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Editorial

om a actualidade esmagada pelos tambores da guerra com que
a Rússia vai massacrando o povo
ucraniano, nunca é demais lembrar o quão
frágil é a democracia e a liberdade. A Rússia imaginada e liderada por Putin mostra-nos que o fascismo viverá sempre que alguém com acesso a armas puder determinar
o destino colectivo de uma nação, e se hoje
é a Ucrânia que enfrenta novamente uma
ameaça existencial, amanhã poderemos ser
todos nós.
O Portugal Ferroviário e a Trainspotter também somam a voz à condenação internacional
da monstruosidade de uma guerra sem justificação, uma opressão criminosa de um povo que
apenas quis ser soberano e decidir o seu destino democraticamente. A liberdade dos ucranianos, na vizinhança da Rússia, parece ser a maior
ameaça ao fascismo cleptocrático de Putin, que
vem gerindo uma Rússia moribunda e que, apesar de potência mineradora mundial, mantém
uma economia pouco maior que a espanhola e
um PIB per cápita que é menos de 50% do valor
português.
Numa nota ferroviária, tem sido impressionante ver como os Caminhos de Ferro Ucrania-
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nos têm resistido e contribuído para a evacuação
de mais de um milhão dos seus cidadãos, numa
operação redesenhada diariamente e com o auxílio de novas tecnologias de comunicação, com
audácia da gestão e a coragem dos tripulantes,
que voltam a converter os caminhos de ferro em
bastiões de resistência, como já aconteceu tantas vezes em guerras passadas.
Não nos esqueçamos que os caminhos de ferro serão um contributo importante para a agora
evidente necessidade de eliminar a dependência
energética de um estado-pária como a Rússia,
não apenas ao promover a electrificação da mobilidade mas também como factor decisivo para
baixar a intensidade energética da mobilidade –
ou seja, consumir menos energia por unidade de
carga*percurso percorrido – e assim reduzir as
necessidades de produção eléctrica.
Que os tempos tão sombrios que vivemos
possam ser mais breves do que agora se imagina.
Slava Ukraini!

João Cunha

Trainspotter
Spotting

Trainspotter Impressa XIII
Especial 165 anos

Os últimos 30 anos da ferrovia nacional

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.

JÁ EM
DISTRIBUIÇÃO

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. Mas há boas notícias e a distribuição da mesma já se iniciou. Agora é estar atento
às caixas do correio !

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/)
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Comboio Correio

APAC Organiza Épica Viagem

N

na

Beira Interior

o rescaldo do enorme sucesso
que a actividade de 20 de Novembro de 2021 teve, associada à
apresentação de um livro e que incluiu um
comboio especial entre Porto e Valença, a
Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro reforça a sua dinâmica com
a apresentação de uma viagem épica pela
Beira Interior, ainda antes do fecho temporário da linha da Beira Alta.
No dia 26 de Março, a associação vai operar
um comboio especial formado por carruagens panorâmicas Schindler e uma locomotiva eléctrica
2600, percorrendo as linhas da Beira Baixa e da
Beira Alta.
Com saída do Porto e assegurando ligações de
e para Lisboa no Entroncamento e na Pampilhosa, a Associação subirá a linha da Beira Baixa de
manhã, com algumas paragens para fotografias e
almoço pelo caminho. Ao início da tarde, subirá a
parte final da linha entre Covilhã e Guarda, inaugurada em 2021, e que verá passar o seu primeiro comboio especial de
entusiastas ferroviários.
Será uma grande oportunidade para rever as
Schindler na Beira Baixa,
e a primeira vez desde a
sua recuperação, o que
permitirá aos passageiros observar as fabulosas paisagens do Tejo,
da Cova da Beira ou do
vale da Teixeira através
das enormes janelas das
carruagens.
O comboio seguirá
depois pela linha da Beira Alta até à Pampilhosa,
no meio de um autêntico
estaleiro que já se insta-

lou por toda a linha e que obrigará mesmo ao seu
encerramento durante 9 meses já a partir de 19
de Abril. Será a despedida da Beira Alta nas suas
condições operacionais actuais, dado que quando reabrir contará já com algumas correcções de
traçado realizadas e infraestrutura totalmente
modernizada.
Na Pampilhosa, o comboio inverterá a sua
marcha para regressar ao Porto e os passageiros
com destino a Sul apanharão o comboio Intercidades 620, que nesse dia excepcionalmente fará
paragem na estação da Pampilhosa.

ESGOTADO

© Tiago Cunha
Depois do sucesso no Minho, é a vez das Schindler percorrerem as Beiras.
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Linha do Algarve

Alteamento de Plataformas

N

o dia 09 de Fevereiro foi publicado
em Diário da República a abertura
de um concurso público destinado
ao alteamento de diversas estações e apeadeiros da linha do Algarve. Isto acontece
após um concurso anterior ter sido anulado.
A empreitada consiste na execução de diversos
trabalhos que vão decorrer nas estações de Estômbar-Lagoa, Mexilhoeira Grande, Alcantarilha e
Tavira e ainda nos apeadeiros da Luz, Castro Marim e Monte Gordo. A intervenção que vai permitir melhorar as condições de acesso aos comboios
por parte dos utentes, inclui intervenções a nível
de construção civil e baixa tensão.
As intervenções previstas apresentam como objectivo primordial visar estas estações e apeadeiros de plataformas com comprimento adaptado
ao material circulante a utilizar na linha do Algarve e 0,760 m de altura relativamente ao plano
de rolamento. Atualmente as plataformas apresentam uma cota altimétrica que varia entre os
0,380 m e os 0,420 m, medida à face superior
do carril, o que se traduz em desconforto para os
utilizadores dos serviços ferroviários.

danças de cota de pavimentos (início de e fim
de rampas ou escadas). Serão também previstos
corrimãos nos locais definidos e irá ser aplicada a
vedação da área de acesso com guarda metálica.
O concurso agora aberto, apresenta uma valor base de procedimento de 2.100.000,00 euros com um prazo de conclusão de 180 dias. Esta
empreitada insere-se no âmbito do   Projeto de
Eletrificação da Linha do Algarve.
Apeadeiro de Monte Gordo
Este apeadeiro situa-se ao quilómetro 393,4 e
a plataforma existente tem um comprimento de
105 metros e largura de 4.25 metros e encontra
se à cota 0.34 m acima do plano de rolante. A
plataforma atual situa-se em frente do EP cuja
cobertura serve como abrigo para os passageiros, tendo cerca de 50 metros para cada um dos
lados.
A solução a implementar consiste no alteamento de parte da plataforma de passageiros existente, em cerca de 48 metros e no prolongamento da
mesma em cerca de 32 metros no sentido de Vila

Serão também feitos diversos trabalhos relacionados com
equipamentos de iluminação,
sinalética e segurança dos passageiros.
Ao nível das acessibilidades
serão respeitadas todas as
normas e regulamentos em vigor, respeitante à acessibilidade do sistema ferroviário para
as pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida.
Nos pavimentos será garantida faixa de segurança ao longo
da plataforma e faixas de cautela sempre que existam mu8

© Pedro André
Apeadeiro de Monte Gordo, 26 de Fevereiro de 2022.

Comboio Correio
Real de Santo António. A plataforma
a construir irá apresentar em toda a
sua extensão, aproximadamente 4.30
metros de largura, com 0,76 acima
do plano de rolante e ficará implementada apenas do lado nascente do
EP. Não está prevista a construção de
abrigos, mantendo-se a cobertura do
EP com essa finalidade.
Apeadeiro de Castro Marim
Este apeadeiro situa-se ao quilómetro 389,9 e a plataforma existente
tem um comprimento de 32 metros,
com largura de 4 metros e encontra
se à cota 0.27m acima do plano de
rolante. A plataforma atual situa-se
em frente do EP cuja cobertura serve
como abrigo para os passageiros, tendo apenas cerca de 15 metros para
cada um dos lados, sendo que do lado
nascente existe uma passagem de nível não sendo possível a extensão da
mesma nesse sentido.
A solução a implementar consiste no
prolongamento da plataforma existente em cerca de 80 metros para o
lado poente, local onde ficava a linha
de saco que dava acesso ao cais coberto que se encontra em ruínas. O
prolongamento da plataforma irá ter
aproximadamente 4 metros de largura e 0,76 acima do plano de rolante.
Deste modo a nova plataforma irá ficar situada apenas do lado poente do

© Pedro André
Monte Gordo, 26 de Fevereiro de 2022. O prolongamento da
plataforma irá acontecer na zona onde está o gradeamento

© Pedro André

EP. Não está prevista a construção de
abrigos, mantendo-se a cobertura do
EP com essa finalidade.
Estação de Tavira
A estação está situada ao quilómetro 371,1 e apesar de nos últimos
anos terem sido efetuadas alterações
a nível das plataformas, com a construção de uma nova estrutura na linha
II e adaptação da existente na linha
I, há a necessidade de efetuar nova
intervenção.

© Pedro André
Apeadeiro de Castro Marim, 26 de Fevereiro de 2022. A
plataforma irá ser prolongada na direção do cais coberto onde
existiu uma linha de resguardo.
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Atualmente a linha I é servida
por uma plataforma em frente do
EP, com um total de 87 metros,
mas com duas alturas diferentes,
fruto de intervenções anteriores
(0,685 em 58 metros e 0,45 em
29 metros). A linha II conta com
uma plataforma de 108 metros e
com um abrigo de passageiros e
uma altura de 0,685 acima do plano de rolante.
A solução a implementar consiste no prolongamento da plataforma da linha I para cerca de 190
metros,   que irá obrigar a um al© Pedro André
teamento da plataforma junto ao
Tavira, 26 de Fevereiro de 2022. A plataforma da linha I (direita)
edifício de passageiros e execução
irá ser ampliada, ocupando o local da linha de resguardo que será
de plataforma para o lado sudeste
levantada.
numa extensão de aproximadamente 100 metros. Esta intervenA plataforma da linha II será prolongada para
ção vai incluir o levantamento da linha III (res- cerca de 210 metros no sentido de Vila Real de
guardo) e a recolocação dos sinais S6/M6 e S8/ Santo António. O abrigo existente na plataforma
M8 para que seja possível prolongar a plataforma da linha 2 será deslocalizado para que fique mais
pela frente do cais coberto. Na zona junto ao edi- próximo do acesso, já que o ATV (Atravessamenfício de passageiros prevê-se que a plataforma tos Pedonais de Via) será transferido para o topo
seja alteada numa extensão de cerca de 35 me- norte das Plataformas.
tros.

© Pedro André
Tavira, 26 de Fevereiro de 2022. A plataforma da linha II (esquerda) irá ser ampliada para além do
gradeamento existente. O ATV irá ser recolocado no extremo das plataformas após a remodelação. Em
frente do EP há a necessidade de aumentar a altura da plataforma.
10
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Apeadeiro da Luz
O apeadeiro da Luz situa-se ao
quilómetro 365,7 e a plataforma
foi alvo de intervenção nos últimos anos estando já alteada para
a cota 0,685 acima do plano de
rolamento, mas sem o comprimento necessário. A plataforma
atual situa-se quase na totalidade
do lado nascente do EP cuja cobertura serve como abrigo para os
passageiros.
A solução a implementar passa pelo prolongamento da plataforma para os 80 metros de
comprimento. Dado que parte da
plataforma de passageiros já se

© Pedro André
Apeadeiro da Luz, 26 de Fevereiro de 2022. A plataforma irá ser
ampliada para o local onde se encontram os carris.

encontra alteada numa extensão
de 58 metros é suficiente prolongar o alteamento em cerca de 22 metros para o
lado poente, no sentido do cais coberto com 3
metros de largura.
Estação de Alcantarilha
A estação de Alcantarilha situa-se ao quilómetro 310,4 e conta atualmente com plataformas
na linha I junto do EP e na linha II.  A plataforma
da linha I tem uma extensão de 237 metros e
situa-se a uma cota de 0,38 acima do plano de
rolamento e 4,60 de largura ma parte mais larga
e apenas 1 metro na parte mais
estreita. Além da cobertura do EP
conta ainda com um abrigo colocado no extremo poente da plataforma onde é feita a paragem do
material circulante. A plataforma
que serve a linha II tem 105 metros de comprimento, com uma
cota de 0,38 acima do plano de
rolamento e 2,85 metros de largura. O ATV atual permite ligar
sensivelmente o centro da plataforma I ao extremo poente da
plataforma II.
A solução a implementar visa
prolongar o alteamento das plataformas das linhas I e II exis-

tentes. Na linha I optou-se por implantar o arranque da rampa de acesso à futura plataforma a
nascente do EP. A futura plataforma da linha II irá
ficar paralela à da linha I, sendo que o atravessamento de nível irá ficar situado no topo nascente
das futuras plataformas. Ambas as plataformas
vão ficar com 0,685 acima do plano de rolamento
e 80 metros de extensão, sendo que na linha I
terá 4,82 metros de largura e na linha II irá manter os 2,85 metros de largura já que não é possível proceder ao alargamento da mesma.

