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Os	 Caminhos	 de	 Ferro	 aproximam	
terras	e	gentes	há	quase	dois	sé-
culos.	Serpenteiam	na	paisagem,	

implantam	instalações	ao	longo	do	trajecto	
e	 transformam	 isolamento	 em	 integração.	
Tudo	 isso	 foi	 tão	 visível	 no	 passado	26	de	
Março,	a	bordo	e	à	volta	do	comboio	especial	
da	APAC,	que	percorreu	as	 linhas	da	Beira	
Baixa	e	da	Beira	Alta	com	um	impressionan-
te	 conjunto	 de	 nove	 carruagens	 Schindler,	
permitindo	ainda	à	2610	ser	a	primeira	da	
série	a	percorrer	a	linha,	agora	reaberta,	en-
tre	a	Covilhã	e	Guarda.

	O	assinalável	sucesso	do	comboio,	com	mais	
de	450	pessoas	a	bordo,	mais	de	300	bilhetes	de	
ligação	 em	 comboios	 Intercidades	 e	 uma	mul-
tidão	 no	 Tortosendo	 ficarão	 como	 algumas	 das	
mais	bonitas	páginas	de	história	do	nosso	asso-
ciativismo.	Sendo	associado	e	activo	membro	da	
organização	 deste	 passeio,	 ficou-me	 a	 certeza	
de	que	vale	a	pena	unir	esforços,	aumentar	es-
cala	e	almejar	a	vôos	mais	altos.	Uma	associa-
ção	 forte	na	defesa	 e	promoção	dos	Caminhos	

de	Ferro	não	apenas	será	sempre	uma	âncora	da	
discussão	sobre	este	meio,	como	será	 também	
uma	fonte	inesgotável	de	oportunidades	para	os	
seus	 sócios,	 que	 num	 projecto	 associativo	 co-
mum	conseguem	realizações	que,	dada	a	escala,	
estão	vedadas	ao	nível	individual.

Esta	grande	oportunidade	de	circular	com	as	
carruagens	 Schindler	 pelo	 nosso	 interior	 ferro-
viário	desfez,	se	dúvidas	existissem,	os	receios	
sobre	 o	 potencial	 da	 linha	 da	 Beira	 Baixa.	 Em	
cinco	 dias	 esgotou-se	 uma	 capacidade-recorde	
em	comboios	do	género	e	muita	gente	ficou	já	à	
espera	de	repetição	para	2023.	As	forças	vivas	
da	região	mostraram-se	motivadas	para	acolher	
estas	iniciativas	–	a	Junta	de	Freguesia	do	Tor-
tosendo	desde	a	primeira	hora	subiu	a	bordo	e,	
se	 o	 horário	 exigente	 o	 permitisse,	 outras	 so-
licitações	vindas	de	Castelo	Branco	e	da	Guar-
da	 poderiam	 ter	 merecido	 um	 plano	 distinto.	
Ancorar	uma	oferta	turística	diferenciada	e	com	
atractivos	locais	necessitará	sempre	do	envolvi-
mento	das	gentes	da	terra,	que	não	apenas	po-
dem	propor	os	complementos	que	fazem	sentido	

©	Tiago	Liberato

Especial	da	APAC	rola	junto	do	rio	Tejo	nas	Portas	de	Ródão.
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em	 cada	 local,	 como	 acrescentam	 a	 autentici-
dade,	 uma	palavra	 tão	 singela	 quão	 relevante,	
que	inundou	de	calor	os	participantes	do	passeio	
quando	descemos	no	Tortosendo.	Quando	se	fala	
do	valor	do	capital	humano,	está	aqui	mais	um	
exemplo	lapidar	–	não	teria	sido	a	mesma	coisa	
sem	aqueles	momentos.

Este	tipo	de	actividades	são	ainda	muito	re-
levantes	 quando	 permitem	 fomentar	 o	 espírito	
da	família	ferroviária	–	que	vai	desde	os	profis-
sionais	do	sector,	aos	amigos	dos	caminhos	de	
ferro	e	aos	simples	 curiosos.	Foi	 tudo	 isso	que	
electrizou	 os	 corredores	 das	 carruagens	 suíças	
que,	 construídas	 entre	 1948	 e	 1950,	 são	 hoje	
em	dia	um	dos	atributos	mais	incríveis	que	exis-
tem	na	Europa	para	explorar	programas	de	lazer.	
O	 conforto	 de	 rolamento	 incrível,	 um	 conforto	
térmico	aceitável	e	as	enormes	janelas	tão	tipi-
camente	helvéticas	fazem	destas	carruagens	um	
activo	de	futuro	e	com	futuro,	pois	permitem	ao	
caminho	de	ferro	ser	uma	experiência	que	passa	
em	muito	a	simples	viagem.	O	bonito	rugido	dos	
enormes	motores	Alsthom	da	2610	embelezou	a	

paisagem	à	beira	Tejo	e	depois	montanha	acima,	
até	se	abraçar	a	natureza	granítica	da	Beira	Alta,	
uma	imersão	telúrica	também	de	grande	espec-
tacularidade.

Que	 o	 dia	 tão	 especial	 que	 se	 viveu	 possa	
inspirar	mais	realizações,	mais	partilhas	e	mais	
colaboração.	Tão	 importante	é	pagar	a	viagem	
para	se	 realizar,	 como	alimentar	a	comunidade	
dos	registos	feitos	por	quem	não	paga	e	o	vê	de	
fora,	pois	 todos	esses	registos	alimentam	tam-
bém	a	vontade	de	fazer	mais,	amplificam	a	au-
diência	 a	que	as	 iniciativas	 chegam	e	dotam	a	
associação	de	meios	de	promoção	imbatíveis.

É	 por	 isso	 em	 alta	 que	 vos	 ofereceremos	 a	
Trainspotter	 deste	 mês,	 uma	 revista	 que	 mui-
to	orgulhosamente	tem	uma	duradoura	parceria	
com	a	APAC	para	fortalecer	os	nossos	caminhos	
de	ferro	e	toda	a	memória	à	sua	volta.

Como	se	diz	na	Beira	Interior,	que	por	sinal	é	
a	minha	terra…	bem	hajam!

João Cunha

©	Tiago	Henriques

O	castelo	de	Almourol	assiste	à	passagem	da	composição.
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apaC EsCrEvEU História na 
BEira intErior

Anunciado	 como	 um	 dos	 maiores	
eventos	 ferroviários	 em	 largos	
anos,	o	passeio	à	Beira	Interior	rea-

lizado	pela	Associação	Portuguesa	dos	Ami-
gos	dos	Caminhos	de	Ferro	não	defraudou	e,	
até,	excedeu	as	expectativas.	Realizado	no	
dia	26	de	Março,	contou	com	quase	500	par-
ticipantes	a	bordo	de	uma	inédita	composi-
ção	que	incorporou	nove	carruagens	Schind-
ler,	rebocadas	pela	locomotiva	2610.

O	 comboio	 partiu	 de	 Campanhã	 pelas	 07:24,	
reunindo	mais	participantes	em	Aveiro	e	Coimbra	
antes	de,	no	Entroncamento,	receber	as	pessoas	
embarcadas	em	Lisboa	–	que	seguiram	até	ali	no	
comboio	721	–	e	na	Benespera	–	que	desceram	à	
terra	dos	fenómenos	no	comboio	540.

A	composição	foi	formada	praticamente	só	por	
carruagens	de	decoração	vermelha	e	branca	clás-
sica,	sendo	a	única	excepção	a	carruagem	de	1ª	
classe,	em	decoração	Miradouro,	colocada	à	cau-
da	–	a	19-22	039.	O	motivo	para	quebrar	a	homo-
genia	deu-se	pelo	facto	das	restantes	carruagens	
vermelhas	e	brancas	não	disporem	das	clássicas	
janelas	 Schindler,	 um	 dos	 principais	 atributos	
para	a	viagem.

Além	desta	carruagem,	seguiu	ainda	outra	car-
ruagem	de	primeira	classe	–	a	19-22	043	–	e	a	
carruagem	de	2ª	classe	+	furgão,	detida	pelo	Mu-
seu	Nacional	Ferroviário	–	a	82-22	009.	Para	além	
destas,	seis	carruagens	de	segunda	classe,	da	sé-
rie	21-22:	010,	011,	023,	026,	033	e	037.	O	fur-
gão	seguiu	a	meio	da	composição,	onde	a	APAC	
instalou	um	stand	para	apoio	aos	participantes	e	

6

©	Gil	Monteiro

Ponto	inicial	da	viagem,	estação	de	Porto	-	Campanhã.
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para	venda	de	merchandising,	que	esteve	sempre	
muito	concorrido.

A	 composição	 foi	 rebocada	 pela	 locomotiva	
2610,	 que	 recebeu	nas	duas	 frentes	uma	placa	
especialmente	criada	para	o	efeito,	celebrando	a	
viagem	e	colocada	por	cima	do	círculo	central	do	
nariz	destas	locomotivas.

