrais em
destaque e em seguida o das
Gordesas.
A povoação que se vê é a vila
do Alandroal.

02-01-2022.

© João Cunha
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© João Cunha
Ao quilómetro 169 está a ser construído o viaduto de Alcalate com uma extensão de 435 metros. Para além das
obras de arte há a necessidade de escavar algumas trincheiras como a que podemos ver nesta fotografia após o
viaduto.

Nas proximidades de Elvas
encontramos o viaduto
sobre a ribeira de Can-cão
com 750 metros.

02-01-2022.

© João Cunha
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Linha do Norte Espinho - Gaia

D

emos nota em edições anteriores
do grande número de frentes de
obra ativas na linha do Norte entre Espinho e Gaia. Voltámos a percorrer
este trajeto para ver as evoluções, as novas frentes e os trabalhos que se encontram em fase de conclusão.
Na zona de Espinho continuam a avançar os
trabalhos de construção das passagens inferior
ao Pk 315+480 e superior no Pk 315+616. Devido ao perímetro do estaleiro não é possível
perceber a evolução da primeira obra, enquanto na segunda avançavam em meados de Janeiro os trabalhos de construção da base em
betão armado da passagem superior que será
esteticamente idêntica à já em serviço a Norte
da estação de Espinho.
Ao Pk 317+684 encontra-se já concluída a
“rendição” em betão armado do fatídico “pontão” que durante mais de uma década um colocou naquele ponto um afrouxamento a 80
km/h. A estrutura está finalizada e encontram-se em curso os trabalhos para assegurar a travessia. Uma frente que dentro em breve ficará
concluída.
Na zona de S. Félix da Marinha foram realizados os trabalhos de substituição da catenária

assim como a RIV - Renovação Integral da Via.
De facto, este último trabalho encontra-se praticamente concluído em toda a extensão com
exceção envolvente da estação técnica. Já os
trabalhos na catenária encontram-se ainda a
ser realizados. A este nível importa destacar a
evolução dos trabalhos da nova zona neutra,
situada ligeiramente a Sul da atual.
Na zona da estação da Granja continuam os
trabalhos de renovação e ampliação da estação, sobretudo na zona das plataformas. Esta
estação está já a sofrer algumas alterações no
seu layout, designadamente com a renovação
da plataforma das vias desviadas. Estão praticamente concluídos os trabalhos de uma passagem hidráulica a Norte da estação e já se
encontra interrompido o trânsito na Rua Heróis
da Pátria para execução da primeira passagem
inferior que ficará situada junto à referida PH.
Encontram-se também em fase de conclusão
os trabalhos nos apeadeiros da Aguda e de Miramar, designadamente no que diz respeito à
ampliação das plataformas. Entre os apeadeiros da Aguda e de Miramar, ao Pk 322+700,
sensivelmente no fim da reta da Aguda, já se
deu início aos trabalhos para execução de uma
Passagem Inferior para Peões.

Ampliação da estação da Granja.

14-01-2022.

© Pedro Mêda
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Em Miramar importa destacar os trabalhos
de execução da PITL - Passagem Inferior para
Tráfego Ligeiro no lugar da antiga passagem
de nível da Avenida Vasco da Gama. Durante o
mês de Janeiro foram visíveis as evoluções ao
nível das contenções e escavações de ambos os
lados.
Entre Miramar e Francelos foram colocados
novos aparelhos de via e encontra-se já instalada uma PSP - Passagem superior pedonal
para suprimir o atravessamento de peões que
permite a ligação entre a Rua Pedras e Avenida
Sagres em Francelos. Cerca de 400 metros para
Norte, mesmo a Sul do apeadeiro de Francelos,
ao Pk 325+252 avançam também os trabalhos
para a construção de mais uma PITL. Neste momento estão em curso as escavações na envolvente da linha de modo a preparar a execução
da estrutura.
No apeadeiro de Francelos e talvez devido
à proximidade desta frente de obra, são ainda
tímidos os trabalhos de remodelação desta paragem.
Seguindo para Norte chegamos junto do Pk
326 onde se situa a estação técnica. Aqui encontram-se praticamente concluídos os trabalhos das estruturas para o estabelecimento das
4 vias. Mais próximo do apeadeiro de Francelos, o mês terminou com a instalação dos no-