© Pedro André

Alcantarilha, 27 de Fevereiro de 2022. O novo ATV irá surgir
sensivelmente em frente do cais coberto, sendo que as plataformas
se vão desenvolver em direção ao EP.
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Estação de Estômbar – Lagoa
A estação de Estômbar – Lagoa
situa-se ao quilómetro 325,2 e
conta atualmente com plataformas na linha I junto do EP e na
linha II, ambas com 169 metros
de extensão e 0,50 acima do plano de rolamento. A plataforma da
linha I desenrola-se para os dois
lados do EP, cuja cobertura serve
como abrigo para os passageiros,
existindo ainda um outro abrigo
no extremo poente da plataforma. A plataforma da linha II conta apenas com um abrigo. O ATV
atual faz se pelo lado nascente
das plataformas.

© Pedro André
Estômbar - Lagoa, 27 de Fevereiro de 2022. A plataforma da
linha I (esquerda) irá ser alteada até ao local onde se situa

A solução a implementar visa o
atualmente. A da linha II irá terminar junto do abrigo de
alteamento das plataformas das
passageiros. É vísivel o constrangimento existente que impede
linhas I e II. Foi decidido manter
que a plataforma possa ser alargada.
o layout existente das mesmas,
No caso da linha I a plataforma irá ter 4,00 mehavendo lugar à relocalização do
ATV que irá ficar mais chegado a nascente. No tros de largura enquanto que na linha II será de
caso do alteamento da plataforma da linha I, o apenas 2,00 metros devido aos constrangimentos
alteamento irá ser efetuado a ponte do EP. As existentes que não permitem a expansão da mesfuturas plataformas vão ficar com 0,685 acima ma, que é largura que existe atualmente.
do plano de rolamento e 80 metros de extensão.

© Pedro André
Estômbar - Lagoa, 27 de Fevereiro de 2022. O ATV vai manter-se no mesmo local. O alteamento da
plataforma da linha I (direita) só irá decorrer após o EP em direção do cais coberto.
12
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Estação da Mexilhoeira Grande

numa extensão de 80 metros com 0,76 acima do
plano de rolamento. O ATV irá ser colocado a poente do EP, local das novas rampas de acesso às
plataformas que vão desenvolver-se para o lado
nascente face ao ATV. O abrigo poderá ficar no
mesmo local. Ambas as plataformas vão manter
a largura existente.

A estação da Mexilhoeira Grande situa-se ao
quilómetro 339,2 e conta atualmente com plataformas na linha I junto do EP e na linha II. A
plataforma da linha I tem 174 metros de comprimento e 0,50 acima do plano de rolamento
em apenas 80 metros para o lado nascente, local
onde foi colocado o abrigo e onde se efetuam atualmente a paragem das composições. A largura desta plataforma
é de 4,05 metros e a cobertura do
EP serve também como abrigo dos
passageiros embora nessa zona a
plataforma tenha apenas 0,35 de
altura. A plataforma da linha II
tem 111 metros de comprimento
na totalidade com diferentes alturas, sendo que em cerca de   80
metros tem 0,60 acima do plano
de rolamento existindo um abrigo
do lado poente. A largura desta
plataforma é de 2,45 metros. O
ATV situa-se atualmente em frente do cais coberto, sensivelmente
© Pedro André
a meio da plataforma da linha I e
Mexilhoeira Grande, 27 de Fevereiro de 2022. O novo ATV irá
permite aceder ao extremo nassurgir sensivelmente no local onde termina a plataforma I que
cente da plataforma II.
serve o EP.  Será nesse ponto que a plataforma da linha II irá ser
A solução a implementar visa o
alteada no sentido do EP
alteamento das plataformas das
linha I e II já existentes para
0,76 acima do plano de rolamento.
Na linha I após as obras a
plataforma irá iniciar-se a poente do edifício, irá continuar
pela frente do mesmo em direção a nascente. Serão 80 metros de extensão com a nova
altura de 0,76 sendo que a
restante plataforma onde está
atualmente o abrigo não será
intervencionada. A cobertura
do EP irá servir como abrigo de
passageiros e o material circulante irá parar em frente do
edifício. A plataforma da linha
II irá ficar paralela à da linha I

© Pedro André
Mexilhoeira Grande, 27 de Fevereiro de 2022. As automotoras vão
deixar de parar naquele local já que o alteamento da plataforma vai
terminar na zona do ATV atual.
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D

Locotrator 1159
em Recuperação

epois de ter viajado desde a Figueira da Foz para Guifões em Dezembro de 2020, o locotrator Sentinel 1159 foi movimentado para dentro da
oficina de modo a ser objeto de uma intervenção que lhe devolva a funcionalidade. Numa das laterais consta a
data da sua última revisão, Setembro de 2000, há mais de 20 anos,
portanto.

Com esta recuperação, Guifões ficará com um
Sentinel totalmente recuperado e um Sentinel
que funciona, o 1171, mas cuja recuperação foi a
possível de modo a receber os veículos que foram
chegando a esta oficina no final de 2019.

Praticamente esquecido nas instalações oficinais da Figueira da Foz em
conjunto com os tratores-gémeos 1156
e 1181, este último em estado praticamente funcional e que rapidamente
foi recuperado de modo a ser utilizado
como veículo de manobras nas reabertas oficinas da Figueira da Foz.

© Pedro Mêda
Guifões, 02 de Fevereiro de 2022.
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© Pedro Mêda

Comboio Correio

9005 vai ser Recuperada

A

locomotiva Alsthom 9005, de via
estreita, está a ser recuperada na
oficina de Guifões, onde passa pela
primeira revisão geral desde meados da década de 80. A locomotiva, que serviu durante muito tempo apenas aos comboios-socorro das vias estreitas do Porto e do Vouga,
vai ser recuperada para ajudar na linha do
Vouga, onde permitirá substituir a locomotiva 9004 nos comboios históricos
quando esta estiver em revisão –
necessidade que se aproxima – e
para reforçar os meios de socorro e
de complemento de serviço comercial da linha, perante a escassez de

locomotiva 9006 que ladeava nas vias exteriores
de Guifões, e que cederá também peças para fazer a 9005 reviver.
Quando à decoração, ainda não é conhecida a
solução final mas, dada a pintura da 9004 com a
decoração azul, apenas podemos fazer votos para
que a 9005 possa preservar a bonita pintura laranja, há muito desaparecida das vias estreitas
nacionais.

material motor que existe.
De fabrico Alsthom e de construção
próxima à das locomotivas 1200 de via
larga, é expectável que o pequeno parque funcional que a CP detém desactivado no Barreiro possa ajudar na recuperação de uma locomotiva que está num
estado de ruína quase total, tal como a

© Pedro Mêda

© Pedro Mêda
Guifões, 02 de Fevereiro de 2022.
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© João Cunha
Majestosas à luz do Sol e por cima das águas do Mondego, as cinco 2600 deram espectáculo com
Coimbra em fundo.

CP levou mais Quatro
2600 para Contumil
A

recuperação das locomotivas eléctricas 2600 continua em 2022. Com
dez unidades já aptas a serviço comercial e mais duas em recuperação (2603
e 2628) nas oficinas de Contumil, a CP resgatou mais quatro unidades do pousio no
Entroncamento, onde em tempos toda a série esteve guardada, para possível reactivação ou venda.

Foi assim que nos dias 3, 4 e 7 de Fevereiro a
equipa de Contumil responsável pela reactivação
da série esteve no Entroncamento preparando
mais quatro unidades. Nesta fase, as unidades
que sobravam no Entroncamento apresentam
potenciais quilométricos muito similares, não se
justificando já uma selecção de entre as que ali
sobravam. Assim, as unidades 2604, 2609, 2622
e 2629, que eram as únicas resguardadas debaixo do telheiro do armazém da CP no Entroncamento, foram inicialmente puxadas para zona
16

descoberta, onde foi realizada a preparação para
a marcha, com atenções focadas nos órgãos de
tracção e choque e nos freios.
Deste lote de quatro unidades, as locomotivas
2622 e 2629 encontram-se ainda em estado praticamente original (se ignorarmos a adição de
Convel e, no caso da locomotiva 2622, dos farolins vermelhos LED) e, durante a sua reactivação,
serão renovadas à imagem das restantes irmãs,
recebendo uma nova mesa de condução, ar condicionado e comando múltiplo, além de outras alterações menos visíveis. As locomotivas 2604 e
2609, renovadas, receberão o comando múltiplo,
que se encontra actualmente em instalação nas
locomotivas 2603 e 2628.
No dia 9 de Fevereiro, a marcha 31303 traçada a
60 km/h entre o Entroncamento e Contumil levou
as quatro locomotivas para o complexo oficinal do
grande Porto, onde se juntam às 13 locomotivas
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2600 que já aí se encontravam.
No Entroncamento, ficaram agora apenas as locomotivas 2606,
2608, 2621 e 2625, estas duas
últimas que obrigarão sem dúvida
a muito mais trabalho, dado estarem parcialmente incompletas.
Neste dia, a operação iniciou-se
pelas 11:00, quando a locomotiva 1554 habitualmente afecta ao
comboio socorro percorreu a distância entre a triagem do Entroncamento e os armazéns da CP,
pela zona semi-lunar da renovação de travessas da IP, onde engatou as quatro locomotivas 2600
já preparadas para rumar a Norte.
Tendo estado durante estes anos

© João Cunha
Ao início da manhã de 9 de Feveveiro já as quatro 2600
estavam prontas para rumar a Norte.

abrigadas de chuva e não tendo chovido nos dias
anteriores em que estiveram ao relento, as locomotivas agora deslocadas apresentaram uma
espessa camada de pó, que as distingue bem de
outros transportes similares já realizados anteriormente.
Sob o olhar atento dos ferroviários da IP e da
CP, a 1554 levou depois as quatro locomotivas
até à estação do Entroncamento, detendo-se por
breves minutos na triagem do Entroncamento,
aguardando a entrada do comboio 47834 Badajoz – Entroncamento, que à mesma hora rugia,
antes de se imobilizar, com a venerável locomotiva 1962.

Vinda de Contumil em marcha isolada, a locomotiva 2607 foi a encarregue deste transporte,
que assim voltou a proporcionar a oportunidade
de ver cinco locomotivas da série 2600 integradas
numa marcha, algo bastante raro em toda a história da série.
Sempre à hora tabelada ou até ligeiramente
em avanço, a marcha seguiu até ao Porto pelas
13:45, tendo chegado ao seu novo depósito após
as 20 horas do mesmo dia.
Este ano, a CP espera recuperar todas as cinco locomotivas renovadas que estão em Contumil
por reactivar – 2603 e 2628 (já em intervenção),
a que se somam as 2624, 2604 e 2609. Estas
cinco locomotivas receberão comando múltiplo, intervenção que
beneficia ainda a fiabilidade da
série por incorporação de autómatos vários, deixando-as preparadas para a eventual introdução de
comboios push-pull.

© Nuno Cortesão

Para 2023 estará reservada a reactivação das 2606 e 2608 – que
ainda estão no Entroncamento –
e das quatro locomotivas ainda
em estado quase original – 2621,
2622, 2625 e 2629 – que exigirão trabalhos adicionais de grande
monta.

Passagem da 2607 no Ameal a caminho do Entroncamento.
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Esta frota de vinte e uma locomotivas permitirá responder a sucessivas electrificações (Oeste e
Douro) e à alteração dos esquemas operacionais nas Beiras, após
a reabertura da linha da Beira Alta
(fechada temporariamente, entretanto, para obras de renovação)
e da inauguração da concordância da Mealhada, alterações que
permitirão libertar as necessárias
UTE 2240 para a linha do Algarve, entretanto em electrificação.
A maior dúvida neste momento
parece mesmo ser a disponibilidade de carruagens adicionais para
possibilitar o aumento efectivo de
composições de tracção eléctrica
no nosso país. É assim bastante possível que o
parque de locomotivas 2600, sem prejuízo da sua
direcção de manutenção estar centrada no Porto,
possa ser dividido por mais do que um depósito.
Cabe ainda registar que, com o renascimento da série, as oficinas do Entroncamento estão
também a finalizar a reactivação de equipamentos oficinais bastante especiais, dado que assegurarão novamente toda a grande reparação dos

© João Cunha
Chegada da 1554 ao complexo da CP.
equipamentos rotáveis das locomotivas, como os
motores de tracção ou os redutores. Sobre estes
últimos, a maquinaria específica para a sua reparação está já disponível para voltar a assegurar
a manutenção em profundidade do mais especial
dos equipamentos destas locomotivas.
Completou-se assim mais um passo importante
da recuperação da série, não sobrando mais do
que resgatar do sono profundo as quatro locomotivas que permaneceram no Entroncamento.

© João Cunha
As quatro locomotivas que ficaram no Entroncamento. Também em breve seguirão para o Porto.
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© João Cunha
A espectacular composição liderada pela 1554 sai do complexo da CP e atravessa a zona de
reciclagem de travessas da IP.

© João Cunha
Bem visível o pó nas locomotivas recuperadas, à entrada na triagem do Entroncamento.
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© João Cunha
Compasso de espera na manobra das locomotivas em direcção à estação, com a entrada da 1962
vinda de Badajoz.