O	 comboio	 saiu	 do	 Entroncamento	 com	 cerca	
de	 10’	 de	 atraso,	 causado	 pelo	 atraso	 do	 com-
boio	540,	que	havia	enfrentado	(novamente!)	os	
recorrentes	problemas	de	sinalização	na	zona	de	
Belmonte,	ao	início	do	dia.	O	atraso	foi	mantido	
até	à	chegada	ao	Tortosendo,	sem	qualquer	con-
tribuição	negativa	das	duas	paragens	para	foto-
grafias	realizadas,	em	Almourol	e	Fratel.

A	 paragem	 de	 70	 minutos	 no	 Tortosendo	 foi	
cumprida	 na	 íntegra	 –	 por	 isso,	 saindo	 o	 com-
boio	com	os	mesmos	10	minutos	de	atraso	–	e	
os	passageiros	foram	recebidos	por	uma	multidão	
que	entregou	flores	e	proporcionou	um	pequeno	
momento	 de	 recepção	 oficial	 ao	 comboio	 espe-
cial,	recordando	o	episódio	da	inauguração	da	li-
nha,	onde	a	rainha	Amélia	foi	recebida	na	mesma	

estação	com	idêntica	distribuição	de	flores	–	ou	
não	fosse	o	Tortosendo	a	Vila	das	Flores.	A	Junta	
de	 Freguesia	 do	 Tortosendo	 preparou	 ainda	 um	
almoço	 ligeiro	 para	 todos	 os	 participantes,	 com	
apoio	 logístico	de	associações	 locais,	 recebendo	
também	 o	 apoio	 da	 Infraestruturas	 de	 Portugal	
que	 limpou	 os	 terrenos	 em	 volta	 da	 estação	 e	
permitiu	a	instalação	das	várias	bancas	e	mesas	
de	apoio.

Depois	de	almoço,	o	comboio	parou	na	Benespe-
ra	durante	20	minutos,	e	não	10	como	inicialmen-
te	previsto.	A	população	local	preparou	um	Porto	
de	honra	para	quem	pudesse	descer,	e	o	comboio	
foi	mesmo	recebido	com	foguetes.	Uma	pequena	
hesitação	no	desembarque	de	alguns	dos	passa-
geiros	da	Benespera	acabou	por	motivar	o	atraso	
de	10	minutos	adicionais,	o	que	obrigou	a	rever	
o	plano	para	lá	da	Guarda,	de	modo	a	respeitar	a	
chegada	à	Pampilhosa	em	hora	compatível	com	o	
comboio	620.

Em	Vila	Franca	das	Naves	o	especial	cruzou	com	
o	IC	513	Lisboa	–	Guarda,	em	vez	do	cruzamento	
previsto	 para	 Celorico	 da	 Beira.	 Por	 decisão	 da	

©	Tiago	Henriques

Em	plena	linha	do	Norte	perto	de	Quintans.
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organização,	a	paragem	de	Contenças	foi	encur-
tada	de	14	para	1	minuto,	apenas	para	embarque	
de	 um	 representante	 local,	 de	modo	 a	 recupe-
rar	o	atraso.	Também	a	paragem	no	Carregal	do	
Sal,	prevista	para	durar	15	minutos,	foi	encurtada	
para	cerca	de	10	minutos,	permitindo	sair	desta	
estação	já	praticamente	à	tabela.

A	 enorme	 composição	 desfilou	 depois	 até	 à	
Pampilhosa,	 acumulando	 um	 atraso	 substancial	
neste	troço	já	curto,	devido	às	limitações	de	velo-
cidade	que	se	multiplicam	em	resultado	das	obras	
de	 renovação.	 A	 chegada	 à	 Pampilhosa	 deu-se	
pelas	18:40,	com	20	minutos	de	atraso.

Durante	toda	a	viagem	a	animação	a	bordo	foi	
grande,	com	uma	constante	presença	massiva	de	
pessoas	à	janela,	aproveitando	as	enormes	jane-
las	da	Schindler	para	avistarem	as	águas	do	Tejo,	
a	 verdejante	 serra	 da	Gardunha	 ou	 os	maciços	
graníticos	da	serra	da	Estrela,	reinando	a	boa	dis-
posição	e	simpatia.	É	preciso	ainda	registar	que,	
apesar	 do	 inevitável	 entusiasmo	 nas	 paragens	
para	 fotografias,	 as	 regras	 de	 segurança	 foram	
cumpridas	de	 forma	exemplar	pela	esmagadora	

maioria	 dos	 presentes	 e	mesmo	quando	 existiu	
oportunidade	para	passar	pelas	vias,	tal	foi	sem-
pre	 feito	 com	 a	 organização	 a	 acautelar	 as	 ex-
tremidades	 da	 composição	 e	 a	 garantia	 de	 não	
passagem	de	qualquer	circulação.

Na	Pampilhosa,	 quem	se	destinava	 a	Sul	 em-
barcou	 no	 620,	 que	 parou	 propositadamente	
na	estação	(normalmente	não	o	faz),	numa	das	
várias	 enchentes	 de	 comboios	 Intercidades	 que	
esta	viagem	especial	motivou,	de	registo	sobre-
tudo	sendo	o	Sábado	um	dia	mais	fraco	no	Longo	
Curso.	Os	restantes	participantes	continuaram	no	
especial	que,	após	inverter,	seguiu	para	Norte,	ul-
trapassando	um	regional	entre	Mealhada	e	Avei-
ro	depois	de	circular	por	vários	quilómetros	em	
contra-via.

O	enorme	sucesso	deste	comboio	prova	o	inte-
resse	 da	 valorização	 patrimonial	 e	 turística	 dos	
caminhos	de	ferro	e	demonstra	também	a	perti-
nência	de	associar	pequenos	momentos	ao	 lon-
go	do	dia,	nomeadamente	em	colaboração	 com	
entidades	locais.	A	APAC	foi	capaz	de	organizar	o	
que,	em	volume,	foi	o	maior	passeio	de	sempre	

©	Tiago	Henriques

Linha	do	Norte	em	Chão	de	Maçãs.
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de	amigos	dos	caminhos	de	ferro	no	nosso	país,	
um	 feito	 extraordinário	que	 também	demonstra	
que	o	associativismo	ainda	compensa	e	pode	ser	
um	poderoso	instrumento	de	valorização	do	sec-
tor	ferroviário	e	de	todos	quantos	por	ele	se	in-
teressam.

O	26	de	Março	de	2022	entrou	assim	directa-
mente	para	a	história	como	um	dos	maiores	su-
cessos	das	últimas	décadas	no	panorama	ferrovi-

ário,	deixando	para	trás	histórias,	sentimentos	e	
imagens	incríveis.	Dada	a	quantidade	de	pessoas	
que	não	se	conseguiu	inscrever	depois	deste	pas-
seio	esgotar	em	tempo	recorde,	é	de	adivinhar	a	
repetição	deste	plano	após	a	reabertura	da	linha	
da	Beira	Alta,	que	entretanto	encerrará	por	9	me-
ses	para	obras	de	renovação.

©	Ricardo	Quinas

Ainda	na	linha	do	Norte,	aproximando-se	do	Entroncamento,	perto	de	Paialvo.

©	Pedro	André©	Diogo	Filipe
Entrada	na	estação	de	Coimbra-B Estação	do	Coimbra	-	B
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©	Fernando	Liberato

Passagem	sobre	o	rio	Mondego

Paragem	no	Entroncamento	para	posterior	entrada	na	linha	da	Beira	Baixa.

©	Tiago	Cunha
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Almourol	foi	a	primeira	paragem	técnica	para	fotografias.

©	Tiago	Henriques

Linha	da	Beira	Baixa	vista	da	margem	oposta	com	o	imponente	castelo	de	Almourol.

©	Tiago	Cunha
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Uma	panorâmica	fantástica	da	composição	junto	da	barragem	de	Belver.

©	Tiago	Henriques

Tal	como	o	Douro,	também	o	Tejo	proporciona	imagens	magníficas,	como	esta	perto	de	Belver.

©	João	Marques
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No	Fratel	os	participantes	invadiram	todos	os	espaços	em	busca	das	melhores	imagens.

©	Diogo	Filipe

A	segunda	paragem	do	dia	para	as	fotografias	na	estação	do	Fratel.

©	Pedro	André
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Ainda	perto	de	Ródão	podemos	observar	um	enorme	maciço	rochoso	como	pano	de	fundo.

©	Fernando	Liberato

Provavelmente	das	imagens	mais	marcantes	da	Beira	Baixa,	as	portas	de	Ródão.

©Tiago	Liberato
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Tortosendo	foi	o	local	escolhido	para	a	paragem	do	almoço.

©	Tiago	Henriques

Em	alta	velocidade	pela	Beira	Baixa,	desta	feita	perto	de	Fatela.

©	Tiago	Cunha



dEstaqUE FErroviário

16

A	sempre	fantástica	ponte	dos	Gogos.