vos postes de catenária e a materialização da
mesma de modo a permitir a alimentação das 4
vias e a libertar os postes atuais que terão de
ser removidos. As passagens inferiores nesta
zona encontram-se concluídas estando em curso os trabalhos na envolvente e nomeadamente
na PITL ao Pk 326+546 para a materialização
do atravessamento entre as ruas da Rocha e do
Rio que passam assim ter ligação entre si.
Importa ainda destacar o alargamento da
passagem hidráulica situada a Norte. Aqui e
de modo a permitir estabelecer a parte final
da plataforma para as 4 vias está já colocado
o enrocamento que será a base dos aterros a
construir. Trata-se de uma obra de dimensão
considerável que terá seguimento nos próximos
meses, sobretudo depois de passar o período
de inverno, cujas chuvas não ajudam à execução.
Apesar de os trabalhos se estenderem até à
estação de Gaia, entre o referido ponto, sensivelmente ao Pk 326+800 e a estação, situada
ao Pk 332+700 poucas frentes de trabalho e
evoluções são dignas de registo com exceção
da desmatação realizada na envolvente da linha. No topo Norte da estação das Devesas a
composição de obras da Azvi deu lugar à locomotiva 1300 da DST e a uma atacadeira também pertença da Dstrainrail.

Passagem hidráulica a norte da
estação da Granja.

14-01-2022.

© Pedro Mêda
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Nesta página podemos observar
a evolução dos trabalhos na zona
da estação técnica num período
de cerca de um ano.

21-02-2021.

© Pedro Mêda

Para além da construção de uma
passagem inferior, toda a zona
foi consolidada com recurso a
muros de betão.

09-01-2022.

© Pedro Mêda

Vista das obras na estação
técnica ao nível das linhas, já
com alguns postes destinados à
catenária já instalados.

22-01-2022.

© João
PedroCunha
Mêda
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Trabalhos de escavação para
a construção da nova PITL
(Passagem Inferior Tráfego
Ligeiro) em Miramar.

31-12-2021.

© Pedro Mêda

Estrutura metálica para suporte
dos terrenos durante o processo
de construção da passagem
inferior.

31-12-2021.

© Pedro Mêda

Nesta imagem podemos
observar a estrutura metálica já
colocada no sítio de construção
da PITL.

29-01-2022.

© Pedro Mêda
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PITL (Passagem Inferior Tráfego
Ligeiro) que está a ser construída
ao quilómetro 326,546.

22-01-2022.

© Pedro Mêda

Na zona de Francelos também
se procede à construção da PITL
situada ao quilómetro 325.252.

06-01-2022.

© Pedro Mêda

Passagem de uma composição
sobre o novo pontão situado a
norte de Espinho ao quilómetro
317,684.

14-01-2022.

©
©João
Pedro
Cunha
Mêda
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Postes de Catenária na futura
estação Técnica.

22-01-2022.

© Pedro Mêda

Passagem superior pedonal
entre Miramar e Francelos.

09-01-2022.

© Pedro Mêda

Construção da passagem
superior pedonal ao quilómetro
315,616 junto a Espinho.

14-01-2022.