© Pedro Silva
A caminho do norte do país na passagem por Vale Prior.
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© João Cunha
Por Vermoil, a 2607 desliza baixinho com as quatro irmãs bastante desgastadas pelo tempo de
pousio.

© João Cunha
O sol na Pelariga permite ver melhor o estado das quatro 2600 que seguiram a reboque da 2607.
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© Nuno Cortesão
Interior da 2629 durante a paragem em Alfarelos.

© Nuno Cortesão
Partida de Alfarelos a caminho do Porto.
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© João Cunha
Chegada a Aveiro da composição laranja, breves minutos após o Sol se por no horizonte.

© José Pedro Botelho
Marcha de resgate das 2600 em Porto Campanhã, num final de um longo e final dia.
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Seis Concorrentes vão a
Jogo pelos 117 Comboios
Novos para a CP

C

onforme esperado, o concurso internacional para a aquisição de 117
comboios novos para a CP despertou todo o interesse no mercado ferroviário
internacional, sendo o primeiro concurso
português em muito tempo que oferece um
real interesse para qualquer actor do mundo
dos construtores ferroviários.
Ao todo, seis consórcios ou empresas apresentam-se a jogo, e passam agora pela fase de qualificação prevista no concurso, onde a CP ajuizará
da capacidade técnica e financeira exigida para
passarem à próxima fase, onde os concorrentes qualificados serão convidados a apresentar a
sua proposta de fornecimento dos 117 comboios
e da nova oficina de manutenção prevista para
Guifões.

Os concorrentes
Alstom-DST
Uma das surpresas do concurso é a reunião em
consórcio da Alstom e da portuguesa DST, esta
última já muito presente em obras ferroviárias
em Portugal. O gigante francês, que com a recente integração da Bombardier Transportation
se tornou no segundo maior construtor mundial
– e com grande distância para o terceiro, vem
a concurso depois de ter ganho o seu último
contrato em Portugal com a renovação das UTE
2240, projecto Alstom implementado nas instalações da EMEF, no Entroncamento, entre 2003
e 2006.
A associação com a construtora DST é surpreendente, mas parece ser um condimento mais
na ambição francesa para este concurso. Com
um peso importante atribuído à oficina nova a
construir em Guifões e com a conhecida ambição
da Alstom de instalar uma fábrica em Portugal,
a redução de custos de contexto para a sua im24

plementação parecem integrar o espírito da parceria, que sai ainda mais reforçada com a entretanto confirmada venda da EFACEC à DST, que
de repente dota o consórcio de construção portuguesa e a custos controlados de equipamentos
como transformadores ou motores de tracção,
partes leoninas de contratos de fornecimento de
comboios e cujo peso no custo final e na percentagem de incorporação nacional (bonificada
neste concurso) pode fazer pender a balança a
seu favor.
Apesar de ter vendido a plataforma Coradia
Polyvalent (comboios híbridos) e Talent 3 (ex-Bombardier) aquando da aquisição da Bombardier (processo exigido pela Comissão Europeia
para viabilizar a concentração), a Alstom apresenta um portfolio onde pontuam várias gamas
Coradia para comboios regionais e de longo curso e os X’trapolis para tipos de serviço suburbanos. O fabricante terá a flexibilidade para propor
uma única plataforma ou para endereçar os dois
tipos de comboios que a CP pediu (regionais e
suburbanos) com comboios totalmente adaptados e pensados para a função requisitada. Líder
de mercado na Europa nestes segmentos, será
provavelmente o concorrente a abater por todos
os restantes.
A intenção conhecida de implantar uma nova
fábrica em Portugal pode ter pernas para andar,
dado que a venda de fábricas do universo Bombardier reduziu a capacidade global de produção
do que era o conjunto Alstom-Bombardier, a que
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se soma o facto da empresa deter apenas uma
pequena fábrica na península Ibérica, em Barcelona. A expansão fabril está na ordem do dia
no grupo e a aterragem em Portugal, com boas
acessibilidades marítimas para exportação e no
início de um ciclo de investimento grande no
sector parece ser uma aposta bastante provável.
CAF
É o construtor espanhol com maior presença
global e com uma evolução constante na última década, à medida da multiplicação de exportação de metropolitanos (um dos líderes de
mercado a nível mundial), de comboios de alta
velocidade e até de carruagens (no caso, para o
Reino Unido).
A partir de Bilbao, a CAF aproveitou as condicionantes da concentração promovida por Alstom
e Bombardier para adquirir a fábrica ex-Bombardier de Reichshoffen, em França, e de linhas de
montagem nas fábricas de Hennigsdorf, Alemanha. Com as fábricas, adquiriu ainda a plataforma Coradia Polyvalent e a importantíssima gama
Talent 3 que a Bombardier vinha oferecendo para
comboios regionais, comboios maduros e muito presentes em toda a Europa. Esta ambiciosa
aquisição aconteceu pouco depois da empresa
ganhar o fornecimento de comboios Intercidades para a francesa SNCF, com activação de uma
fábrica no Sul de França, uma aventura inédita
para os espanhóis que embarcaram entretanto a
Mitsubishi para desenvolvimento e fornecimento
das cadeias de tracção dos novos produtos.
Conhecida pela sua competitividade de preço
e com uma estratégia de crescimento altamente
agressiva, é de crer que a CAF apresentará a sua
gama Civity, vendida por exemplo para Países
Baixos e Espanha, agora reforçada com as aquisições já citadas.
No que toca à implantação de uma fábrica em
Portugal, parece pouco provável o interesse na
sua implantação, dada a expansão de unidades
já citada e o facto de possuir unidades produtivas em Espanha com bastante capacidade.
CRRC
O maior fabricante mundial, vindo da China,
volta a tentar a sua sorte com a CP, depois de

ter ganho uma importante posição em Portugal
com o fornecimento dos novos metropolitanos à
Metro do Porto. A expansão internacional está no
topo da agenda do grupo, em linha com os objectivos do partido comunista chinês, com presenças importantes da Austrália até aos Estados
Unidos.
Será, com a Alstom, o concorrente potencialmente mais interessado na construção de uma
fábrica em Portugal, implantando assim na Europa uma acrescida capacidade de produção. A
empresa está há muito à procura de uma grande
âncora para se fixar na Europa e este concurso
de grande volume da CP pode ser a oportunidade ideal.
Fabricando praticamente todo o tipo de veículos ferroviários, a CRRC terá contra si algum
desconhecimento do seu trabalho e alguma dificuldade de auditar os projectos que normalmente faz. Embora com muitos elementos comuns,
a empresa não nomeia uma plataforma comum
para os seus veículos, apostando numa apresentação de credenciais baseada nos sucessivos fornecimentos a clientes distintos, com customização muito grande dos comboios oferecidos.
Não será um cliché mas uma realidade dizer
que a CRRC estará provavelmente na primeira
posição no que toca a preço mas, neste concurso, o preço é um factor de decisão minoritário.
Hitachi Rail
O grande regresso da indústria ferroviária japonesa à Europa faz-se com a Hitachi que, nas
cinzas da Ansaldo Breda e com a absorção de
antigos negócios da Bombardier apresenta como
credenciais os comboios Azuma do Reino Unido,
unidades de alta velocidade de grande qualidade, e os impressionantes Zefiro / ETR 1000 da
Trenitalia, que estão entre os melhores comboios
de alta velocidade do mundo.
É impossível prever a sorte da Hitachi neste
concurso, até porque o fabricante apresenta
ainda um portfolio relativamente reduzido em
opções e muito dependente do que fizeram os
fabricantes que absorveu na Europa. Para o segmento dos regionais não tem produtos específicos, entrando mais na lógica dos produtos de-
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finidos para o segmento dos suburbanos, onde
a plataforma Caravaggio ex-Ansaldo Breda tem
as maiores credenciais, mas longe da qualidade
exibida por outros concorrentes.
Certamente que para este concurso a Hitachi
vai fazer evoluir o seu posicionamento e proposta de valor, sendo de prever que a sua proposta seja a maior surpresa de todas a concurso,
independentemente da pontuação que venha a
merecer. A terminar, será altamente improvável
o interesse em instalar uma fábrica em Portugal,
uma vez que a Hitachi Rail na Europa ainda está
em estruturação e tem várias unidades produtivas em acção, algumas delas cronicamente sobrecapacitárias.
Talgo-Siemens
O maior choque do anúncio dos concorrentes
em qualificação é a reunião de Talgo e Siemens
num consórcio, parceria inédita e que terá surpreendido todos os analistas. Ambos dispensam
apresentações mas os respectivos créditos são
muito distintos a ponto de não ser previsível este
encontro.
A Siemens, que ainda recentemente propôs a
venda da sua divisão ferroviária à Alstom (negócio travado pelas leis de concorrência da União
Europeia), vai suportar a oferta da plataforma
Vittal da Talgo, que volta a apresentar-se a concurso com uma plataforma de comboios versáteis para suburbanos e regionais mas que, até à
data, continua sem ver a luz do dia e sem clientes.
A grande curiosidade será perceber até que
ponto a Talgo vai conseguir alavancar a reunião
com a Siemens para fazer do papel uma plataforma que já aqui apresentámos na Trainspotter,
no passado, e cujas potencialidades igualam a
incerteza da sua concretização.
Não parece provável que haja interesse na instalação de uma fábrica em Portugal a não ser
no cenário de assumir um risco de expansão de
capacidade ao ganhar um contrato deste género
e para este tipo de comboios, o que seria certamente um avanço para um segmento de mercado onde a Talgo não está presente e onde não
tem encomendas para satisfazer.
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Stadler Rail
A Stadler volta a concorrer através da sua filial
de Valência, histórica fábrica onde o fabricante suíço vai expandindo todo o seu know-how
e entrando em novos segmentos, como o das
locomotivas. Depois de ganhar as 22 automotoras para serviço regional que a CP já encomendou, os suíços granjeiam fama de construção de
elevada qualidade e capacidade de desenho de
produtos altamente funcionais e adaptados às
necessidades.
Muito embora a expansão da Stadler seja evidente – tem uma carteira de encomendas verdadeiramente impressionante para satisfazer – a
necessidade de manter uma carga elevada na
fábrica de Valencia parece ir contra eventuais
planos de se candidatar a maior incorporação
nacional, com instalação de fábrica em Portugal.
A Stadler irá sem dúvida propor as plataformas
Kiss e Flirt, podendo propor apenas uma delas
com adaptações para os dois tipos de serviço
desejados pela CP ou propondo uma especialização, à semelhança do que a Alstom poderá também fazer. Com os franceses, estará provavelmente na luta pelo melhor produto a concurso,
vendo apenas as credenciais e os produtos que
tem em comercialização.
A provável compatibilidade das ofertas nesta candidatura com a dos comboios que estão
em fornecimento para a CP pode ser um ponto
a favor, permitindo à CP ampliar para 139 o universo de comboios compatíveis em operação (os
117 deste concurso mais os 22 já adjudicados).
Não sendo um factor decisivo quando se estão a
comprar 117 unidades (universo já muito grande
para eficiências de escala), é um atributo que
provavelmente será explorado pelo fabricante
Suíço.
Herdeiro das melhores tradições helvéticas,
a Stadler será sem dúvida um concorrente de
peso para mais este fornecimento à CP. Recorde-se que a Stadler além do fornecimento dos
22 comboios regionais já adjudicados pela CP,
encontra-se também a preparar o fornecimento
das novas locomotivas eléctricas para a Medway,
gradualmente impondo-se como um actor fundamental na operação ferroviária portuguesa.
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MEDWAY financia-se junto
do Banco Europeu de
Investimento e Santander

O

Banco Europeu de Investimento e
o Santander são os parceiros financeiros da anunciada aquisição pela
Medway de 16 locomotivas eléctricas de tipo
Euro6000 (Stadler) e 113 vagões porta-contentores, num total de 122 milhões de Euros
de financiamento, dos quais 77 milhões do
banco Santander.
O acordo de financiamento foi assinado pelo

presidente da MEDWAY, Carlos Vasconcelos, pelo
vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, Ricardo Mourinho Félix e pelo presidente
executivo do Santander Portugal, Pedro Castro e
Almeida. O procedimento será assessorado pelo
Banco Empresas Montepio.

O fabrico do material circulante ocorrerá durante este ano e 2023, após o que os veículos
serão gradualmente entregues à operadora nacional, agora com ampla presença ibérica. Esta
aquisição vai contribuir para o programa de expansão da MEDWAY, permitindo melhorar a atividade e eficiência.
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A

Sorefame 22-40 049
em Recuperação

CP vai introduzir ao serviço mais
um veículo Sorefame de 2ª classe
apto para o transporte de passageiros e 12 bicicletas.
Nas oficinas de Contumil está a ser preparada a carruagem 22-40 049 enquanto os bogies
estão a ser revistos em Guifões.

22-40 049, com data de revisão de 08-10
fez parte de um lote de 5 carruagens que em
Maio de 2016 foi colocado em estado de prontidão para reforço. Contudo, não chegaram a

© Pedro Mêda

realizar qualquer serviço.
Com esta carruagem passarão a ser 5 os veículos deste tipo ao serviço do parque de material rebocado.