©	Tiago	Henriques

Ponte	de	Maçainhas.

©Tiago	Liberato
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E	nas	diversas	pontes	existentes	entre	Belmonte	e	a	Guarda,	como	é	o	caso	da	Penha	Barroca.

©	Tiago	Liberato

A	Beira	Baixa	proporciona	imagens	fabulosas	do	comboio	a	meia	encosta.

©	Tiago	Liberato
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Breve	paragem	em	Vila	Franca	das	Naves	para	cruzamento	com	Intercidades.

©	Tiago	Liberato

Pouco	depois	de	abandonar	a	Guarda,	passagem	por	Sobral.

©Tiago	Cunha
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Passagem	da	composição	pela	estação	de	Canas	de	Senhorim.

©	Tiago	Henriques

Uma	paisagem	fabulosa	da	Beira	Alta	perto	de	Abrunhosa-a-Velha.

©	João	Pedro	Tavares
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©	Tiago	Liberato

A	caminho	da	Pamapilhosa,	mais	um	registo	numa	ponte,	desta	feita	nas	Várzeas.

©	Diogo	Filipe

Mais	uma	paragem	para	fotografias	na	estação	de	Carregal	do	Sal.
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Pampilhosa	ponto	final	da	viagem	para	alguns	participantes.

©	Tiago	Cunha

©	Diogo	Filipe
Ainda	na	Pampilhosa	a	composição	pronta	para	viajar	de	regresso	ao	Porto.
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Subtilmente,	o	relançamento	do	pro-
jecto	para	a	nova	linha	de	alta	velo-
cidade	entre	Lisboa	e	Porto	vai	avan-

çando	firmemente	no	último	ano,	liberta	da	
aura	propagandística	que	revestiram	as	pri-
meiras	tentativas	de	avanço,	as	primeiras	há	
mais	de	duas	décadas.

Em	Março,	a	IP	adjudicou	à	empresa	Edgar	Car-
doso	o	estudo	prévio	para	a	nova	ponte	sobre	o	
Douro,	 entre	 Gaia	 e	 Campanhã,	 após	 a	mesma	
empresa	ter	estudado	no	início	do	ano	as	opções	
viáveis	 de	 atravessamento.	 A	 opção	 escolhida,	
como	 resultado	 desse	 estudo,	 aponta	 para	 uma	
ponte	quase	paralela	à	ponte	de	São	João	mas	a	
uma	cota	substancialmente	mais	baixa,	entrando	
em	túnel	do	lado	do	Porto	e	servindo	uma	estação	
subterrânea	em	Campanhã,	a	construir.

Daí,	a	linha	seguirá	em	túnel	para	o	lado	do	ae-
roporto	 Francisco	Sá	Carneiro,	 linha	nova	 incor-
porada	no	projecto	da	linha	Lisboa	–	Porto	e	que	
custará	cerca	de	450	milhões	de	Euros.	Desta	es-
tação	subterrânea	sairá	também,	com	uma	bifur-
cação,	um	ramal	de	acesso	à	linha	do	Minho	que,	
previsivelmente,	 testará	 as	 inclinações	máximas	
admissíveis	de	35	por	1000.

Para	além	da	adjudicação	deste	estudo	prévio,	a	
Infraestruturas	de	Portugal	detalhou,	por	intermé-
dio	do	seu	vice-presidente	o	eng.	Carlos	Fernan-
des,	em	que	consistirá	a	linha	de	alta	velocidade,	
no	contexto	de	uma	apresentação	sobre	 investi-
mentos	ferroviários	efectuada	no	LNEC.

Longe	 da	 propaganda	 de	 outros	 tempos,	 a	 IP	
curou	uma	fórmula	de	implementação	que	parece	
maximizar	o	retorno	da	linha,	que	será	desde	logo	

alta vEloCidadE 
lisBoa – porto 

avança a passos FirmEs

Adaptado	do	documento	referente	à	Sessão	Informativa	sobre	os	Investimentos	nas	
Infraestruturas	Ferroviárias	Nacionais	do	dia	15	de	Março	de	2022.



ComBoio CorrEio

23

implantada	 em	 bitola	 ibérica	 de	 modo	 a	 poder	
maximizar	a	sua	conexão	com	a	restante	rede.

A	 IP	 prepara	 para	 este	 empreendimento	 um	
maior	número	de	ligações	com	a	rede	convencio-
nal,	de	modo	a	que	a	nova	linha	possa	ser	apro-
veitada	pelo	máximo	de	comboios	de	passageiros	
possível.	Na	Marinha	Grande	e	em	Leiria	a	 linha	
permitirá	aceder	à	linha	do	Oeste,	quer	para	ser-
vir	a	parte	Sul	da	linha	como	para	servir	a	actual	
estação	de	Leiria	e	a	continuidade	para	a	Figueira	
da	Foz.	Em	Soure,	Coimbra,	Adémia	e	Mealhada	
está	prevista	a	interligação	com	a	linha	do	Norte,	
o	que	permitirá	servir	a	estação	de	Coimbra-B	e	a	
fácil	ligação	à	linha	da	Beira	Alta.	Em	Oiã	e	Cacia	
idêntico	esquema	prevê	o	serviço	à	estação	actual	
de	Aveiro,	central	e	que	assim	poderá	beneficiar	
em	pleno	das	melhorias	trazidas	pela	nova	linha.

A	IP	confirmou	a	colocação	em	serviço	do	troço	
Porto	 –	 Soure	 para	 uma	margem	 entre	 2026	 e	
2028,	e	do	troço	Soure	–	Carregado	entre	2028	
e	2030,	em	linha	com	o	previamente	anunciado.	
Nessa	altura,	Lisboa	ficará	a	1h17	do	Porto.	Para	
depois	de	2030	ficará	a	construção	de	nova	linha	
entre	Carregado	e	Lisboa,	para	200	km/h	e	pou-
pando	apenas	dois	minutos,	mas	que	será	impres-
cindível	para	duplicar	a	linha	do	Norte	em	toda	a	

sua	 extensão	 e	 acautelar	 a	 rápida	 saturação	da	
linha	entre	Lisboa	e	Carregado,	mesmo	após	a	já	
anunciada	quadruplicação	e	triplicação	dos	troços	
ainda	em	via	dupla	existentes	entre	as	duas	loca-
lidades.

Entretanto	 a	 discussão	 sobre	 uma	 nova	 esta-
ção	em	Gaia	ganha	toda	a	pertinência,	dado	que	
a	 passagem	da	 linha	 exactamente	 por	 baixo	 de	
Santo	Ovídio	propicia	condições	únicas	para	uma	
grande	plataforma	 intermodal	naquela	zona,	ca-
paz	de	abastecer	a	linha	de	alta	velocidade	a	par-
tir	das	principais	concentrações	populacionais	da	
margem	Sul	do	rio	Douro.

Neste	momento,	além	do	estudo	prévio	da	pon-
te	 sobre	 o	 Douro,	 decorrem	 ainda	 os	 estudos	
prévios	 sobre	 a	 totalidade	 da	 linha,	 de	modo	 a	
poder	iniciar	o	processo	de	avaliação	de	impacte	
ambiental,	cujo	início	está	previsto	para	meados	
deste	ano.

Ao	todo,	a	nova	linha	Lisboa	–	Porto,	agora	com	
o	 acrescento	 da	 nova	 linha	 entre	 Porto	 e	 o	 ae-
roporto	 Francisco	 Sá	 Carneiro,	 está	 orçada	 em	
5.400	milhões	de	Euros	e	promete	ser	o	investi-
mento	mais	transformador	da	história	da	ferrovia	
portuguesa,	a	seguir	à	sua	própria	fundação.

Adaptado	do	documento	referente	à	Sessão	Informativa	sobre	os	Investimentos	nas	
Infraestruturas	Ferroviárias	Nacionais	do	dia	15	de	Março	de	2022.
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avança o projEto da nova 
pontE soBrE o doUro para

 o mEtro do porto
Na	primeira	semana	de	Março	foi	di-

vulgado	o	relatório	final	do	júri	do	
concurso	público	para	a	concepção	

da	nova	ponte	sobre	o	Rio	Douro	destinada	à	
segunda	linha	do	Metro	do	Porto	entre	Gaia	
e	Porto;	a	linha	Rubi.	

Este	 órgão	 propôs	 à	 administração	 da	 Metro	
do	 Porto	 a	 adjudicação	 do	 projecto	 ao	 consór-
cio	formado	pelas	empresas	Prof.	Edgar	Cardoso	
-	 Engenharia	 e	 Laboratório	 de	 Estruturas,	 Lda,	
Arenas	&	Associados,	Ingenería	De	Diseño	SLP	e	
No	Arquitectos,	Lda..	Este	grupo	de	empresas	irá	
agora	desenvolver	o	projecto	de	execução,	de-
talhando	os	aspetos	da	sua	proposta	que	resul-
tou	vencedora	função	dos	factores	de	avaliação	
A	-	Conceito,	com	um	peso	de	30%	e	B	-	Valia	
Técnica,	com	um	peso	de	70%.