© Pedro Mêda
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© João Balseiro
Fotografia 1: Grupo motor e gerador, provenientes da 1411, reparados e prontos a instalar na 1429

Instalação do Grupo Motor Gerador da
Locomotiva 1429

Texto: João Balseiro

S

endo a temática ferroviária muito abrangente, é muito usual encontrar gostos diversos no meio.
Existem os entusiastas que preferem as
infra-estruturas e sua envolvência, sejam
modernas ou antigas, e os entusiastas que
preferem o material circulante, mais propriamente os comboios. Modernos ou antigos, a diesel ou eléctricos, de passageiros
ou mercadorias.
Eu, pessoalmente, sou entusiasta do material diesel eléctrico, contemporâneo da minha
infância e juventude.
Como tal, sempre me fascinou conhecer em
profundidade o seu funcionamento e a forma
80

como é levada a cabo a sua manutenção. E no
passado mês de Junho tive a oportunidade de
ver ao vivo uma operação habitual na revisão
geral de uma locomotiva diesel: a colocação do
grupo motor gerador no compartimento da locomotiva, em concreto, da ENGLISH ELECTRIC
1429, recentemente reparada e afecta à CP Regional, nos comboios de passageiros na linha
do Douro.
Estando a colocação do motor agendada
para as 09 horas da manhã, cheguei às instalações do GOB cerca de 15 minutos antes, onde
já estavam prontos para a referida operação.
Máquina fotográfica e telemóvel a postos, e eis
que se iniciam os trabalhos.

Destaque Ferroviário

© João Balseiro
Fotografia 2: Grupo motor e gerador, retirados da 1429, que serão reparados e, posteriormente
instalados noutra locomotiva 1400
O motor diesel e o gerador, provenientes da
1411, reparados de novo, já estavam prontos,
e colocados lado-a-lado com o motor retirado
da 1429, para reparação e posterior aplicação
noutra 1400 (fotografias 1 e 2).
A pouco minutos das 09 horas, os operários
responsáveis pela colocação do grupo motor
gerador dão início à operação com a colocação
de dois fixadores nos apoios do motor, para o
seu levante (fotografia 3) e transporte por uma
das várias pontes rolantes existentes no interior da oficina. Após a sua colocação no ar, o
grupo motriz avança cuidadosamente pelo corredor até à primeira intercepção de corredores,
onde é descido e colocado em cima de um carro
de transporte (fotografias 4 e 5), sendo desligado da ponte rolante.
Seguidamente, o carro que transporta o motor, empurrado com a ajuda do empilhador até à
próxima intercepção, onde aquele é novamente
fixado a outra ponte rolante (fotografia 6), que
o levará até à locomotiva, que já se encontra

preparada para o efeito. Novamente içado pelo
ar, avança lentamente pelo corredor, até ficar
imobilizado à vertical da locomotiva, na posição
de instalação (fotografias 7 e 8).
Verificado o leito da locomotiva, e dado o ok
dos operários responsáveis, dá-se lugar à lenta
descida, sempre sobre o olhar atento da equipa
de manutenção (fotografias 9 a 13). A escassos
centímetros da base, o grupo é manuseado cuidadosamente pelos operários com alavancas,
em complemento à grua, para alinhamento e
colocação exacta nos apoios (fotografias 14 e
15), onde será posteriormente fixado por três
pernos em cada extremo, perfazendo um total
de doze, e para assim garantir uma fixação estável e segura (fotografia 16).
Passados poucos minutos das 10 horas, e
cerca de uma hora e meia depois do início da
operação, eis que o grupo motor gerador se
encontra devidamente assente no seu lugar,
sendo o seu posicionamento alinhado manualmente e os pernos de fixação apertados à mão
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(fotografias 18), para confirmação do correcto
alinhamento. Finalizando com o aperto definitivo (fotografia 19).
Após tudo isto, tem lugar a montagem dos
respectivos órgãos periféricos, de todos os circuitos eléctricos, pneumáticos e hidráulicos,
bem como da finalização da locomotiva, que
viria a ser colocada em funcionamento alguns
dias depois.

decer à CP – Comboios de Portugal, ao Grupo
Oficinal do Barreiro e, especialmente, ao Sr. Engenheiro Rui Chambel e ao Sr. Rogério Fernandes, pela amabilidade, pelo tracto e pela paciência com que me receberam, como é hábito na
Oficina do Barreiro.
Agradeço, também, a toda a Equipa de Manutenção pelos esclarecimentos prestados.
Bem haja a todos.