© Pedro Mêda

© Pedro Mêda
Contumil,  de Fevereiro de 2022.
28

Comboio Correio

A

Restauro da
Locomotiva CP E123

locomotiva CP E123,
VV 3.13 foi colocada
há vários anos num
pedestal no exterior da secção
museológica de Macinhata do
Vouga.

Com o passar dos anos e com
a ausência de intervenções que
permitissem manter a sua aparência o seu estado de conservação foi-se degradando em contra-ciclo com o aumento da procura
da secção museológica, muito
alavancada pelo novo produto turístico da CP.

© Pedro Mêda

Macinhata do Vouga, 30 de Junho de 2018.
De modo a readquirir toda a
dignidade, este veículo foi moDurante o mês de Fevereiro a locomotiva recebilizado para a oficina de comboios históricos e beu uma nova pintura e, em breve, irá receber
material rebocado de Contumil onde está a ser as placas e elementos finais de modo a poder
objeto de uma intervenção cosmética.
regressar à linha onde serviu durante toda a sua
carreira.

© Pedro Mêda
Contumil, 10 de Fevereiro de 2022.
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Locomotiva de Reserva
na Régua

P

assou a ser definitivo, a presença de
uma locomotiva de
reserva na estação da Régua.
Durante os últimos dois anos,
têm se verificado enormes
transtornos e muitos atrasos,
sempre que avaria uma locomotiva num comboio Interregional
na linha do Douro. Normalmente o que acontece quando
há uma avaria e a locomotiva
não consegue chegar ao destino pelos próprios meios, é pe© José Pedro Botelho
dido o socorro para o comboio
Locomotiva 1455 parqueada na estação da Régua.
em questão. Socorro esse, que
13 de Fevereiro de 2022
normalmente pode ser prestado
por duas maneiras: a primeira,
da, pois é preciso encontrar canal horário para a
é quando outro IR está por perto, e pode prestar marcha (o que por exemplo em horas de ponta
o socorro, a segunda, é quando não há nenhum não é fácil) e depois depende do local da avaria,
outro IR por perto, e então terá de ser uma outra se estivermos a falar de uma avaria perto do
locomotiva vinda do depósito de Contumil, a ir Pocinho, o socorro não irá demorar seguramente
prestar o Socorro. Quando acontece a primeira menos de três horas a chegar.
opção, é suprimido o comboio, e juntam as duas
Sendo assim, e também face à previsão de
composições (IR avariado com o IR que prestou
que brevemente, alguns dos Interregionais Poro socorro). Esta, apesar de alguns atrasos que
to - Régua – Porto (atualmente realizados com
possa causar (devido a cruzamentos ou manoas UTD 592) passem também a ser realizados
bras) é a opção mais rápida que se consegue, e
com 1400 e carruagens, a CP decidiu colocar
também, a que forma mais composições interesdiariamente uma locomotiva da série 1400 afeta
santes para os entusiastas, como composições
à reserva na estação da Régua, que faz a rotaem dupla, ou então com uma locomotiva à cabeção uma vez por semana, através dos IR reaça e outra à cauda. Porém, em certas situações,
lizados com locomotiva e carruagens, evitando
pode causar mais atraso daquele que é esperaassim marchas desnecessárias e atrasos maiodo, pois se forem duas composições com cinco
res. Esta locomotiva, prestará socorro em todo
carruagens cada, mais o peso de uma 1400 avao troço não eletrificado da linha do Douro, entre
riada para uma só locomotiva em tração, muitas
o Marco de Canaveses e o Pocinho. Se o socorro
vezes o que acontece é que em certas rampas
for pedido no troço eletrificado, entre o Marco de
(como de Aregos até ao Juncal ou da Livração
Canaveses e o Porto, este será prestado por uma
até Caíde), o comboio ganha bastante atraso. Na
locomotiva 2600 que virá de Contumil.
segunda opção, terá de ser uma locomotiva a
vir de Contumil, embora à primeira vista pareça mais fácil, é uma opção bem mais demora30
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Transporte de Carris

N

o passado dia 12 de
Fevereiro, foi realizado pela MEDWAY
uma marcha especial com
carris de barra longa, saindo
do Entroncamento e com destino ao Pocinho. O objetivo,
foi a substituição de carris em
vários troços da linha do Douro, entre o Marco de Canaveses e o Pocinho.
O comboio 74329 partiu do Entroncamento a cargo de uma locomotiva elétrica da série 4700
até Gaia Devesas. Nesta esta© Tiago Cunha
ção, foi desengatada a locomoComboio 74329 a passar por Valongo. 12 de Fevereiro de 2022.
tiva elétrica e engatada a locomotiva Diesel 1431, que ficou a
Marco de Canaveses com destino a São Gemil,
cargo de levar a marcha até ao Pocinho.
onde foi invertida a composição e por exteriorDurante a noite, os carris foram descarregados mente, seguiu até ao Entroncamento, parando
ao longo da linha, e na manhã seguinte, partiu a novamente em Gaia, para mudar da tração Die1431 com a composição em vazio, da estação do sel para a tração elétrica.

© José Pedro Botelho
Passagem da composição pela estação de Mosteirô a caminho do Pocinho. 12 de Fevereiro de 2022.
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1960 nos Serviços de Godim

A

s famosas locomotivas Bombardier
1960, sempre foram as rainhas da
tração do cimenteiro de Godim, tanto no tempo da CP Carga como nos inícios
da atual Medway. Era raro ver este serviço
ser realizado com locomotivas 1900, 1930
ou 1400, embora esporadicamente acontecesse.
Em 2017, para reforçar o parque Diesel, a Medway alugou quatro locomotivas Diesel (série
5000), que entraram em grande nos serviços de
Godim, substituindo na maior parte das vezes as
locomotivas 1960.
Atualmente, as 5000 da Medway, realizam
mais os comboios internacionais, mas nem assim as 1960 regressaram em grande número. Há
muito tempo que é de conhecimento geral que
a Medway está a encostar as locomotivas 1960,
devido (entre outras razões) à cara manutenção,
falta de peças e ao elevado consumo de gasóleo.

Assim sendo, a Medway optou por apostar em
fazer o R2 e pequenas modernizações às locomotivas 1900, e até mesmo na recuperação de
algumas que já estavam encostadas. Tem assim
crescido a frota das 1900, e diminuído a frota
das 1960. Exemplo disso, é a recente entrada ao
serviço da 1904 e retirada de serviço da 1963.

Da série 1960, estam apenas ao serviço as
1962 e 1964 e prevê-se para breve, a retirada de
serviço da 1964. Assim sendo, é agora raro, ver
locomotivas 1960 a fazer este serviço, no Douro. Em média, realizam o cimenteiro de Godim,
duas ou três vezes por mês. Agora, inverteu-se
a situação, e passaram a maior parte dos serviços a serem realizados pelas locomotivas 1900 e
5000. De vez em quando, calha uma 1960, e faz
as delícias dos entusiastas, que fotografam estas locomotivas com o sentimento de que pode
ter sido a última vez que as fotografaram ou as
viram em serviço comercial.

© José Pedro Botelho
1962 com a composição de regresso a Gaia. Aregos, 16 de Fevereiro de 2022.
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© José Pedro Botelho
A locomotiva 1964 na frente da composição. Mosteirô, 09 de Janeiro de 2022.

© Tiago Cunha
Locomotiva 1964 no comboio 50232. Ermesinde, 29 de Dezembro de 2021.
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Intervenção na Linha do Sul

© Infraestruturas de Portugal

E

stá finalizada a intervenção que decorreu na linha do Sul entre os quilómetros 282,4 e 286 que permitiu
assegurar a proteção da via-férrea contra
futuras inundações.
A empreitada de regularização da linha de água
do ribeiro de Vale da Mata no concelho de Silves
teve início em Janeiro de 2019, com um prazo de
conclusão de 420 dias.
A decisão de avançar para a concretização des34

ta obra deveu-se ao problema de a linha de água
apresentar elevada vulnerabilidade ao fenómeno
das cheias, o que aliado ao facto de passar nas
imediações da linha, já tinha originado anteriormente momentos de inundação da plataforma.
No passado estas inundações provocaram diversos danos na via-férrea, assim como em taludes
e passagens hidráulicas o originou constrangimentos significativos na circulação ferroviária.
Os principais trabalhos efetuados no âmbito
desta empreitada foram os seguintes:
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m Reperfilamento e limpeza de
todo o leito do ribeiro, no troço;
m Terraplenagens (saneamentos, escavações aterros e regularizações);
m Colocação de revestimentos
(enrocamentos e colchões Reno);
m Execução de muros de proteção e guiamento em gabiões
nas proximidades das passagens
hidráulicas;
m Execução de dois leitos de
cheia alternativos na margem
esquerda do ribeiro, cuja função
primordial passa por desviar e escoar o excesso de caudal circulante no leito principal em situações
extremas;
m Arranjo paisagístico das zonas intervencionadas.
Com um investimento foi de 1,3
milhões de euros, os trabalhos
© Infraestruturas
agora finalizados permitem minorar as consequências das cheias
na plataforma de via e nas demais estruturas. A empreitada foi executada pela empresa Alexandre Barbosa Borges, S.A., tendo o projeto sido desenvolvido
pela GIBB Portugal. A fiscalização dos trabalhos foi
assegurada por consórcio constituído pelas empresas COBA/TECNOFISIL/PENGEST/TYPSA.

de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal
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Estabilização de Encosta
na Linha do Norte

E

stão finalizados os trabalhos que decorreram na encosta das Portas do
Sol junto à linha do Norte perto de
Santarém, entre os quilómetros 73,15 e 7,5
num dos locais mais problemáticos deste
eixo ferroviário.
Durante a empreitada foram reabilitadas as estruturas de suporte dos socalcos pequenos da
encosta, habitualmente designados por paliçadas. Estas estruturas data da segunda metade
da década de 60 do século passado e estão situadas a diversas cotas, começando no nível adjacente à linha do Norte e prolongando-se encosta acima até ao Jardim das Portas do Sul numa
extensão de cerca de 600 metros. Foram feitos
também trabalhos ao nível do sistema de drenagem existente.

A empreitada foi executada pela Extraco, SA,
após a assinatura do contrato em Junho de
2020, que tinha como prazo de execução da empreitada 395 dias, com um valor de 1.571.289,
81 €. O contrato só foi considerado efetivo após
a aprovação do Tribunal de Contas. Ainda no âmbito destas intervenções foi assinado um outro
contrato em Setembro de 2020 com a empresa
Afaplan SA no valor de 139.287,50 € destinado  
à “Gestão, Coordenação, Fiscalização e Coordenação de Segurança na Linha do Norte - Reabilitação das Estruturas de Contenção da Encosta
das Portas do Sol” com um prazo de execução
de 450 dias.
Quanto ao projeto, o mesmo foi desenvolvido
por meios internos da  Infraestruturas de Portugal.

O investimento total foi superior a 1,5 milhões de euros e
permitiu substituir todos os elementos pré-fabricados de betão
armado existentes e reconstruir
as “estacas” existentes. Durante
a intervenção procedeu-se à reposição da drenagem existente,
à proteção das banquetas com
betão armado com malhasol
(rede eletrossoldada), processo
que garantiu a sua impermeabilização e o encaminhamento das
águas pluviais para a rede de
drenagem existente.
Esta empreitada insere-se no
processo que tem vindo a ser
efetuado pela Infraestruturas de
Portugal na linha do Norte com
vista à diminuição de riscos de
derrocada sobre a via, criando
desse modo um reforço das condições de operação e segurança
ferroviária.
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© Infraestruturas de Portugal
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© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal
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Modernização da Linha
do Vouga

C

ontinuam a decorrer as obras de
renovação de via na linha do Vouga entre as estações de Oliveira de
Azeméis e Vila da Feira que se iniciaram no
passado mês de Janeiro.

to de Cucujães numa extensão aproximada de 4
quilómetros.
A empreitada em vigor apresenta um investimento de 3,5 milhões de euros e tem um prazo
de conclusão de 240 dias.

A intervenção que decorre nestes 13 quilómetros é uma renovação integral de via, trabalhos
que incluem a remoção do balastro antigo, consolidação da superestrutura de via, colocação de
novo balastro, instalação de novas travessas e
carris e por fim o ataque mecânico pesado.
As obras que se iniciaram na estação de Oliveira de Azeméis em direção a Vila da Feira,  no
sentido descendente, durante o mês de Fevereiro já chegaram até à zona do apeadeiro de Cou-

© Mário Pereira

© Mário Pereira

© Mário Pereira

© Mário Pereira

38

Comboio Correio

© Mário Pereira

© Mário Pereira

© Mário Pereira

© Mário Pereira

© Mário Pereira
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Electrificação da
Linha do Algarve

F

Troço Tunes - Lagos

oi assinado no passado dia 24 de Fevereiro o contrato referente à execução da empreitada de eletrificação da linha do Algarve entre Tunes e Lagos
com o consórcio formado pelas empresas
Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales SAU / FERGRUPO – Construções Técnicas Ferroviárias, S.A. / COMSA, S.A., pelo
valor de 25.423.000,00 euros.