Relativamente	 ao	 primeiro	 critério	 importa	
destacar	 que	 foi	 apresentada	 uma	 solução	 de	
ponte	do	tipo	pórtico	com	efeito	de	arco,	total-
mente	em	betão,	e	com	um	perfil	longitudinal	a	
uma	altura	ligeiramente	superior	à	da	Ponte	da	
Arrábida,	de	modo	a	não	constituir	um	obstáculo	
visual.	Com	uma	 forte	orien-
tação	 no	 sentido	 da	 susten-
tabilidade,	 o	 conceito	 prevê,	
ainda,	a	instalação	de	painéis	
fotovoltaicos	 na	 zona	 da	 via,	
de	modo	a	permitir	a	ilumina-
ção	da	ponte,	de	acordo	com	
fonte	da	Câmara	Municipal	do	
Porto.

Relativamente	ao	factor	Va-
lia	 Técnica,	 importa	 destacar	
que	esta	é	a	proposta	com	o	
valor	de	construção	mais	bai-
xo	 50,5	milhões	 de	 euros	 (o	
valor	máximo	previsto	era	de	
70	milhões)	e	com	um	prazo	

de	execução	de	970	dias	(o	valor	máximo	previs-
to	era	de	1100	dias).	

De	acordo	com	fonte	da	Metro	do	Porto,	o	Pro-
jeto	 de	 Execução	 será	 desenvolvido	 nos	 próxi-
mos	meses	de	modo	a	permitir	o	início	da	obra	
durante	o	ano	de	2023.			

Conforme	referido,	esta	ponte	pertence	à	linha	
Rubi,	nome	divulgado	também	este	mês	para	a	
segunda	 linha	 que	 liga	 as	 margens	 do	 Douro,	
neste	caso	entre	as	estações	de	Santo	Ovídio	e	a	
Casa	da	Música.	Importa	relembrar	que	o	proje-
to	do	traçado	da	linha	que	não	o	troço	da	ponte	
entre	 a	 zona	 do	 Candal	 (em	Gaia)	 e	 o	 Campo	
Alegre	(no	Porto)	se	encontra	já	a	ser	desenvol-
vido,	tendo	sido	o	serviço	adjudicado	à	empresa	
Quadrante.		

Esta	 linha	 recebe	 assim	 o	 nome	 de	 uma	 cor	
que	á	partida	por	parecer	pouco	óbvia	mas	que,	
na	realidade,	remete	para	toda	uma	história	que	
une	as	duas	margens	do	rio	Douro,	a	história	do	
vinho	do	Porto	e	de	um	dos	tipos	mais	conheci-
dos;	o	Rubi.
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rEnFE vai rECUpErar os 
ComBoios 490

Os	 comboios	 pendulares	 da	 Renfe	
da	série	490,	que	protagonizaram	
durante	 alguns	 anos	 os	 serviços	

rápidos	 “Alaris”	 entre	 Madrid	 e	 Valência,	
vão	ser	recuperados	para	serviço	comercial.	
Desconhecem-se	ainda	os	planos	da	empre-
sa	para	aproveitamento	desta	 frota	de	dez	
comboios,	mas	é	provável	que	o	destino	se-
jam	os	serviços	ao	longo	da	cordilheira	can-
tábrica,	no	Norte	de	Espanha.

Construídos	 entre	 1998	 e	 1999	 e	 com	 óbvias	
semelhanças	 com	 os	 comboios	 4000	 da	 CP,	 as	
unidades	 espanholas	 têm	 apenas	 três	 caixas	 e	
contam	 com	 electrónica	 Parizzi,	 no	 que	 são	 as	
maiores	 diferenças	 para	 as	 unidades	 portugue-

sas.	Depois	de	passarem	por	uma	renovação	em	
2006	e	2007,	realizaram	os	últimos	serviços	no	já	
longínquo	mês	de	Agosto	de	2013,	após	uma	lon-
ga	travessia	no	deserto	em	que	as	suas	missões	
se	reduziram	substancialmente.

Encostados	desde	então	em	locais	como	Sevi-
lha	ou	Xátiva,	começaram	agora	a	ser	enviados	
para	 a	 oficina	 de	 Los	 Prados,	 em	Málaga,	 para	
serem	recuperados.	A	Renfe	publicou	entretanto	
diversos	concursos	públicos	para	fornecimento	de	
quase	1	milhão	de	Euros	em	materiais	destinados	
a	 recuperar	 estes	 comboios,	 desconhecendo-se	
ainda	se	serão	recuperadas	todas	as	dez	unida-
des	ou	apenas	parte	delas.

©	Carlos	Perez	Fontana
Foto	de	um	comboio	490	em	serviço	na	Renfe.	
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mais 2600 Em lisBoa, Em 
março

O	calvário	 das	 locomotivas	 5600	continua,	 com	 fortes	 impactos	 na	
regularidade	 de	 serviço	 de	 Longo	

Curso	da	CP	que,	cada	vez	mais,	começa	a	
pedir	medidas	de	urgência	para	regressar	a	
um	patamar	de	fiabilidade	e	previsibilidade	
que	não	cause	danos	reputacionais	eviden-
tes	a	esta	alternativa	de	mobilidade.

No	meio	das	muitas	avarias	destas	locomotivas	
no	mês	de	Março,	com	altos	impactos	na	circula-
ção,	voltaram	a	existir	oportunidades	para	ver	as	
locomotivas	2600	em	Lisboa,	um	cenário	cada	vez	
mais	habitual	e	que	tem	impedido	males	maiores	
na	operação	da	empresa.

No	dia	7	de	Março,	a	avaria	da	5610	permitiu	à	
locomotiva	2612	encabeçar	o	comboio	520	desde	
o	Porto,	de	onde	saiu	com	cerca	de	30	minutos	

de	atraso	para	troca	das	locomotivas,	atraso	que	
recuperou	ligeiramente	à	chegada	a	Lisboa.	A	lo-
comotiva	foi	depois	afecta	durante	dois	dias	a	en-
saios	de	carruagens	no	parque	de	Santa	Apolónia,	
tarefa	que	devia	ser	assegurada	pelas	5600	mas	
que	devido	a	indisponibilidade	acabou	por	exigir	a	
locomotiva	de	Contumil.	Aliás,	no	mesmo	dia,	ou-
tra	locomotiva	5600	avariou	pelo	caminho,	tendo	
necessitado	de	socorro.	A	2612	regressou	depois	
ao	Porto	com	o	comboio	521	de	9	de	Março.

No	dia	16	de	Março	foi	a	vez	da	locomotiva	5605	
avariar	antes	da	 saída	do	 comboio	 IC	524	para	
Lisboa,	entrando	aí	a	locomotiva	2607	para	o	seu	
lugar,	que	também	manteve	os	cerca	de	5	minu-
tos	de	atraso	com	que	saiu	do	Porto.	Tal	como	nas	
situações	anteriores,	a	 locomotiva	 regressou	ao	
Porto	no	comboio	521	do	dia	seguinte.	A	escolha	

©	João	Cunha

A	2612	passa	por	Vila	Franca	de	Xira	com	o	comboio	520	do	dia	7	de	Março	de	2022.
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©	Nuno	Cortesão

5614	com	o	IC	722	na	passagem	pelo	Ameal,	25	de	Março	de	2022.

pelo	 comboio	 521	 não	 é	 por	
acaso,	dado	pertencer	à	rota-
ção	de	maquinistas	de	Contu-
mil,	habilitados	à	série.

A	presença	das	francesas	em	
Lisboa	 vai-se	 tornando	 cada	
vez	 mais	 frequente,	 prenun-
ciando	uma	eventual	assigna-
ção	a	depósitos	lisboetas,	que	
se	prevê	para	o	médio	prazo.

©	Nuno	Cortesão

2612	de	regresso	ao	Porto	com	o	IC	521	no	apeadeiro	do	Ameal,	09	de	Março	de	2022.

5614 Com nova dECoração

A	locomotiva	 5614	 apresentou-se	
durante	o	mês	de	Março	 com	uma	
nova	decoração	lateral.

Desta	 vez	 a	 publicidade	 é	 a	 sobre	 a	 peça	 de	
teatro	Boeing-boeing	que	está	está	em	cena	no	
Teatro	Politeama	durante	o	mês	de	Abril,	estan-
do	previsto	que	no	dia	04	de	Junho	seja	exibida	
no	Porto.
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Continuam	 a	 decorrer	 os	 trabalhos	
referentes	à	modernização	da	linha	
do	Vouga	entre	as	estações	de	Oli-

veira	de	Azeméis	e	Santa	Maria	da	Feira.