Exaustivamente verificada, e com o ok definitivo, a mesma seria posta em ensaio estático
na rotunda de locomotivas, para nova verificação e/ou correcção dos parâmetros em funcionamento, com o motor a ser sujeito a múltiplos testes de carga, e que viria a culminar no
a marcha de ensaio para avaliar o seu normal
funcionamento e comportamento em plena via.
A entrega da locomotiva apta para o serviço
ocorre após a verificação e validação de que se
encontra a funcionar correctamente, o que viria
a ocorrer semanas depois.
Para finalizar o presente artigo, quero agra-

© João Balseiro
Fotografia 3: Inicio do levante do motor
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© João Balseiro
Fotografia 4: Carro de transporte entre naves

© João Balseiro
Fotografia 5: Colocação do motor no carro de transporte
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© João Balseiro
Fotografia 6: Levante do motor na nave junto da locomotiva

© João Balseiro
Fotografia 7: Chegada do motor junto da locomotiva
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© João Balseiro
Fotografia 8: Chegada do motor junto da locomotiva

© João Balseiro
Fotografia 9: Posicionamento do motor sobre a locomotiva
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© João Balseiro
Fotografia 10: Posicionamento do motor sobre a locomotiva

© João Balseiro
Fotografia 11: Alinhamento manual do motor com o compartimento da locomotiva
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© João Balseiro
Fotografia 12: Alinhamento manual do motor com o compartimento da locomotiva

© João Balseiro
Fotografia 13: Assentamento do motor no compartimento
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© João Balseiro
Fotografia 14: Aspecto de um dos apoios do motor

© João Balseiro
Fotografia 15: Vista de outro apoio do motor
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© João Balseiro
Fotografia 16: Aspecto de 4 dos 16 pernos de fixação do grupo motor/gerador

© João Balseiro
Fotografia 17: Aspecto da canga de transporte do motor
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© João Balseiro
Fotografia 18: Vista de 4 pernos previamente apertados á mão, antes do aperto final

© João Balseiro
Fotografia 19: Motor já na posição final
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© João Balseiro
Fotografia 20: A 1429 durante os trabalhos de reparação geral

© João Balseiro
Fotografia 21: Outra perspectiva da 1429, durante os trabalhos de reparação, com a 1454, que á
data de publicação do presente artigo, se encontra pendente de decisão de reparação.  
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A operação ferroviária
Paulo Campos

Manda a seriedade e a rectidão que se
mantenha o espírito crítico e não se perca de
vista a exigência da excelência – pelo menos, a exigência de progressão contínua do
serviço.
Vem isto a propósito de uma visível degradação operacional da CP – não sei se de alguma
forma influenciada pela incerteza política que
sempre afecta e condiciona uma empresa pública
tão amarrada como a CP – que está a começar a
reverter boa parte dos ganhos reputacionais da
empresa, como uma rápida consulta nas redes
sociais permite perceber.
Em primeiro lugar, a situação no Alentejo está
outra vez num nível insustentável. O reporte de
incidências da rede não engana e as cansadas e
estafadas UDD 0450 continuam a fazer um óptimo papel para mostrar aos poucos resistentes
que não vale a pena escolherem o comboio.
Coincidência ou talvez não, a maioria dos
problemas acontece nos dias de maior procura, quando a exposição do serviço ferroviário ao
grande público é maior, com efeitos duráveis bem
mais nefastos quando algo problemático acontece. Para não ir mais atrás, a 6 de Janeiro mais
uma avaria da 0465 provocou atrasos superiores