A intervenção, envolverá os seguintes trabalhos divididos por 3 temas principais.

Esta nova empreitada irá permitir dotar os 45
quilómetros de via com um sistema de tração
elétrica de 25 kV/50Hz. No âmbito da empreitada irão ser efetuados diversos trabalhos que vão
aumentar as condições de segurança da circulação ferroviária, bem como de atravessamento
pedonal e rodoviário.

• Intervenção nas pontes metálicas de Porti-

Dotar a via com sistema de tração elétrica
25 kV/50Hz
• Rebaixamento da via-férrea numa extensão
de aproximadamente 400 metros, permitindo o
gabarit de eletrificação sob Passagens Superiores existentes;
mão e Vale da Lama para instalação de catenária;  
• Intervenções nos edifícios das estações e
apeadeiros para a instalação da infraestrutura
fixa de tração elétrica.

© Pedro André
A linha irá ser rebaixada perto do antigo apeadeiro da Figueira para permitir a eletrificação da linha
sob a passagem da nacional 125. Janeiro de 2022
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© Pedro André
Ponte de Portimão, Setembro de 2018.
Melhoria das condições de segurança,
fiabilidade e exploração da circulação ferroviária
• Construção de uma nova infraestrutura de suporte aos sistemas de Sinalização e Telecomunicações;
• Trabalhos de estabilização em taludes;
• Demolição, reabilitação ou construção de nova
drenagem longitudinal e transversal a executar
ao longo do troço;

• Requalificação em Passagem de Peões da
PN, ao quilómetro 330,572, com a construção
da Passagem Superior Rodoviária ao quilómetro
330,009.
Para atribuição do Visto Prévio, será enviado
pela Infraestruturas de Portugal o contrato para
apreciação do Tribunal de Contas. Posteriormente
desenvolvidos os procedimentos necessários para
a consignação da obra e início dos trabalhos no
terreno.

• Adaptação e construção de salas de
telecomunicações.
Reforço da segurança das condições de atravessamento pedonal e
rodoviário:
• Requalificação da Passagem de Peões da Passagem de Nível (PN), ao quilómetro 313,914, através da construção da Passagem Superior Rodoviária
ao quilómetro 314,254;
• Supressão da PN, ao quilómetro
324,964, através da construção da
Passagem Superior Rodoviária ao quilómetro 324,964;

© Pedro André
Passagem de nível ao quilómetro 330,572 em Portimão.
Maio de 2020.
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CP Recuperou 14% de
Passageiros em 2021

A

inda distantes dos números de
2019, a CP apresentou em 2021 um
aumento de 14% no volume de passageiros transportados nos seus serviços
face a 2020, alcançando os cerca de 99 milhões de passageiros. Este aumento no volume traduziu-se também num aumento de
12,9% nos proveitos de tráfego, para 169
milhões de Euros.

No Longo Curso o aumento foi de 21%, correspondente a proveitos de 50 milhões de euros
(+20% que em 2020), correspondentes a 3,2
milhões de passageiros. Sem surpresas, a esmagadora maioria do volume reside nas áreas

urbanas, com Lisboa a somar 74,5 milhões de
passageiros (+13%) e o Porto 13,8 milhões de
passageiros (+18%). Por fim, também no segmento dos comboios regionais o aumento foi expressivo – 15%.
Estes números ficam ainda muito distantes de
2019, quando a CP transportou 145 milhões de
passageiros e alcançou os 274 milhões de euros
de proveitos de tráfego, comparação que deixa
bem à vista o enorme desafio económico que a
empresa enfrentou e ainda enfrenta na ressaca
da pandemia de Covid-19.

© José Pedro Botelho
Comboio IR entre o Porto e o Pocinho, Agosto de 2021.
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Antiga Estação da Boavista
vai mesmo Abaixo

A

mais antiga estação do Porto vai
mesmo abaixo. O Governo confirmou a desafectação dos terrenos
da antiga estação da Boavista do domínio
ferroviário, através do Despacho publicado
no dia 8.

Está assim praticamente confirmada a demolição da antiga estação ferroviária da Boavista,
ficando assim disponíveis para o projecto urbanístico que há algum tempo se vem desenhando
para aquela zona nobre da cidade do Porto.
A Infraestruturas de Portugal vai ceder o terreno ao El Corte Inglés, para ali ser erguida uma
grande superfície comercial.
Atualmente decorre uma nova Petição Pública
“Pela realização de um processo de consulta pública para decidir o futuro dos terrenos públicos
e da antiga estação ferroviária da Boavista”. A

petição anterior “A favor de um jardim público no centro da Boavista e não mais um centro comercial” tinha tido a assinatura de mais de
11000 pessoas.

Apesar das diversas manifestações, como a
que decorreu no dia 19 de Fevereiro organizada  
pelo “Movimento por um Jardim Ferroviário”, a
estação e zona envolvente irá dar lugar a um
novo centro comercial do El Corte Inglês, uma
unidade hoteleira e fogos de habitação.
Esta estação foi o grande começo da rede de
bitola métrica que em tempos serviu a cidade e
a sua malha suburbana, tendo acolhido também
nos seus terrenos as antigas oficinas da Boavista, um enorme complexo ferroviário que, até à
conversão da rede para o Metro do Porto, estava
instalado bem no centro da segunda maior cidade portuguesa.

© Pedro André
Antiga estação da Boavista em Setembro de 2014.
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Carruagens Arco
em Testes para PMRs

A

s carruagens ARCO foram objeto
de mais um ensaio operacional no
passado dia 15 de Fevereiro, na estação de Porto-Campanhã destinado à utilização de Pessoas com Mobilidade Reduzida
(PMR).

A composição constituída pela locomotiva 2627
e os veículos 29-97 510, 85-97 505 e 19-97 505
viajaram de Guifões até à referida estação onde
voluntários e representantes da ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal) participaram na avaliação das acessibilidades de Clientes com Necessidades Especiais (CNE).
Estes ensaios estão alinhados com a política de
responsabilidade social da CP e representam um
passo importante em prol das acessibilidades dos
CNE. Com esta ação as foi possível verificar todas
as condições que já se encontram asseguradas e
as que terão de ser promovidas até à entrada em
circulação desta nova série de veículos.

© Pedro Mêda

© Pedro Mêda
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© Rui Pedro Ferreira

© Rui Pedro Ferreira

© Tiago Cunha
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© Tiago Cunha

© Tiago Cunha

© Pedro Mêda

© Tiago Cunha
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© João Morgado
Marcha entre Guifões e Campanhã, São Mamede de Infesta, 15 de Fevereiro de 2022.

© Gil Monteiro
CP 2627, comboio 31322 (Guifões - Campanhã),Leça do Balio, 15 de Fevereiro de 2022.
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© Tiago Cunha
Composição na estação de Contumil antes de seguir para Campanhã, 15 de Fevereiro de 2022.

© Rui Pedro Ferreira
Composição na estação de Campanhã, 15 de Fevereiro de 2022.
48

Comboio Correio

© Rui Pedro Ferreira
Estação de Porto - Campanhã, 15 de Fevereiro de 2022.

© Gil Monteiro
Regresso a Guifões com o comboio 31323. Triana, 15 de Fevereiro de 2022.
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A

3400 Equipadas com
Acessos PMRs

s automotoras da série 3400 também estão a ser equipadas com
equipamentos que vão permitir um
melhor acesso a PMR.
Responsáveis pelo transporte diário de milhares de passageiros, as 3400 também estão a ser
equipadas com os mecanismos necessários à mobilidade de todos aqueles que necessitam de utilizar o comboio.
Estas ações fazem parte de um leque bastante
alargado de iniciativas que a CP tem feito ao longo dos anos, em conjunto com a Infraestruturas
de Portugal, no sentido de mitigar as dificuldades existentes no acesso aos comboios a pessoas
com a mobilidade reduzida.
Nas imagens em anexo podemos observar o
equipamento instalado na UME 3419, durante
uma viagem em Guimarães no dia 21 de Fevereiro de 2022.

© Tiago Cunha
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© Tiago Cunha

© Tiago Cunha
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Linha da Beira Alta

Encerra por 9 meses a 19 de Abril

A

Infraestruturas de Portugal anunciou oficialmente o encerramento
temporário da linha da Beira Alta a
partir de 19 de Abril e por um período de 9
meses, tal como já previsto há algum tempo. O encerramento possibilitará a aceleração decisiva dos trabalhos de renovação da
linha em toda a sua extensão, onde apenas
o troço Guarda – Cerdeira está já concluído.
De fora da suspensão de tráfego fica o troço
Guarda – Vilar Formoso, essencial para escoar o
tráfego de mercadorias em direcção à fronteira,
que desde 19 de Abril aproveitará exclusivamente
a linha da Beira Baixa. Entre Cerdeira e Vilar Formoso existem já trabalhos muito adiantados de
renovação e onde se incorporam algumas correcções de traçado para possibilitar a subida da velocidade para 120 km/h entre Cerdeira e Noémi.

O resto da linha está já também em obras e os
estaleiros estão montados por todo o lado. Entre
a Pampilhosa e o Luso já se circula por uma das
vias totalmente renovada, depois de há alguns
meses ter sido interdito o tráfego numa das duas
linhas do único troço da linha que está implementado em via dupla. A concordância da Mealhada
está também a tomar forma e por toda a linha as
pontes que serão mantidas e renovadas começam já a ostentar sinais de melhorias evidentes.
Até 19 de Abril, existem já extensos períodos
de interdições que têm impactado comboios de
passageiros ao fim de semana, para permitir actividades intrusivas da circulação ferroviária em
períodos mais alargados, o que poderá ser feito
24 horas por dia a partir de 19 de Abril.
Entre as obras mais significativas em execução
encontram-se os dois novos viadutos de Abrunhosa-a-Velha, que permitirão resolver parcialmente um dos pontos negros
da linha – as curvas de
muito reduzido raio entre Contenças e Gouveia,
onde além do mais se associa a existência de uma
rampa de 18 por mil.
A Infraestruturas de
Portugal anunciou que
colocará à disposição
meios alternativos para
transporte dos passageiros da CP, cuja oferta
será conhecida provavelmente durante o mês de
Março.

© Fábio Rasteiro
Obras na linha da Beira Alta na zona neutra da Pampilhosa,
Fevereiro de 2022
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© Ricardo M. Ferreira
Após Águeda a linha sobe a 25mm por mil proporcionando um dos melhores momentos da E214.
26 de Fevereiro de 2022.

Vapor Regressou ao Vouga

O

Comboio Histórico do Vouga voltou
a circular entre Aveiro e Macinhata do Vouga, numa edição especial
de Carnaval contando com três viagens especiais com tracção a vapor que se realizaram nos dias 26 e 27 de Fevereiro, e dia 1 de
Março, gerando uma vez mais o maior dos
entusiasmos em redor da última via estreita
ainda em funcionamento em Portugal.
O programa recriou em moldes semelhantes a
edição de Carnaval de 2020, período pré-pandemia, com a viagem especial liderada pela icônica
E214 e quatro carruagens de 3ª classe: uma antiga Belga adquirida em 1914 para o Vale do Vouga, outra construída nas oficinas de Campanhã no
ano de 1913 para a rede de via estreita do Minho
e Douro, outra M.A.N. de 1925 também para a
rede Minho e Douro, e finalmente uma Napolitana
com furgão de 1931 que circulou praticamente
durante toda a sua carreira na linha da Póvoa.
52

Saindo pelas 9h de Aveiro, o comboio percorreu
nos três dias de especiais as paisagens típicas do
baixo Vouga em direcção a Águeda, onde um mar
de gente invade por norma a estação para ver
tão peculiar composição histórica. O destino final
é Macinhata do Vouga, ao meio da manhã, onde
os participantes têm a oportunidade para visitar
o Núcleo Museológico Ferroviário sediado naquela estação. Mas a E214 ainda segue em marcha
até Sernada do Vouga, cinco quilómetros mais à
frente, para abastecimento de água e carvão, e
de seguida preparar inversão para o regresso à
Veneza portuguesa.
Infelizmente a inversão em Sernada trata-se
apenas de reposicionar a E214 na outra ponta
da composição, atrás da locomotiva diesel 9004,
que no regresso a Aveiro é a responsável pela
tracção do comboio. A rotunda de Sernada ainda
não está ligada à rede e o processo para a recolocar a funcionar está atrasado. Recorde-se que a
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consulta pública para os trabalhos de recuperação
da antiga rotunda foi aberta no passado mês de
Agosto, trabalhos que a concretizarem-se farão
de Sernada um ponto turístico obrigatório nestas
operações com tracção a vapor.

lizmente a pandemia que se instalou pelo mundo nos últimos dois anos veio travar muitas das
actividades inicialmente programadas, esperando
agora que 2022 seja de facto o ano de viragem.