A	 renovação	 integral	 da	 via	 tem	 vindo	 a	 ser	
acompanhada	a	par	e	passo	pelo	Movimento	Cí-
vico	Pela	Linha	do	Vouga	com	diversas	reporta-
gens	 fotográficas.	Esta	ação	 tem	permitido	 co-
nhecer	 a	 evolução	 dos	 trabalhos	 ao	 longo	 das	
últimas	semanas.

No	início	de	Março	a	intervenção	já	se	aproxi-
mava	do	apeadeiro	de	Couto	de	Cucujães,	numa	
extensão	aproximada	de	5	quilómetros	desde	a	
estação	 de	 Oliveira	 de	 Azeméis,	 local	 onde	 se	
iniciaram	os	trabalhos.

A	destacar	as	obras	que	decorrem	no	edifício	
de	passageiros	de	Couto	de	Cucujães	relaciona-
das	 com	a	 transformação	do	espaço	em	alber-
gue	de	peregrinos.	Uma	 iniciativa	da	autarquia	
de	Oliveira	de	Azeméis	em	consonância	com	a	IP,	
que	irá	permitir	a	recuperação	do	imóvel	que	se	
encontrava	em	avançado	estado	de	degradação.

Ainda	durante	o	mês	de	Março	as	obras	conti-
nuaram	a	avançar	no	terreno,	e	nas	fotografias	
podemos	observar	os	 trabalhos	que	 foram	efe-
tuados	 junto	 do	 apeadeiro	 de	 Faria	 situado	 ao	
quilómetro	 27,3	 a	 caminho	 da	 estação	 de	 São	
João	da	Madeira.	

Os	trabalhos	que	se	iniciaram	na	primeira	se-
mana	de	Janeiro	em	Oliveira	de	Azeméis	já	per-
mitiram	 renovar	 cerca	de	6	quilómetros	de	via	
com	a	colocação	de	balastro,	travessas	e	carris	
novos.	No	entanto	falta	ainda	o	ataque	mecânico	
pesado,	ação	fundamental	para	estabelecer	de-
finitivamente	a	superestrutura	da	via	eliminando	
desse	modo	a	limitação	de	velocidade	existente	
atualmente.

Com	o	prazo	de	conclusão	das	obras	a	apontar	
para	 o	 final	 de	 Junho,	 faltam	 sensivelmente	 7	
quilómetros	para	que	os	trabalhos	cheguem	até	
à	estação	de	Santa	Maria	da	Feira.

As	obras	podem	ser	acompanhadas	na	página	
oficial	do	facebook	do	Movimento:

https://www.facebook.com/Pelalinhadovouga

modErnização da linHa 
do voUga

©	Bruno	Soares

Couto	de	Cucujães,	08	de	Março	de	2022.

https://www.facebook.com/Pelalinhadovouga
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©	Bruno	Soares

	Obras	nas	imediações	do	apeadeiro	de	Couto	
de	Cucujães,	08	de	Maço	de	2022.

©	Bruno	Soares

©	Bruno	Soares

©	Bruno	Soares

©	Bruno	Soares
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Recuperação	do	edifício	de	Couto	de	Cucujães	para	a	transformar	o	mesmo	em	albergue	de	
peregrinos,	08	de	Março	de	2022.

©	Bruno	Soares

©	Bruno	Soares
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©	Mário	Pereira

©	Mário	Pereira©	Mário	Pereira

©	Mário	Pereira

Aspectos	da	intervenção	na	linha	do	Vouga	
perto	do	apeadeiro	de	Faria.
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©	Bruno	Soares

©	Mário	Pereira

	Trabalhos	de	renovação	integral	de	via	na	zona	
do	quilómetro	27	da	Linha	do	Vouga,	30	de	

Março	de	2022.

©	Bruno	Soares

©	Bruno	Soares

©	Bruno	Soares
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saCyr ComplEta rEvisão 
à loComotiva 1502

A	Sacyr-Neopul	terminou	a	revisão	geral	à	sua	locomotiva	Alco	1502,	
que	até	aqui	ostentava	a	decora-

ção	verde	da	Neopul,	situação	anterior	à	
integração	na	Sacyr.

Transportada	da	Bobadela	para	Ermidas-Sa-
do	no	dia	7	de	Março,	a	reboque	de	uma	4700,	
a	1502	revista	e	totalmente	operacional	é	um	
reforço	 importante	 para	 a	 Sacyr	 e	 iniciou	 já	
apoio	aos	trabalhos	em	curso	na	 linha	de	Si-
nes.

Os	 vários	 empreiteiros	 têm	 feito	 esforços	
para	recuperar	e	aumentar	as	respectivas	fro-
tas	de	material	motor	e	rebocado	para	respon-
der	ao	continuado	aumento	de	obras	 ferrovi-
árias	em	curso	e	projectadas	no	nosso	país.

©	João	Cunha

A	reboque	de	uma	4700,	a	1502	deixa	ver	a	sua	nova	decoração	Sacyr-Neopul	a	caminho	de	
Ermidas,	passando	por	Vila	Franca	de	Xira.	07	de	Março	de	2022

©	Mauro	Prates
A	1502	na	decoração	antiga,	estacionada	na	

Bobadela.	Julho	de	2018
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Ensaios dE CarrUagEm 
sCHindlEr

No	 passado	 dia	 03	 de	 Março	 reali-
zaram-se	os	habituais	ensaios	em	
linha	 de	 mais	 uma	 carruagem	 da	

frota	Schindler.

Esta	foi	a	penúltima	unidade	a	ser	recuperada	
nas	oficinas	de	Guifões,	pertence	ao	Museu	Na-
cional	Ferroviário	e	tem	a	numeração	21-22	003.	
Na	intervenção	efetuada	foram	seguidos	os	mes-
mos	 critérios	 de	 recuperação	 que	 aconteceram	
na	carruagem	anterior,	a	82-22	009.	

Os	trabalhos	no	interior	incidiram	ao	nível	dos	
bancos	 de	 napa	 em	 cor	 castanha	 e	 a	 ilumina-
ção	com	recurso	a	 lâmpadas	fluorescentes.	Foi	
reconstruido	o	hall	 central,	mantendo-se	assim	
dois	salões	de	passageiros	e	foram	feitos	traba-
lhos	no	WC	de	modo	a	que	o	mesmo	fosse	recu-
perado	o	mais	original	possível.

No	exterior	o	esquema	escolhido	foi	o	branco,	
vermelho	e	castanho,	com	a	presença	do	 logó-
tipo	da	CP	a	preto	do	lado	esquerdo,	a	inscrição	

de	“Museu	Nacional	Ferroviário”	a	branco	do	lado	
direito,	colocação	de	 farolins	convencionais	e	a	
numeração	UIC	nas	laterais.

Uma	vez	que	esta	carruagem	não	possui	 fur-
gão	como	a	recuperada	anteriormente,	as	portas	
centrais	 foram	 desativadas	 e	 foram	 removidos	
os	 degraus	 exteriores	 dessas	 mesmas	 portas.	
Este	 exemplar	 possui	 fecho	de	portas	 automá-
tico,	sendo	a	4.ª	carruagem	Schindler	a	ter	este	
sistema.	No	entanto,	à	data	desta	marcha	de	en-
saios,	este	sistema	ainda	não	se	encontrava	em	
estado	operacional	em	nenhuma	das	unidades.

Em	Guifões	sobra	a	Schindler	de	1.ª	classe	19-
22	040,	pertencente	também	ao	Museu,	e	após	
a	 intervenção	 nessa	 unidade	 será	 terminado	 o	
projeto	de	recuperação	das	carruagens	Schindler	
que	vai	permitir	que	a	frota	fique	com	uma	total	
de	19	carruagens	em	serviço,	sendo	16	da	CP	e	
3	do	Museu.

José Pedro Botelho

©	José	Pedro	Botelho

Marcha	de	ensaios	com	a	2627,	estação	de	Marco	de	Canaveses.	03	de	Março	de	2022.
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©José	Pedro	Botelho

Marcha	de	ensaios	com	a	2627,	estação	de	Marco	de	Canaveses.	03	de	Março	de	2022.

©	Tiago	Cunha

Passagem	da	marcha	de	ensaios,	estação	de	Ermesinde.	03	de	Março	de	2022.
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“amEndoEiras Em Flor”
Depois	 de	 quase	 três	 anos	 sem	 se	

realizar	 na	 linha	 do	 Douro	 (não	
fosse	uma	única	viagem	em	2020)	

o	 famoso	 comboio	 turístico	 “Amendoeiras	
em	Flor”	regressou	aos	carris.

Foi	um	regresso	esperado	ao	Douro	após	se	ter	
realizado	em	2019	na	linha	da	Beira	Alta,	devi-
do	 às	 obras	 de	 eletrificação	 na	 linha	 do	Douro	
que	obrigaram	ao	encerramento	do	troço	Caíde	–	
Marco	de	Canaveses	entre	novembro	de	2018	e	
abril	de	2019,	e	após	os	cancelamentos	em	2020	
e	 2021	 devido	 à	 pandemia.	 Em	 2020	 apenas	
uma	das	quatro	viagens	previstas	se	realizou,	e	
em	2021	a	CP	não	chegou	sequer	a	disponibilizar	
bilhetes	ou	a	fazer	qualquer	tipo	de	publicidade	
para	este	comboio.	