a 60 minutos nas circulações que se efectuaram,
com uma unidade a menos.
A 17 de Janeiro, a falta de UDD 0450 no Alentejo (onde são precisas apenas 3…) levou a atrasos da ordem de 45 minutos a cinco comboios
Intercidades, quer no eixo de Beja como dos comboios Lisboa – Évora, que asseguram ligação.
Os relatos de viagens muito atrasadas por falta
de tracção, circulando pela noite alentejana com
luzes desligadas, sucedem-se pelas redes sociais,
sobretudo de estudantes, que teimam em utilizar
o comboio – talvez por não muito mais tempo.
A situação das UDD 0450 está novamente a
provocar supressões ou atrasos na linha do Algarve, como aconteceu a 28 de Janeiro com penalizações superiores a 15 minutos em três circulações seguidas que, por falta de material, tiveram
de esperar por encadeamentos tipicamente dispensados por rotação.
Destinadas a renovação, aparentemente a capacidade oficinal instalada e as autorizações de
despesa ainda não chegaram para por em marcha
o curativo necessário para uma série que continua
a infligir pesadas baixas no Alentejo e Algarve, regiões que tradicionalmente utilizavam bastante o
comboio e que estão a ser
outra vez debilitadas por
esta frota específica.

© António J.Pombo
Velhas e cansadas... as 0450s “arrastam-se” pelos carris do sul do
país. Linha do Alentejo, Cuba, Julho de 2021.
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A história da locomotiva
5617 em Janeiro é digna de
registo, e devia fazer reflectir paradigmas operacionais
e de manutenção. Saída de
revisão no início do ano enfrenta um período de menor fiabilidade, que não é
totalmente inadmissível ou
até imprevisível. Quiçá por
falta de uma campanha de
rodagem pós-revisão, os
problemas de “juventude”
vão directos aos comboios
Intercidades sendo ainda

Opinião

© Bruno Cunha
A 5617 a reboque da 1554 para mais uma ida às oficinas do Entroncamento em Abril de 2021.
mais incrível que, aparentemente, a locomotiva
não foi parada para ver o que se passa. A 6 de
Janeiro provocou 22 minutos de atraso ao comboio 790 do corredor eborense. No dia seguinte,
porque não tinha sido suficiente, voltou a ser colocada no mesmo serviço – três atrasos superiores a 20 minutos e um bogie isolado, limitando a
locomotiva a 140 km/h.
Suficiente para recolher à oficina? Aparentemente não, porque se calhar fica caro. No dia
seguinte, colocada no longo trajecto do IC 513
Lisboa – Guarda e muito surpreendentemente,
avariou e voltou a ficar com um bogie isolado. 140
km/h outra vez de velocidade máxima e mais uns
atrasos importantes. Depois de 800 quilómetros
avariada, recolheria à oficina? Não. Dia 10, avaria com o IC 521 em Ovar. 30 minutos de atraso
para recuperar e deixar Lisboa a mais de 3h30 do
Porto – enquanto os passageiros pagaram bilhete
normal, claro.
Um certo descontrolo operacional parece continuar a existir e a não ter realmente em consideração as prioridades. Têm sido infelizmente célebres os aproveitamentos de marchas comerciais
para rodar material, com respectiva penalização
para manobras. Menos frequentes actualmente,