A viagem para Aveiro foi realizada pela hora
de almoço, com a E214 e o furgão da Napolitana totalmente carregados de carvão para a viagem especial do dia seguinte. Notar que, tirando
no primeiro dia que a composição viajou durante a própria madrugada para Aveiro para realizar
o primeiro comboio, entre os dias de especiais
seguintes a composição pernoitou na estação de
Aveiro. Mas os trabalhos para deixar a E214 pronta a iniciar a viagem das 9h começam sempre
bem cedo, pelas 5h da manhã.
Esta actividade foi mais uma vez promovida pela
direcção de material histórico da CP, que após um
período de recuperação e valorização de material
histórico de relevante importância patrimonial,
vem reafirmando uma aposta firme no turismo
ferroviário nacional procurando estabelecer uma
relação próxima entre CP e os portugueses. Infe-

© Ricardo M. Ferreira
A chegada a Sernada do Vouga é um postal obrigatório nesta viagem histórica de 35 km.
26 de Fevereiro de 2022.
53

© Tiago Liberato
Histórico do Vouga a caminho de Aveiro numa breve paragem em Águeda. 27 de Fevereiro de 2022.

© Tiago Liberato
Ninguém fica indiferente à passagem da composição. 27 de Fevereiro de 2022.
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© Fernando Liberato
Por entre as vinhas de Valongo do Vouga a caminho de Macinhata. 27 de Fevereiro de 2022.

© Ricardo M. Ferreira
Em Cabanões o comboio circunda a paisagem agrícola e humanizada do baixo Vouga.
27 de Fevereiro de 2022.
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© Fernando Liberato
Uma das mais icónicas imagens da linha do Vouga, a ponte de Jafafe. 27 de Fevereiro de 2022.

O

PTG Regressa em 2022

Portuguese Traction Group está
de regresso a Portugal em 2022.
Apesar do seu nome, o grupo passou os últimos anos afastado de Portugal
por circunstâncias diversas, mas sobretudo
devido à crescente dificuldade de organizar
férias ferroviárias no nosso país com suficientes motivos de interesse.

Entre 22 e 29 de Setembro, o grupo operará
pelo 21º ano consecutivo o seu programa “Vintage Port”, férias ancoradas na ferrovia e focadas
na região do Douro.
No primeiro dia o grupo irá a Bragança visitar
o museu ferroviário local, e no dia seguinte fará
sucessivas viagens entre Régua, Pinhão e Tua,
aproveitando os comboios turísticos Miradouro e
a vapor. Depois seguir-se-á um dia em direcção
ao Pocinho e um outro em direcção a Penafiel e
Livração, após o que o grupo sairá para o Porto,
de barco.
Depois deste passeio em torno da região Norte
e do vale do Douro, o PTG propõe uma extensão
até 2 de Outubro, utilizando comboios regulares
em direcção a Viana do Castelo e a Guimarães,
terminando na linha do Vouga ou num comboio
histórico operado pela CP ou em comboios regulares.

A presença do PTG em Portugal vai permitir
assistir às seguintes circulações:
m Porto - Porto de Aveiro - Entroncamento Tomar, com saída do Porto com 1400 e 2600 atrás
e com viagem no histórico do Vouga.
m  Tomar - Entroncamento - Vilar Formoso (via
Beira Baixa) - Guarda - Covilhã (visitando o ramal
da Portucel, em Ródão), com a 1554 até Vilar Formoso, 2600 até à Guarda e, novamente, a 1554
até à Covilhã.
m Covilhã - Entroncamento - Barreiro (via
Linha de Vendas Novas) - Setúbal (visitando o
terminal de mercadorias do Fundão e passando
por dentro da triagem do Entroncamento), com a
1554 até ao Entroncamento, onde troca para as
1400 que continuam a viagem com a 2600 atrás.
m Setúbal - Sines - Neves Corvo - Funcheira - Setúbal (ida pelo traçado antigo, volta pela
concordância), com 2600 a começar o dia e as
1400 atrás, para a viagem Sines - Neves Corvo Funcheira.
m Setúbal - Beja - Évora - Vidigal - Coina - Poceirão - Praias Sado - Setúbal (com visita ao ramal
da Siderurgia e ao triângulo de Praias Sado), com
as 1400 e a 2600 atrás (que segue até Beja!).
m Setúbal - Figueira da Foz (via ponte 25/4
e linha do Oeste) - Coimbra B - Coimbra- Porto,
com as 1400 a subirem o Oeste e a 2600 atrás,
para entrar ao serviço na Figueira.
https://www.ptg.co.uk/
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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

e

A norte do país a MEDWAY efetuou o transporte de maquinaria da AZVI desde Espanha. Este equipamento destina-se às obras de renovação de via que decorrem na linha do Norte entre Gaia e
Espinho e onde praticamente só falta atacar a via e proceder à esmerilagem.
No Douro a MEDWAY movimentou duas locomotivas da série 1400 para  o Tua. Durante a noite
procederam à descarga de balastro que já lá se encontrava e posteriormente trouxeram o material
de empreiteiros de volta ao Porto.

Marcha 92210 entre
Tuy e Gaia no dia 22
de Fevereiro.
Na imagem a 1907
com a composição
perto de Famalicão

© Tiago Cunha

Especial 92201
(Gaia - Tua) com as
locomotiva 1463 e
1404 na passagem
por Mosteirô no dia
28 de Fevereiro.

© José Pedro Botelho
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Ao longo do mês de Fevereiro realizaram-se algumas marchas especiais com balastro, ficando
sempre locomotivas diesel encarregues de tracionar. No dia 11, ficou a cargo da 1905 ir com vagões US aos Fornos Algodres (vinda do Entroncamento) buscar um carregamento de balastro, que
ao contrário do que aconteceu no dia 21, seguiu com os vagões US carregados de balastro para o
Entroncamento na marcha especial 98202.
Já no passado dia 21 de Fevereiro, a Bombardier 1962 ficou encarregue de mais uma marcha especial de balastro. Logo de manhãzinha, pelo silêncio da manhã e com 15 minutos de atraso, o som
do motor desta locomotiva fez-se ecoar pelos campos do mondego, trazendo consigo vários vagões
US vazios, a fim de serem carregados com balastro nos Fornos Algodres.
No mesmo dia, ao longo da tarde, descarregou balastro entre os Fornos Algodres e a Pampilhosa,
onde as obras na Linha da Beira Alta prosseguem a todo o gás, sendo que esta linha irá encerrar no
próximo dia 9 de Abril. A 1962 por sua vez regressou no dia seguinte ao Entroncamento a reboque
da sua homologa irmã 1964.

A 1905 a cargo
do Especial 98202
(balastro) dos Fornos
Algodres para o
Entroncamento no dia
11 de Fevereiro em
Vila Pouca do Campo.

© Nuno Cortesão

1962 no
especial 95217
(Entroncamento –
Fornos Algodres) a
passar por Pereira
do Campo no dia 21
de Fevereiro sob um
enorme manto de
nevoeiro.

© Nuno Cortesão
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As marchas com carris de barra longa continuaram a ser realizadas semanalmente ao longo do
mês de Fevereiro com locomotivas diesel, sendo predominante as 1900 ficarem encarregue deste
serviço. No dia 15 de Fevereiro, este serviço ficou a cargo da única 1900 que ainda ostenta a cor
laranja, que porém, já começa a ser mais branca (trata-se da 1905). No dia 16, esta regressou ao
Entroncamento na marcha 74434, após os carris terem sido descarregados durante a madrugada
em Mangualde.
Contudo, no dia 21 de Fevereiro foi a 1964 que ficou encarregue de tracionar esta marcha mas
com destino a Canas-Felgueiras, sendo que chegou à Pampilhosa com cerca de 150 minutos de
atraso. No dia seguinte regressou ao Entroncamento, trazendo consigo a sua única “companheira
viva”, a 1962 que pernoitou na Pampilhosa após ter tracionado duas marchas especiais de balastro
(uma em vazio do Entroncamento para os Fornos Algodres e a segunda carregada com balastro que
foi descarregado nesse mesmo dia entre os Fornos Algodres e a Pampilhosa.

1905 no dia 16 de
Fevereiro, na marcha
74434 de regresso ao
Entroncamento perto
de Taveiro.

© Nuno Cortesão

1964 + 1962 (a
reboque) de regresso
ao Entroncamento,
após esta primeira
ter tracionado mais
uma marcha de carris
de barra longa para
a Linha da Beira
Alta. Marcha 74432
(Canas-Felgueira Entroncamento) perto
do Ameal no dia 22
de Fevereiro.

© Nuno Cortesão
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Museu Nacional Ferroviário distinguido

O

com prémio

Atração Turística do Ano

Museu Nacional Ferroviário foi distinguido distinguido pela revista
LUXlife Magazine como Atração
Turística do Ano, Centro de Portugal.
Depois de 5 meses e após um processo de nomeação e votação, o Museu Nacional Ferroviário
é um dos vencedores dos Prémios Travel & Tourism da LUXlife Magazine, na categoria Atração
Turística.
A indústria de viagens e turismo é um dos maiores setores do mundo, contribuindo fortemente
para a economia global. Inegavelmente, 2021 foi
um desafio único para o setor, à medida que embarcamos lentamente na jornada para a recuperação
À medida que as fronteiras se abrem e os turistas começam a regressar aos seus locais favoritos, a LUXlife Magazine revela os negócios e

empresas responsáveis por dar vida às férias e
aventuras de sonho com a merecida exposição,
na LUXlife Travel 2022 - Prémios de Turismo.
Sobre a LUXlife
Os Prémios LUXlife Travel & Tourism 2022 abrangem todos os mercados, de agências de viagens
a serviços de alimentação e bebidas, alojamento,
transporte, entretenimento e passeios para saudar os principais players, contribuindo para um
dos os setores que mais crescem, revelando sua
dedicação e trabalho árduo.
Com dois milhões de páginas vistas nos últimos
12 meses e uma circulação mundial de 238.000,
a LUXlife continua a ser a plataforma perfeita
para organizações que procuram promover a sua
marca no turismo mundial.
MNF, 21/02/2022
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As obras em curso do Ferrovia 2020

Linha do Oeste
( troço Mira Sintra
- Meleças - Torres
Vedras)
Vista dos trabalhos nos arredores
do quilómetro 40.

06-02-2022.

© António J. Pombo

Ao quilómetro 41,5 temos
a construção da passagem
superior do Jerumelo, vista
norte.

06-02-2022.

© António J. Pombo

Vista para sul ao quilómetro
41.5 ainda sem grandes
intervenções.

06-02-2022.

©
© António
João Cunha
J. Pombo
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Ao quilómetro 43.3 temos as
terraplanagens a norte da
passagem de nível.

06-02-2022.

© António J. Pombo

A norte do quilómetro 42
também não são visíveis
grandes mudanças.

06-02-2022.

© António J. Pombo

Construção da futura passagem
superior ao quilómetro 43.2.

06-02-2022.

© António J. Pombo
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Linha Évora - Elvas
Com Évora em plano de fundo
temos o encontro da nova linha
com a existente linha de Évora,
note-se a plataforma pronta
para receber os carris. Do lado
esquerdo o que resta do ramal
de Reguengos.

20-02-2022.

© João Cunha

Em primeiro plano os
encontros da antiga ponte do
ramal de Reguengos, com o
novo traçado de saída de Évora
em construção.

20-02-2022.

© João Cunha

Local onda a nova ligação
abandona o ramal de Reguengos,
cujo canal é reutilizado algumas
dezenas de metros. Aqui onde a
linha começa curvar em direção
a Elvas podemos observar a
construção de uma passagem
superior.

20-02-2022.

© João Cunha
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No troço onde a linha vai utilizar
o traçado original, a plataforma
está já praticamente pronta para
assentar carris.

20-02-2022.

© João Cunha

Na passagem superior de Évora
Norte, a linha abandona o seu
canal original, que mantinha até
perto de Évora.

20-02-2022.

© João Cunha

Évora Norte, onde a linha se
distancia do traçado original
para Estremoz. Ao fundo, o
viaduto da Ribeira do Freixo,

20-02-2022.

© João Cunha
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Ponte da Ribeira do Freixo,
quase terminada.

20-02-2022.

© João Cunha

Viaduto de Machede.

20-02-2022.

© João Cunha

A meio caminho entre Freixo
e Évora Norte, os viadutos
sucedem-se.

20-02-2022.

©©
João
João
Cunha
Cunha
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Perto do Redondo, vai ficando
pronto um dos locais mais
espectaculares da linha.

20-02-2022.

© João Cunha

Enorme viaduto praticamente
finalizado, pouco depois do
Freixo, em direcção a Évora.

20-02-2022.

© João Cunha

Mais dois viadutos junto à
estação de Freixo, aqui em
direcção a Évora.

20-02-2022.

© João Cunha
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Espaço para quatro vias, duas
de passagem, na estação do
Freixo.

20-02-2022.

© João Cunha

Edifício da estação técnica do
Freixo, deixando ver mais dois
viadutos rumo a Évora.

20-02-2022.

© João Cunha

Estação técnica do Freixo. Por
aqui está quase tudo pronto para
chegarem os carris

20-02-2022.

©©
João
João
Cunha
Cunha
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Viadutos praticamente
terminados junto à estação
técnica do Freixo.

20-02-2022.

© João Cunha

Sucessão de pontes junto à
estação técnica do Freixo.

20-02-2022.