A	rota	das	Amendoeiras	em	Flor	é	o	programa	
turístico	 mais	 antigo	 da	 CP,	 que	 conta	 já	 com	
quase	sete	décadas,	tendo	sido	realizado	a	8	de	
março	de	1953	a	primeira	edição	deste	comboio.	
O	sucesso	foi	de	tal	forma,	que	todos	os	anos	a	
CP	tem	vindo	a	repetir	este	programa.	Este	ano,	
apenas	houve	duas	viagens,	talvez	pelo	receio	de	
não	haver	procura	suficiente,	uma	vez	que	ain-
da	estamos	em	pandemia.	Mas	mesmo	assim,	as	
duas	viagens	tiveram	lotação	máxima.	Ficou	este	
ano	(em	particular)	comprovado,	que	este	com-
boio	tem	tudo	para	ser	um	sucesso,	e	que	a	CP	
pode	e	deve	aumentar	a	oferta,	porque	a	procura	
existe.	

Este	comboio	proporciona	composições	interes-
santíssimas,	 e	 por	 ele	 já	 passaram	 diversos	 ti-
pos	de	material	circulante.	Alguns	exemplos	num	

©	José	Pedro	Botelho

1429	com	o	especial	20823,	em	Bagaúste,	12	de	Março	de	2022.
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passado	recente,	são	as	locomotivas	1930,	1400,	
carruagens	Sorefame,	carruagens	Schindler,	car-
ruagens	climatizadas	(Corail/Sorefame	IC),	UTD	
0600,	UTD	592	 e	 (na	 Linha	 da	Beira	 Alta)	UTE	
2240.	

Como	as	Schindler	são	sinónimo	de	Douro,	não	
poderiam	faltar	à	chamada.	A	composição	da	edi-
ção	de	2022,	 foi	 composta	por	 uma	 locomotiva	
Diesel	1400,	um	furgão	gerador	Sorefame	92-69,	
uma	carruagem	Corail	 1ª	 classe	+	Bar	85-97	e	
três	carruagens	Schindler	de	2ª	classe	21-22.	No	
dia	 12	 de	 março	 foi	 a	 locomotiva	 1429	
que	esteve	a	cargo	dos	especiais,	passado	
uma	semana,	dia	19,	foi	a	vez	da	1436.

Nos	dias	12	e	19	de	março	de	2022,	o	
comboio	partiu	de	Porto	Campanhã	pelas	
7h05	 e	 efetuou	 paragem	 comercial	 nas	
estações	 de	 Ermesinde,	 Penafiel,	 Caíde	
e	Régua,	 para	 embarcarem	passageiros.	
Em	 Freixo	 de	 Numão,	 realizou	 também	

paragem	para	saírem	os	passageiros	que	optaram	
pela	Rota	B,	que	tem	o	seu	ponto	de	partida	neste	
apeadeiro.	Os	restantes	passageiros	das	Rotas	A	
e	C	seguiram	até	ao	Pocinho	onde	chegaram	pe-
las	10h09.	Depois	de	um	dia	sempre	em	passeio	
e	com	as	belas	vistas	do	Douro	com	as	amendo-
eiras	em	flor,	regressaram	as	três	Rotas	à	estação	
do	Pocinho,	para	às	20h07	partirem	novamente	
de	comboio	em	direção	a	Porto	Campanhã,	onde	
chegaram	pelas	23h30.

José Pedro Botelho

©	José	Pedro	Botelho

1436	com	o	especial	20823,	na	ponte	do	Laranjal	em	Baião,	dia	19	de	Março	de	2022.

©	José	Pedro	Botelho
	1429	com	o	especial	20824,	na	Régua,	

dia	12	de	Março	de	2022.
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Cp apoia as dEsloCaçõEs 
dE rEFUgiados da UCrânia

A	guerra	em	que	a	Ucrânia	se	viu	en-
volvida	após	o	ataque	por	parte	da	
Rússia	provocou	uma	enorme	vaga	

de	 refugiados	 como	 não	 se	 via	 na	 Europa	
desde	a	Segunda	Guerra	Mundial.

Milhões	de	pessoas,	essencialmente	mulheres	e	
crianças,	viram-se	obrigadas	a	fugir	da	Ucrânia	e	
a	procurar	refúgio	nos	países	vizinhos	na	tentati-
va	de	procurar	abrigo,	antes	de	seguirem	viagem	
para	outros	países	que	prontamente	se	disponibi-
lizaram	para	receber	os	refugiados.

O	transporte	ferroviário	mostrou-se	de	vital	im-
portância	para	que	centenas	de	milhares	de	pes-
soas	conseguissem	deslocar-se	desde	as	estações	
ucranianas	para	as	congéneres	de	outros	países,	
principalmente	para	a	Polónia.

A	CP	tal	como	fizeram	as	suas	congéneres	euro-
peias	associou-se	a	este	movimento	de	solidarie-
dade	para	com	os	milhões	de	refugiados	da	guer-
ra	na	Ucrânia,	oferecendo	as	viagens	de	comboios	
aos	cidadãos	ucranianos	que	entrem	em	Portugal	
através	do	meio	ferroviário.	

A	fronteira	ferroviária	entre	Elvas	e	Badajoz	foi	
desde	os	primeiros	 tempos	a	mais	utilizada	por	
quem	tenta	chegar	ao	nosso	país	à	procura	de	re-
fúgio.	Após	terem	existido	alguns	constrangimen-
tos	em	termos	de	disponibilidade	de	 lugares	na	
automotora	que	habitualmente	cruza	a	fronteira,	
a	CP	reforçou	a	oferta	colocando	duas	unidades	
da	série	0350	nos	regionais	da	linha	do	Leste.

De	modo	a	acederem	às	viagens	gratuitas	cedi-
das	pela	CP	e	que	permitem	aos	refugiados	atingi-
rem	qualquer	ponto	do	país,	basta	a	apresentação	
do	passaporte,	como	prova	da	sua	proveniência,	
na	bilheteira	ou	ao	Revisor	do	Comboio.

Segundo	a	CP,	a	oferta	destas	viagens	é	váli-
da	para	os	 refugiados	que	entrem	em	 território	
português	pelas	fronteiras	de	Valença,	Vilar	For-
moso,	e	também	em	Vila	Real	de	Santo	António	
(apesar	de	não	ter	ligação	ferroviária	a	Espanha),	
para	 qualquer	 ponto	 do	 país,	 apresentando-se	
numa	qualquer	estação,	informando	que	estão	a	
dar	seguimento	à	viagem.

©	João	Balseiro

Dupla	de	Allans	no	regional	entre	o	Entroncamento	e	Elvas	sobre	a	ponte	na	Praia	do	Ribatejo.	
26	de	Março	de	2022.
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©	David	Gourlay
Visão	do	interior	da	Allan	durante	uma	das	primeiras	viagens	com	refugiados	entre	Badajoz	e	o	

Entroncamento.
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invEstimEntos no doUro

No	passado	dia	07	de	Março	foi	pu-
blicado	 em	 Diário	 da	 República	 a	
abertura	de	um	concurso	por	par-

te	da	Infraestruturas	de	Portugal	destinado	
à	execução	da	renovação	da	superestrutura	
de	via	da	linha	do	Douro	entre	os	PK	151,335	
e	163,100.

Esta	 empreitada	 que	 agora	 vai	 a	 concurso	
apresenta	 um	 valor	 base	 de	 procedimento	 de	
4,500,000.00	euros,	com	um	prazo	de	conclusão	
das	 obras	 de	 300	 dias,	 vai	 permitir	 uma	 inter-
venção	profunda	no	troço	compreendido	entre	a	
Ferradosa	e	Freixo	do	Numão.

Com	a	leitura	de	um	dos	documentos1	disponi-
bilizados	no	portal	Anogov	é	possível	conhecer	as	
razões	 que	 levam	 a	 Infraestruturas	 de	 Portugal	
a	avançar	para	este	projeto	e	quais	as	principais	
intervenções	que	vão	ser	efetuadas	no	âmbito	da	
empreitada.

A	 intenção	da	empresa	gestora	da	rede	 ferro-
viária	nacional	é	proceder	à	substituição	integral	
do	 carril	 existente,	 das	 travessas	 de	madeira	 e	
respetiva	fixação	e	do	balastro	ao	longo	dos	cerca	
de	12	quilómetros	de	extensão	a	que	a	empreita-
da	de	se	refere.	Será	ainda	executada	uma	nova	
rasante	no	traçado	em	questão,	resultante	do	au-
mento	da	 caixa	de	balastro	e	 serão	executados	
órgãos	de	drenagem	em	vários	locais	do	troço	a	
ser	intervencionado.	Estes	trabalhos	vão	permitir	
corrigir	problemas	relacionados	com	o	estado	de	
degradação	em	que	se	encontram	atualmente	di-
versos	elementos	da	superestrutura	da	via.