não está assim tão distante a prática de “queimar” os Intercidades da Beira Baixa para colocar
ou retirar locomotivas 5600, em rotação, no Entroncamento.
Salto para 28 de Janeiro e uma situação que
mostra como está a faltar, provavelmente, cabeça
fria e algum sentido de prioridades – o passageiro
tem de estar sempre primeiro! Mais uma carruagem Corail avariada (não estão a ser demais?)
em Braga, antes do IC 722 partir para Lisboa,
uma 6ª feira gorda, com muita gente a querer
usar o comboio. A 21-97 010, circulando à cauda,
está sem freio e a primeira decisão é penalizar o
comboio de 20 a 30 minutos para a manobrar e
colocá-la no meio da composição. Por fim, segue
na mesma no final da composição, assim limitada a 90 km/h, após 51 minutos de atraso. Com
toda a calma, a CP ainda pára em Contumil para
tirar a carruagem, de onde sai com espectaculares 77 minutos de atraso. Os passageiros que
esperem, acima de tudo a carruagem não podia
ficar em Braga nem se podia ter feito uma marcha de serviço para ir buscar o veículo avariado, e
tornar um Intercidades numa marcha de serviço
é, sem dúvida, mais eficiente. O caos não ficou
por aqui, a composição do 722 é habitualmente a
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que realiza o 723 de volta a Braga, ao fim do dia, e aparentemente ninguém conseguiu formar uma
composição alternativa em Santa
Apolónia, e, portanto, também o
723 acabou a sair com meia hora
de atraso, esperando a chegada
do malogrado 722, que, entretanto, já tinha causado 50 minutos de
atraso na saída do 574 para Faro,
a que dava ligação.
Em Portugal não existe um regime de protecção dos passageiros tão apertado como na Europa
civilizada, mas começa a ser fundamental que seja implementado,
porque os passageiros não podem
estar à mercê do aleatório ou das

© Ricardo M. Ferreira
Para o Vouga a única opção são as 9630.
Cabanões, Março de 2021.

soluções fáceis de “tentativa e erro” ou de aproveitar comboios comerciais para resolver rotação
de material avariado. Isso são custos de contexto
que a CP tem de assumir, não os evitando à custa
dos passageiros – no que é uma excelente forma
de degradar muitíssimo a imagem do meio ferroviário.
A operação ferroviária tem de ser flexível e fiável. Entre Lisboa e Porto, por exemplo, um bilhete no IC custa facilmente o dobro de um Flixbus
circulando pela A1, não se deveria ter um pouco
mais de cuidado?

Se somarmos a isto os problemas constantes
na linha do Vouga, que continua a braços com a
falta de fiabilidade das UDD 9630, ou a falta de
fiabilidade crónica das 1400 na linha do Douro – a
CP não teria alternativas mais fiáveis e com mais
margem operacional para os comboios com carruagens – é importante um chamamento de regresso à terra porque nem só de excelência oficinal se
faz um serviço público.

Vale a pena pensar nisto, continuamos a ver
uma postura monolítica em decisões e contextos
onde os impactos negativos são grandes e onde
a reputação demora a recuperar. Uma excelente lembrança de que, depois da
disponibilidade de material
circulante aumentar, existe
ainda um tema fundamental a recuperar na CP, que
é a operação. Não vale a
pena exigir grandes verbas
ou ter medo de grandes
concorrências, se a empresa não está a conseguir que
factores puramente higiénicos (leia-se, que não ganham passageiros, apenas
permitem não os perder)
© José Pedro Botelho
sejam aplicados sem máEm 2021 existiram algumas situações de avarias das locomotivas no
cula na sua operação. Está
Douro. Nesta imagem temos a presença 1415 + 1436 (avariada) +
a pedi-las.
1438 (cauda) no  IR 876.
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As Locomotivas Alsthom 2600 da
CP

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

A Sinalização Ferroviária de
Portugal (Volume I) – Sistemas
Elétricos e Eletromecânicos

Os sistemas elétricos (a relés) e eletromecânicos
fazem parte da sinalização ferroviária
portuguesa desde há muitas décadas. Este
livro, da autoria de Nuno Silvério Barrento,
é um contributo imprescindível para registar
estes sistemas que foram fundamentais para
a modernização da circulação ferroviária em
Portugal,

Apontamentos para a História das Carruagens dos Caminhos de Ferro
Portugueses – Volume I e II.
Colecção sobre as carruagens dos caminhos de ferro portugueses, da autoria de Fernando Cunha
Pedreira.
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Vista aérea da construção de
três viadutos ferroviários na
nova ligação entre Évora e
Elvas. Janeiro de 2022.
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