© João Cunha

Entre Alandroal e Redondo,
aspecto das trincheiras da linha.

20-02-2022.

© João Cunha
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A ponte sobre ribeira perto da
fronteira, já entre Juromenha e
Alandroal.

20-02-2022.

© João Cunha

Encostado à fronteira, entre
Juromenha e Alandroal - perto
de ponte sobre ribeira.

06-02-2022.

© João Cunha

Em construção o edifício
técnico da primeira estação do
lado de Elvas.

20-02-2022.

©©
João
João
Cunha
Cunha
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Primeira estação técnica do lado
de Elvas.

20-02-2022.

© João Cunha

Aproximação a Juromenha,
com vista para Elvas.

20-02-2022.

© João Cunha

De Elvas para Juromenha, com
o 2º viaduto em construção.

20-02-2022.

© João Cunha
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Último viaduto a caminho de
Elvas, já com tabuleiro em
montagem

20-02-2022.

© João Cunha

Junto ao Caia, os postes de
catenária progridem para a
fronteira

20-02-2022.

© João Cunha

Saída de Elvas para Portalegre.
Os sinais já estão instalados e
em testes, na estação de Elvas.
Podemos ainda observar uma
série de postes de catenária.

06-03-2022.

©José
©
João
João
Cunha
Cunha
©
Luis
Torres Blázquez
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Na estação de Elvas procede-se
à substituição da cobertura do
edifício de passageiros.

06-03-2022.

© José Luis Torres Blázquez

Já estão instalados alguns
postes para a catenária a
pensar na futura eletrificação.

06-03-2022.

© José Luis Torres Blázquez

Uma outra visão de Elvas no
sentido de Badajoz.

06-03-2022.

© José Luis Torres Blázquez
73

Comboio Internacional

Construção

da

Logística

Badajoz

de

Plataforma

© João Cunha

© José Luis Torres Blázquez

A 1903 com o
composição do
amoníaco 47837
proveniente do
Entroncamento na
chegada a Badajoz
no dia 02 de Março.
Do lado direito
da composição é
visível a construção
do futuro acesso
ferroviário à
plataforma logística,
assim como na
fotografia da direita
do dia 06 de Março.
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© João Cunha

© José Luis Torres Blázquez
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A praia de
vias férreas
da plataforma
praticamente
finalizada.
27-02-2022.

© José Luis Torres Blázquez

Vista para o lado
de Badajoz e do
local onde irá
ser instalada a
agulha de acesso à
plataforma.
06-03-2022.

© José Luis Torres Blázquez

Um dos topos de via
em uma das linhas
onde no futuro
se irá proceder à
carga e descarga
das composições
ferroviárias.
06-03-2022.
© José Luis Torres Blázquez
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Visão das várias
linhas que fazem
parte do complexo
ferroviário da
plataforma.
06-03-2022

© José Luis Torres Blázquez

Uma outra vista dos
acessos ferroviários
do lado esquerdo da
imagem.
06-03-2022.

© José Luis Torres Blázquez

Com Portugal
em fundo temos
a construção da
plataforma do lado
direito da fotografia.
06-03-2022.

© José Luis Torres Blázquez
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Q

Eça Pizza

uem nos últimos meses passou junto da estação da
Granja deverá ter notado algumas transformações. Com efeito,
as obras de modernização do troço
da linha do Norte entre Gaia-Devesas
e Espinho praticamente dominam a
envolvente deste estação, seja pelas
obras de ampliação das plataformas,
alteração do layout, proteção dos azulejos do lado da linha ou por causa do
estaleiro que ocupa toda a zona desde
o antigo armazém de mercadorias até
à passagem de nível situada a Norte.
Para lá destes elementos, sobressai o novo telhado e a nova cor do armazém de mercadorias.
Este edifício antigo foi perdendo muito dos seus
elementos ao longo das últimas décadas como a
extensão do telhado para a zona das linhas. Sem
qualquer uso ferroviário foi aproveitado para mais
um projeto de revitalização do património.

© Pedro Mêda
É assim que nasce o restaurante Eça Pizza, um
espaço dedicado à cozinha italiana mas pleno de
simbolismos que envolvem o local onde está situado, o nome do estabelecimento e os pormenores
que podem ser encontrados no interior, totalmente renovado.

© Pedro Mêda
77

Destaque Ferroviário
Eça de Queiróz para além de reconhecidamente ser um dos grandes autores
portugueses é considerado por muitos entendidos como o escritor responsável pela
redação das páginas mais perfeitas de
inspiração ferroviária em toda a literatura
portuguesa.
Para esse estatuto muito contribuiu a
época em que viveu, os lugares por onde
passou, a inspiração das viagens de comboio, os embarques e desembarques em
muitas estações entre elas a da Granja e
as tertúlias na Assembleia da Granja com
o seu enorme terraço voltado para a linha
e mesmo em frente ao edifício onde hoje
existe o Eça Pizza.
Este restaurante é assim um interessante tributo a este nome maior da literatura portuguesa. No interior do edifício
a envolvente da escrita e o ambiente ferroviário encontram uma harmonia perfeita
completada com retratos do autor e os sabores da cozinha italiana.
Definitivamente um local a conhecer
por todos os que apreciam a obra de Eça
de Queiróz, um bom ambiente ferroviário
ou gastronomia italiana, seja para uma refeição
ou para uns aperitivos ou bebidas na esplanada
que ocupa a zona do cais. Nenhum pormenor foi
deixado ao acaso com destaque para a construção da ementa.

© Pedro Mêda
Fica o desafio para conhecer e usufruir deste
espaço de alguém que já experimentou e voltará
em próximas oportunidades.
Pedro Mêda

© Pedro Mêda
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Recuperação de
Património Azulejar

N

os últimos anos temos assistido à
recuperação e requalificação de diversos imóveis da rede ferroviária
nacional que se encontravam bastante degradados. Esta situação piorou com o encerramento de diversas linhas e ramais, principalmente durante a década de 90.
Entre as dezenas de estações e apeadeiros encerrados existiam muitos casos em que nos edifícios estava presente uma parte inestimável do
património ferroviário português, os painéis de

de cooperação com o Polícia Judiciária no âmbito
do Projeto SOS Azulejos como um meio de permi-

azulejos. Estas verdadeiras obras de arte embelezavam as estruturas ferroviárias de norte a sul
do país.

tir uma proteção mais eficaz do património azulejar da Rede Ferroviária Nacional, quer na parte
ativa, quer na parte inativa da mesma.

Após algum tempo, demasiado em algumas
situações, em que não foi dada a importância
necessária ao problema da preservação do património azulejar, a situação tem vindo a melhor
consideravelmente nos últimos anos. As Infraestruturas de Portugal tem desenvolvido uma série
de ações de conservação e restauro, cujo mérito
é amplamente reconhecido com a obtenção de alguns prémios. Foi também efetuado um protocolo

A revitalização dos antigos canais ferroviários
em ecopistas e canais verdes tem vindo a dotar
os antigos edifícios de âmbito ferroviário de novas funcionalidades viradas para a comunidade
e turismo. A recuperação de grande parte desses imóveis permitiu simultaneamente que o património azulejar seja recuperado e preservado,
num trabalho feito por técnicos dedicados e que
nem sempre tem o reconhecimento merecido.

© Lainho, Conservação & Restauro

© Lainho, Conservação & Restauro

Mondim de Basto

Mondim de Basto
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© Lainho, Conservação & Restauro

© Lainho, Conservação & Restauro

Mondim de Basto
Aproveitando a reportagem efetuada pela
Agência Lusa que foi publicada no passado dia
03 de Fevereiro, temos a possibilidade de dar a
conhecer algumas das intervenções que são feitas frequentemente no processo que restauro dos
painéis de azulejos.
As Estações da Linha do Tâmega
A reportagem permitiu conhecer mais pormenorizadamente os trabalhos promovidos pela
autarquia de Celorico de Basto que vão permitir
recuperar o património edificado de três antigas
estações ferroviárias que se encontravam encerradas desde 1990 quando encerrou ao serviço
comercial a parte da linha do Tâmega entre Amarante e Arco de Baúlhe.
A reabilitação dos imóveis vai permitir que
no futuro os mesmo sejam colocados ao dispor
da comunidade, sem perder de vista o interesse dos mesmos em questões turísticas. A intervenção abrange trabalhos de construção civil que
permitem resolver alguns problemas estruturais
existentes já que os edifícios se encontravam bastante degradados, existindo inclusive o risco de
parte os mesmos colapsar. Após a remodelação
estrutural, avançaram no terreno as intervenções
a nível dos azulejos, permitindo que as estações
se apresentem com um aspeto imaculado.
Nas declarações prestadas à Lusa, junto da estação de Mondim de Basto, José António Peixoto
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Mondim de Basto no antes e depois.
de Lima, edil da autarquia de Celorico de Basto,
referiu que os painéis de azulejos estavam completamente degradados em quase todas as estações.  Destacou ainda o facto da importância do
conjunto de painéis de azulejos e o cuidado que
foi necessário para a reabilitação desse património através da contratualização de uma empresa
da especialidade. Não deixou também de alertar
para a preservação do património, pedindo que
não se voltem a cometer erros do passado que
levaram ao abandono e destruição de alguns elementos.

Património Ferroviário
As estações que fazem parte deste projeto de
recuperação são das de Mondim de Basto, Codeçoso e Lourido, todas situadas no concelho de Celorico de Basto. O investimento estimado para a
recuperação destas três estações é de cerca de
2 milhões de euros, que incluem os diversos tipos de intervenção, e após finalizados os trabalhos vão juntar-se à estação central do concelho
(Celorico de Basto) que já tinha sido recuperada
anteriormente e a Canedo.
A estação de Canedo embora não faça parte
do lote das estações referidas na reportagem,
está também a ser alvo de intervenção a nível da
preservação azulejar por parte da empresa que
tomou em mãos a árdua tarefa de reabilitar os
painéis das outras estações.
Estas quatros estações contam com   edifícios
diferentes em termos de arquitetura, embora Codeçoso e Lourido tenham algumas semelhanças.
Estas duas estações que se situam no troço que
abriu ao serviço comercial em 1932 contam com
um imóvel de piso térreo. Por outro lado, Mondim
de Basto,  tem um edifício de dois pisos, enquanto
que em Canedo temos uma ala lateral do imóvel
com dois pisos e a outra com apenas um piso térreo. Estas duas estações fazem parte do último
troço da linha do Tâmega que abriu em 1949, década em que era habitual serem colocados painéis
de azulejos com a inscrição “Caminhos de Ferro

© Lainho, Conservação & Restauro
Codeçoso
do Estado”, como podemos observar em Mondim
de Basto e Canedo.
A antiga linha do Tâmega deu lugar a uma ecopista com cerca de 21 quilómetros no concelho de
Celorico de Basto, tem permitido recuperar e preservar o antigo canal ferroviário, com a instalação de diversos equipamentos de apoios à prática
desportiva e de lazer.  
O autarca afirmou ainda que a “ecopista é um
projeto âncora para o turismo e bem-estar das
populações. Em cada uma das estações é nossa

© Lainho, Conservação & Restauro

© Lainho, Conservação & Restauro

Canedo

Lourido
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© Lainho, Conservação & Restauro
© Lainho, Conservação & Restauro
Lourido
intenção colocar um núcleo interpretativo com a
história da linha e da ecopista, um espaço de promoção e venda de produtos locais, e um ponto de
partida para o território”.
O livro “Aspectos Azulejares na Arquitectura
Ferroviária Portuguesa1” permite conhecer um
pouco da história e conteúdos dos painéis existentes nas estações referidas anteriormente, com
destaque para Mondim de Basto. Na publicação
podemos ler o seguinte:
“Para a estação de Mondim de Basto, Gilberto Renda, desenvolveu um programa em que os
quadros regionalistas, com fantasiosas molduras
policromadas, contrastam com o barroquismo ornamental dos outros painéis decorativos, assegurando no entanto o grande equilíbrio arquitectónico, que é característico deste tipo de edifícios”.
A estação de Codeçoso também merece referência no livro, com  um pequeno destaque para
a “composição de padrões estampilhados, monocromáticos e policromos”.
Gilberto Renda ao serviço da Fábrica de Louça
de Sant’Anna em Lisboa,   pintou os azulejos de
Mondim de Basto, e de muitas outras estações.
Neste caso em particular estão retratadas diversas imagens quotidianas da altura, como o caso
das vindimas e o transporte de uvas para o lagar.
Para conhecer um pouco mais sobre a obra deste pintor, foi publicada na Trainspotter n.º 30 de
Janeiro de 2013 um artigo que abrange a maioria
das seus trabalhos em edifícios ferroviários.
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Antes e depois na estação de Mondim de Basto
A Recuperação dos Painéis de Azulejos
Como referido anteriormente, foi necessário
contratar uma empresa especializada na recuperação do património azulejar, neste caso a Lainho,
Conservação & Restauro2, que desde Abril de 2021
tem vindo a fazer um trabalho inestimável nas estações de Mondim de Basto, Codeçoso, Canedo e
Lourido.
Durante a reportagem disponibilizada pela Lusa,
houve a possibilidade de ouvir Ana Marques, Conservadora-Restauradora da empresa Lainho, uma
das responsáveis pelos trabalhos de recuperação

Património Ferroviário
do património azulejar, que numa breve explicação
junto da estação de Mondim de Basto permitiu conhecer parte das intervenções efetuadas.
“Nesta estação e nas outras foi realizado o restauro dos azulejos. Todos eles se encontravam
com algum nível de degradação. Então foi começado o processo por uma limpeza, e de seguida
foi feito o restauro, aplicando massas próprias de
preenchimento, fazendo o nivelamento para forma
a ficar uniforme e assim não tem altos e baixos.
De seguida foi feita a reintegração cromática com
tintas próprias para restauro e para a reintegração no exterior. E foi aplicado verniz de forma a
manter e a preservar o material que foi utilizado
anteriormente.”