A	intervenção	surge	da	necessidade	de	se	pro-
ceder	a	um	investimento	significativo	na	linha	do	
Douro	quer	pela	importância	história	da	mesma,	
quer	também	pelo	acréscimo	do	tráfego	ferrovi-
ário	resultante	do	desenvolvimento	turístico	que	
tem	vindo	a	ocorrer	ao	longo	dos	últimos	anos.	

rEnovação dE via EntrE os pK 151,335 E 163,100

©	Valério	dos	Santos

R	4202	(Pocinho	»	Régua),	Vesúvio,	Março	de	2019.	Parte	do	troço	a	ser	intervencionado.
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A	TVM	(tabela	de	velocidade	má-
xima)	 neste	 troço	 é	 de	 apenas	
80	 km/h	 onde	 impera	 o	 carril	 de	
54kg/m	de	barra	curta	de	36	metros	
assente	em	travessas	de	madeira.

O	 investimento	 agora	 anunciado	
vai	 permitir	 trocar	 as	 travessas	 de	
madeira	por	betão	bi-bloco	e	a	colo-
cação	de	novo	carril,	que	mantendo	
os	 54	 kg/m	 irá	 ser	 de	 barra	 longa	
soldada	em	toda	a	extensão	da	in-
tervenção	programada	entre	os	Pks	
151,335	e	163,100.

As	 atividades	 principais	 a	 desen-
volver	nesta	ação	são	as	seguintes:

•	Substituição	integral	das	traves-
sas	de	madeira	por	travessas	de	be-
tão	bi-bloco	com	aplicação	de	fixa-
ções	para	carril	54kg/m;

•	 Substituição	 integral	 do	 carril	
54kg/m	 em	 BC	 por	 carril	 54kg/m	
em	BLS;

•	Construção	de	uma	caixa	de	ba-
lastro	de	20	cm	abaixo	da	base	da	
travessa	 bi-bloco,	 salvo	 em	 casos	
de	manifesta	e	comprovada	impos-
sibilidade,	 recorrendo	 quer	 ao	 al-
teamento	 da	 rasante,	 quer	 a	 des-
guarnecimento	 mecânico	 ligeiro	 e/
ou	escavação	do	terreno	em	pontos	
fixos,	como	por	exemplo	pontes,	tú-
neis	e	passagens	de	nível;

•	Levantes	de	enchimento	e	Ata-
que	Mecânico	Pesado	definitivo,	 in-
cluindo	regulação	de	balastro;

•	Execução	de	soldaduras	elétricas	
e	aluminotérmicas;

•	 Execução	 de	 órgãos	 de	 drena-
gem	 e	 de	 muros	 guarda-balastro	
tipo	com	altura	de	0,40m;

•	 Implementação	 de	 estudo	 de	
traçado	fornecido	e	execução	de	te-
las	finais,	etiquetagem	de	via	e	re-
abilitação	de	elementos	de	referen-
ciação	e	sinalética;

©	António	J.	Pombo

Quilómetro	153,	Julho	de	2009.

©	António	J.	Pombo

AMV	na	estação	de	Vargelas,	Julho	de	2009.

©	José	Sousa
Ponte	de	Murça	ao	pk	162.	08	de	Março	de	2020.
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•	Substituição	do	AMV	1	de	Vargelas	e	das	tra-
vessas	dos	AMV	2	e	4	da	mesma	estação,	exe-
cutando	ainda	soldaduras	internas	nos	mesmos;

•	Montagem	e	eventual	encurvamento	de	Apa-
relhos	de	Dilatação	em	encontros	de	pontes,	bem	
como	 substituição	 de	 fixações	 permissivas	 em	
travessas	de	ponte;

•	Transporte,	carga,	descarga,	trituração	e	en-
trega	das	 travessas	de	madeira	em	Unidade	de	
Valorização	Energética	de	Resíduos	que	 cumpra	
com	o	disposto	no	DL	127/2013	de	30	de	Agosto.

1	“Linha	do	Douro	-	Reabilitação	da	Superestrutura	de	via	

da	Linha	do	Douro	entre	os	PK	151,335	e	163,100	-	Memória	

Descritiva	e	Condições	Técnicas”

rEnovação da pontE da sErmEnHa

Está	encontrado	 o	 vencedor	 do	 con-
curso	público	destinado	à	empreita-
da	de	renovação	da	Ponte	da	Serme-

nha	na	linha	do	Douro.

A	empresa	MONTACO	é	a	responsável	pela	con-
cretização	da		intervenção	por	um	preço	contra-
tual	de		1.437.699,09	euros	após	a	assinatura	do	
contrato	no	passado	dia	23	de	Março.	As	obras		
têm	um	prazo	de	conclusão	de	210	dias.

Já	anteriormente,	no	dia	24	de	Fevereiro,	tinha	
sido	assinado	o	contrato	entre	a	Infraestruturas	
de	Portugal	e	a	ENGIBENE,	referente	à	assesso-
ria	técnica	à	fiscalização	da	empreitada	de	reno-
vação	 desta	 obra	 arte	 pelo	 preço	 contratual	 de	
38.740,00	€.

©	António	J.	Pombo

Ponte	da	Sermenha,	Abril	de	2012.

ComBoio CorrEio



43

ComBoio CorrEio

intErvEnção na linHa do sUl

Foi	 assinado	 no	 passado	 dia	 04	 de	
Março	 o	 contrato	 entre	 a	 Infra-
estruturas	 de	 Portugal	 e	 o	 con-

sórcio	 formado	 pelas	 empresas	 	 DST	
-	 DOMINGOS	 DA	 SILVA	 TEIXEIRA	 e	
DSTRAINRAIL,SA	 referente	 à	 empreitada	
“LS	-	Blocos	Técnicos	e	Aterros	entre	o	PK	
113+500	e	116+002”.

Com	um	 investimento	de	2.086.115,77	euros,	
as	obras	contam	com	um	prazo	de	conclusão	de	
240	dias.	A	empreitada	vai	permitir	estabilizar	a	
plataforma	da	via,	blocos	técnicos	e	aterros	situ-
ados	na	linha	do	Sul	entre	os	quilómetros	113,5	e	
116,022	onde	estão	localizados	diversos	viadutos	
e	tem	sido	habitual	nos	últimos	tempos	existirem	
afrouxamentos	 de	 velocidade.	 Estes	 trabalhos	
vão	permitir	a	reposição	das	condições	originais	
da	linha	ao	nível	da	superestrutura	de	via.

A	intervenção	que	está	prevista	no	projeto	vai	
possibilitar	 alterações	 significativas	 em	 diversas	
áreas:

-	 Terraplanagem	 e	 estabilização	 do	 talude	 de	
aterro,	com	reposição	de	balastro;

-	Trabalhos	de	drenagem,	incluindo	reparação	e	
preenchimento	de	juntas;

-	Em	estruturas	especiais	irá	ser	feita	a	limpe-
za	e	desmatação	com	reparação	das	caleiras	de	
descida	e	caixas	de	dissipação	do	sistema	de	dre-
nagem;

-	Via	Férrea	com	a	substituição	de	travessas	e	
de	carris,	e	respectivo	ataque	mecânico	pesado;

-	Na	sinalização	irá	ser	efetuado	o	reposiciona-
mento	e	colocação	de	cabos;

-	 Em	 termos	 de	 sinalização	 os	 trabalhos	 vão	
abranger	a	substituição,	remoção	e	transporte	de	
cabos	de	fibra	óptica;

-	 Finalmente	 para	 a	 catenária	 a	 intervenção	
prevê	trabalhos	de	regulação	da	catenária,	repo-
sicionamento	e	respetivas	ligações	do	CDTE.

EntrE os pK 113,500 E 116,002

©	Pedro	André
Viaduto	do	Barranco	(com	a	antiga	ponte	do	lado	direito)	ao	pk	115,98.	24	de	Setembro	de	2017.
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sUBEstação dE tração 
ElétriCa dE olHão

Está	dado	mais	um	importante	passo	
no	processo	de	eletrificação	da	linha	
do	Algarve.

No	dia	21	de	Março	foi	publicado	em	Diário	da	
República	a	abertura	de	um	concurso	público	des-
tinado	à	conceção	e	construção	da	nova	subes-
tação	de	tração	elétrica	de	Olhão,	que	irá	servir	
para	alimentar	o	troço	da	linha	do	Algarve	entre	
Faro	e	Vila	Real	de	Santo	António.	

A	 nova	 subestação	 irá	 ficar	 situada	 em	 terre-
nos	contíguos	ao	antigo	apeadeiro	de	Marim,	ao	
quilómetro	 353,600	 da	 Linha	 do	Algarve	 e	 terá	
uma	área	de	implantação	de	cerca	de	120	m	x	15	
m.	O	eixo	do	pórtico	de	ligação	à	catenária	será	
localizado	ao	km	353,622	da	Linha	do	Algarve	e	
provavelmente	irá	 levar	à	demolição	da	casa	de	
PN	ali	 existente,	 sendo	que	o	antigo	EP	poderá	
ser	requalificado	para	outras	funções.