© Lainho, Conservação & Restauro

O processo de reabilitação dos painéis permitiu
recuperar os azulejos existentes e reproduzir outros entretanto destruídos e desaparecidos, com
recurso a fotografias e desenhos. Houve no entanto o cuidado de preservar ao máximo os azulejos
originais. Quanto aos que foram substituídos, foram feitas réplicas por empresas ceramistas.
As operações de restauro nas diversas estações
permitiu conservar e restaurar o pavimento mosaicos hidráulicos no interior de edifícios como aconteceu no caso de Canedo. Foi feita a limpeza dos
azulejos de fachada, a verificação das juntas de
vários painéis azulejares, a fixação de vidrados e
preenchimento das lacunas volumétricas dos azulejos. A intervenção abrangeu o exterior e o interior dos antigos edifícios de passageiros e ainda de
outros imóveis que fazem parte do núcleo ferroviário, como as antigas instalações sanitárias.

© Lainho, Conservação & Restauro
Lourido

Na página de Facebook da empresa Lainho2.
Conservação & Restauro é possível acompanhar o
trabalho efetuado recentemente nas estações do
Tâmega, mas também outros projetos espalhados
um pouco por todo o país, incluindo a intervenção
que decorreu na estação de Aveiro.
1
Aspectos azulejares na arquitectura ferroviária portuguesa   de Rafael Salinas Calado e Pedro Vieira de
Almeida, Caminhos de Ferro Portugueses, 2001
2

https://lainho.pt/
https://www.facebook.com/susanalainhoCR/

Agradecimento  à Drª Susana Lainho, Sócia  e
Conservadora-Restauradora da empresa Lainho,
Conservação & Restauro pela cedência das fotografias.
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Codeçoso
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Conservação e restauro do pavimento em mosaico hidráulico na estação de Canedo.

© Lainho, Conservação & Restauro
Processo de conservação e restauro dos azulejos do interior da estação de Lourido.
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Mondim de Basto

Canedo
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Integração cromática dos azulejos da antiga estação de Lourido.

© Lainho, Conservação & Restauro
Fixação de vidrados e preenchimento de lacunas na estação de Mondim de Basto.

© Lainho, Conservação & Restauro
Fixação de vidrados e preenchimento de lacunas na estação de Mondim de Basto.
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Réplicas para as lacunas azulejares da Estação de Codeçoso.

© Lainho, Conservação & Restauro
Tratamentos de conservação e restauro da estação de comboios de Mondim de Basto.

© Lainho, Conservação & Restauro
Conservação e Restauro da estação de comboios de Canedo
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Projecto de Quadruplicação
Castanheira do Ribatejo - Azambuja

O

estudo para o “Projecto e estudo
de impacte ambiental para quadruplicação do troço entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja, na linha do
Norte”, é a terceira parte do plano para o
aumento da capacidade ferroviária da área
metropolitana de Lisboa. Este plano prevê
o prolongamento da quadruplicação da linha da Cintura de Roma-Areeiro até Braço de Prata na linha do Norte e desta até
Azambuja, sendo que em algumas partes
seja possível apenas a triplicação.

O projecto de quadruplicação do troço entre
Castanheira do Ribatejo e Azambuja, tem uma
extensão de 12,9 km, vai do PK 34,1 ao PK 47,0
e tem como principais objectivos: a instalação
de via quádrupla entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja; a melhoria de atravessamentos
em estações e apeadeiros, incluindo a construção de novas plataformas de passageiros nos
apeadeiros de Carregado, Vila Nova da Rainha
e Espadanal da Azambuja, para servir as 4 vias;
a colocação de duas novas diagonais na estação técnica Carregado-Norte; a reformulação
do layout do Ramal GM, com a sua modernização, permitindo o resguardo de comboios de
mercadorias.

Castanheira do Ribatejo

© José Sousa
Castanheira do Ribatejo, Julho de 2011.
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Diagrama com o projecto para a Castanheira do Ribatejo. Na cabeceira norte desta estação, será
implantada uma linha de topo com 260 metros de comprimento com ligação às linhas II e III.
Serão também instaladas duas novas diagonais entre as linhas I e II, tal como entre as linhas
III e IV.

Carregado

© José Sousa
Carregado, Setembro de 2007.
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Diagrama com o projecto para o Carregado. Construção de uma nova plataforma no lado poente,
com 220 metros de comprimento e 0,9 metros de altura. Será instalada uma nova Sala de
Equipamento de Telecomunicações (SET)

Carregado-Norte

© José Sousa
Carregado - Norte, Setembro de 2007.
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Diagrama com o projecto para o Carregado - Norte. Colocação de duas diagonais, nas duas novas
vias ascendentes a renovar.

Vila Nova da Rainha:

© José Sousa
Vila Nova da Rainha, Abril de 2010.
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Diagrama com o projecto para Vila Nova da Rainha. Construção de uma nova plataforma no lado
poente, com 220 metros de comprimento e 0,9 metros de altura.

Espadanal de Azambuja

© José Sousa
Espadanal da Azambuja, Dezembro de 2006.
91

Balastro

Diagrama com o projecto para Espadanal da Azambuja. Construção de uma nova plataforma
central entre as novas vias ascendentes, com 220 metros de comprimento e 0,9 metros de
altura. Será instalada uma nova SET

Ramal GM

© José Sousa
Ramal da GM, Outubro de 2010.
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Diagrama com o projecto para o Ramal GM. O layout será reformulado e modernizado, servindo
de resguardo para comboios no sentido ascendente.

Azambuja

© José Sousa
Azambuja, Junho de 2009.
93

Balastro

Diagrama com o projecto para a Azambuja. Colocação e reformulação de diagonais entre as 4
vias, na cabeceira sul da estação. Será instalada uma nova SET

Pontes e Pontões:

Via Férrea

Está previsto a substituição de três pontes
metálicas por tabuleiros em betão balastrados:
    • Passagem Hidráulica dos Armazéns: PK
39,795 de 1937 com 7,60 metros
     • Ponte de Vila Nova da Rainha 1ª: PK
39,855 de 1936 com 12,35 metros
     • Ponte de Vila Nova da Rainha 2ª: PK
39,913 de 1939 com 12,80 metros
As restantes obras de arte são em betão armado ou alvenaria. As obras em betão armado
já se encontram preparadas para a quadruplicação da via, pelo que o projecto deverá contemplar apenas eventuais adaptações à renova-

ção. As obras em alvenaria como por exemplo a
Ponte da Vala do Carregado que data de 1857,
deverá ser prevista a sua reabilitação e reforço
ou substituição integral por tabuleiros com via
balastrada, de forma a permitir a quadruplicação da via.
Via e Catenária:
Nas novas vias principais serão instalados:
carril 60E1 com barras de 144 metros; travessas de betão monobloco polivalentes; fixação
elástica tipo Vossloh; balastro granítico com
uma camada de 0,30 metros; AMV’s Geometria
Cogifer de 6ª geração. O sistema de catenária
a implementar será do tipo LP12.

© José Sousa
Ponte da Vala do Carregado, Fevereiro de 2008.
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Projecto de Renovoção da
Linha do Vouga
Oliveira de Azeméis - Sernada do Vouga

F

oi disponibilizado o documento
onde se podem consultar os dados
relativos à reabilitação da linha do
Vouga entre as estações de Oliveira de
Azeméis e de Sernada do Vouga.

Atualmente estes quilómetros de via estão sem serviço comercial desde Novembro de
2013 quando o mesmo foi suspenso. Em finais
de Outubro de 2013 a então REFER tinha dado
indicações para que a velocidade fosse reduzida
tendo em conta o elevado grau de degradação
da linha. Desde então que os 29 quilómetros
são percorridos apenas por marchas de rotação
de automotoras, sendo que nos últimos tempos
a situação piorou consideravelmente com diver-

sos descarrilamentos entre Oliveira de Azeméis
e Sernada do Vouga. Em Setembro de 2021 a
Infraestruturas de Portugal retirou os aparelhos de mudança da estação de Albergaria-a-Velha, o que levou a que apenas em Pinheiro
da Bemposta se pudessem efetuar cruzamentos
de composições, o que acontece habitualmente
com as marchas.
Quando se pensava que o encerramento desse troço seria uma inevitabilidade, as notícias
que vieram a público no início de 2022 trouxeram uma nova esperança a esses quilómetros
de linha. No dia 13 de Janeiro o Anúncio de Procedimento 353/2022 anunciou que a IP estava
autorizada a abrir um concurso público destina-

© Pedro André
Linha do Vouga ao quilómetro 33.9 em Setembro de 2016.
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© Pedro André
Estação de Pinheiro da Bemposta. Setembro de 2018.
do à reabilitação da superestrutura de via entre
Oliveira de Azeméis e Sernada do Vouga, num
valor estimado de 4.950.000,00 euros, ao qual
acrescem os encargos relacionados com os materiais a aplicar. A futura empreitada que tem
um prazo de conclusão de 365 dias irá englobar
diversas intervenções e irá permitir a circulação
de comboios com maior rapidez e segurança.
Do documento “Memória Descritiva e Justificativa e Condições Técnicas da Reabilitação da
Superestrutura de Via entre Oliveira de Azeméis
e Sernada do Vouga” destacamos as seguintes
informações.
O troço da linha do Vouga entre as estações
de Oliveira de Azeméis e Sernada do Vouga
apresenta a superestrutura de via em muito
mau estado, havendo por isso a necessidade
de se mitigar o risco de descarrilamentos das
circulações ferroviárias que ainda percorrem
esses quilómetros de linha. É assim fundamental que se faça uma intervenção na via onde se
incluem os seguintes trabalhos:
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- Substituição das atuais travessas de madeira por travessas de madeira;
- Substituição de carril;
- Desguarnecimento de via e posterior ataque mecânico pesado de modo a garantir a reposição dos parâmetros geométricos de via.
A intervenção planeada vai incidir também
nas estações de Pinheiro da Bemposta, Albergaria-a-Velha e Sernada do Vouga, onde está
previsto a desmontagem dos aparelhos de mudança de via existentes, ficando assim uma linha corrida entre Oliveira de Azeméis e Sernada do Vouga numa extensão de 29 quilómetros
sem pontos de cruzamento.
A linha neste troço terá de ser alvo de desguarnecimento em 25 cm abaixo da base das
travessas, considerando no entanto alguns pontos notáveis existentes ao longo do percurso
como as passagens de nível, pontões e cais de
passageiros existentes nas estações e apeadeiros. Sempre que seja justificável será alterada
a atual rasante do perfil longitudinal da linha.

Balastro
Segundo o documento este troço está atualmente afeto essencialmente a circulações
ferroviárias de passageiros e a sua utilização
prende-se com a deslocação do material circulante para as oficinas de Sernada do Vouga.
Os trabalhos agora planeados e apresentados
demonstram a necessidade de se reabilitar o
troço em questão de modo a mitigar o risco de
descarrilamentos, evitando a suspensão das
circulações. Após a intervenção os custos de
manutenção vão ser reduzidos, tornando-se o
ciclo de manutenção temporalmente mais espaçado o que vai de encontro ao previsto na
MPS (Manutenção Preventiva Sistemática) de
Via Clássica.
Neste contexto a empreitada irá permitir os
seguintes trabalhos:
• Substituição das travessas de madeira por
madeira com aplicação de fixação Nabla;

• Desguarnecimento da via a 0,25m abaixo
da serragem da travessa de modo a criar uma
caixa de balastro mínima de 20cm;
• Geminação de travessas nas juntas de
acordo com o novo plano de assentamento;
• Levantamento dos AMVs;
• Balastragem de todas as linhas;
• Ataque mecânico pesado complementar;
• Construção de drenagem localizada em
pontos críticos;
• Substituição dos pavimentos das PN rodoviárias em betuminoso.
Com a finalização desta intervenção irá salvaguardar a segurança da circulação ferroviária
e a fiabilidade da sua exploração pois a presente superestrutura não possui a elasticidade
necessária e suficiente para garantir os nivelamentos, alinhamentos e bitola

• Levantamento de via;
• Substituição integral de carril de várias
tipologias por carril regenerado da tipologia
54kg/m, em barra curta (36 metros) e com
aplicação de barretas de 6 ou 4 furos;

© Pedro André
Linha do Vouga ao quilómetro 58 em Setembro de 2017.
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