A	alimentação	da	 futura	subestação	será	 feita	
através	de	duas	linhas	trifásicas	a	63	kV,	que	se-
rão	enterradas,	com	origem	na	SS-EDP-Olhão,	si-
tuada	a	cerca	de	2,5	km	de	distância.

Como	a	empreitada	engloba	duas	vertentes	dis-
tintas,	a	conceção	e	a	construção	da	subestação,	
os	prazos	parcelares	vinculativos	a	que	o	futuro	
vencedor	do	concurso	público	está	obrigado,	após	
a	data	de	produção	de	efeitos	do	contrato	são:

-	140	dias	de	calendário,	para	a	elaboração	do	
Projeto	(Parte	I),	e	do	Plano	de	Segurança	e	Saú-
de;

-	270	dias	de	calendário,	para	a	elaboração	do	
Projeto	(Parte	II);

-	516	dias	de	calendário,	para	a	conclusão	cons-
trução	civil;

-	631	dias	de	calendário,	para	a	conclusão	da	
montagem	de	equipamentos	e	ensaios	sem	ten-
são.

A	 nova	 subestação	 implica	 um	 investimento	
de	cerca	de	8,5	milhões	de	euros,	fazendo	esta	
empreitada	parte	do	programa	de	modernização	
e	 requalificação	 da	 rede	 ferroviária	 nacional	 –	
FERROVIA	2020.

De	destacar	que	atualmente	decorrem	diversos	
trabalhos	ao	longo	desses	quilómetros	relaciona-
dos	com	a	eletrificação.

©	Pedro	André
Antigo	apeadeiro	de	Marim	onde	já	decorrem	obras	relacionadas	com	a	eletrificação.	Na	área	

circundante	será	instalada	a	futura	subestação	eléctrica	de	Olhão.	Março	de	2022
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linHa da BEira alta 
EnCErrada a partir dE 19 

dE aBril

Durante	9	meses,	a	 Infraestruturas	
de	Portugal	encerra	a	linha	da	Bei-
ra	Alta,	começando	já	a	19	de	Abril.	

O	objectivo	é	acelerar	as	obras	de	renovação	
da	linha,	de	grande	profundidade,	e	que	têm	
de	 estar	 prontas	 até	2023.	Dado	o	 imenso	
atraso	com	que	se	iniciaram,	esta	é	a	única	
opção	que	garantia	a	execução	do	financia-
mento	 atempadamente.	 Com	 excepção	 do	
troço	Guarda	–	Cerdeira,	já	concluído,	toda	a	
restante	linha	tem	já	obras	em	curso.

Durante	estes	nove	meses,	a	CP	mantém	a	ope-
ração	dos	comboios	Intercidades	do	eixo	da	Beira	
Alta,	limitados	a	Coimbra-B.	Daí,	autocarros	farão	
o	transbordo	para	as	estações	servidas	ao	longo	
da	linha	da	Beira	Alta.	Já	os	comboios	regionais,	
operados	 apenas	 entre	 Coimbra	 e	 Guarda,	 são	
suprimidos.

É	importante	referir	que	o	troço	Cerdeira	–	Vilar	
Formoso	 manter-se-á	 em	 serviço,	 com	 interdi-
ções	parciais	ao	 longo	do	dia,	de	modo	a	esco-
ar	o	tráfego	de	mercadorias,	que	se	encaminha-
rá	totalmente	via	Beira	Baixa.	Os	operadores	 já	
anunciaram	 que	 as	 compensações	 oferecidas	
pela	 Infraestruturas	 de	 Portugal	 não	 colmatam	
totalmente	a	diferença	de	cursos	do	itinerário	via	
Beira	Baixa	(muito	mais	quilómetros	para	alguns	
tráfegos,	menos	carga	rebocada	por	locomotiva),	
o	que	deixa	ainda	em	dúvida	se	todos	os	tráfe-
gos	realmente	se	manterão	durante	o	período	de	
obras	e	operados	via	Beira	Baixa,	ou	se	existirá	
alguma	redução	(temporária?)	da	oferta	ferroviá-
ria	entre	os	dois	países,	já	de	si	bastante	magra.

©	José	Sousa
Os	trabalhos	que	decorrem	na	Beira	Alta	já	permitiram	recuperar	uma	das	vias.	

Vacariça,	26	de	Março	de	2022.
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taKargo dá lUgar à 
Captrain

Praticamente	desde	que	a	SNCF	ad-
quiriu	a	Comsa	Rail	Transport,	pas-
sando	a	pertencer	ao	universo	Cap-

train,	que	o	rumor	de	aquisição	da	Takargo	
sobrevoava	 a	 realidade	 nacional.	 A	 15	 de	
Março,	o	negócio	foi	por	fim	confirmado	pe-
las	 partes,	 com	o	 grupo	 SNCF	 a	 adquirir	 a	
totalidade	da	Takargo,	até	aqui	nas	mãos	da	
Mota	Engil,	que	em	2008	a	havia	fundado	e	
tornado	na	 primeira	 operadora	 portuguesa	
privada	de	transporte	ferroviário	de	merca-
dorias.

A	Takargo	será	assim	integrada	na	marca	Cap-
train,	 o	 nome	 comercial	 da	 SNCF	 na	 operação	
ferroviária	de	transporte	de	mercadorias	fora	de	
França,	sendo	portanto	a	primeira	entrada	do	gi-
gante	 francês	 em	 território	 nacional.	 Com	 forte	
presença	já	em	Espanha,	com	a	Captrain	e	a	Ou-
igo,	a	SNCF	procura	com	este	negócio	expandir-
-se	para	um	dos	mercados	mais	interessantes	da	
Europa	–	apesar	da	magra	dimensão	do	mercado,	
a	quota	modal	do	caminho	de	ferro	no	transporte	
de	mercadorias	é,	em	Portugal,	superior	à	média	

europeia,	e	tem	apenas	3%	da	parte	modal	nas	
ligações	 transfronteiriças,	 onde	 o	 potencial	 por	
explorar	parece	ser	enorme.	Aqui,	a	grande	con-
corrência	será	a	Medway,	já	com	presença	esta-
belecida	nos	dois	lados	da	fronteira.

A	 Captrain	 é	 uma	 das	 maiores	 empresas	 do	
mundo	de	transporte	ferroviário	de	mercadorias	
e	a	sua	performance	é	quase	a	inversa	da	da	pró-
pria	SNCF	em	França,	onde	a	sua	SNCF	Fret	man-
tém	crónicas	e	críticas	dificuldades	na	operação	
de	comboios	de	mercadorias.	Um	dos	primeiros	
desafios	será	provavelmente	o	 relançamento	do	
investimento	na	Takargo,	que	desde	a	sua	funda-
ção	viu	apenas	alguns	ajustes	e	mantém,	grosso	
modo,	a	dimensão	projectada	na	altura.

A	Takargo,	que	já	operava	em	estreita	parceria	
com	a	Captrain	através	da	parceria	Ibercargo	(ce-
lebrada	em	2008,	na	altura	ainda	com	a	Comsa	
Rail	Transport),	vê	assim	oficializada	a	sua	entra-
da	no	universo	SNCF.	O	transporte	de	mercado-
rias	em	Portugal	passa	a	estar	assim	entregue	a	
dois	gigantes	–	MSC	e	SNCF.

©	João	Lourenço
Comboio	82380	Entroncamento	-	Terminal	XXI,	Agualva,	Novembro	de	2021.
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EpidEmia dE avarias no 
ConvEl dos ComBoios 

pEndUlarEs

Também	os	comboios	pendulares	es-
tão	 a	 braços	 com	 recorrentes	 pro-
blemas	 de	 fiabilidade,	 no	 seu	 caso	

imputáveis	ao	sistema	Convel,	cuja	obsoles-
cência	é	indisfarçável	e	é	hoje	o	maior	pro-
blema	em	toda	a	rede	no	que	respeita	à	fia-
bilidade	das	circulações.

Multiplicaram-se	 as	 circulações	 realizadas	 a	
apenas	 100	 km/h	 por	 avaria	 do	 Convel,	 com	 o	
4010	a	encabeçar	a	lista	com	várias	avarias	su-
cessivas,	penalizando	de	forma	substancial	o	ser-
viço.	Em	algumas	das	ocasiões,	os	comboios	fa-
ziam	a	ligação	Porto	–	Faro	e	foram	trocados	em	
Lisboa,	para	evitar	atrasos	ainda	maiores,	e	em	
outras	em	circulações	Lisboa	–	Braga,	suprimidas	
para	lá	do	Porto	devido	ao	atraso	substancial.

A	míngua	 da	 frota	 de	 comboios	 pendulares	 –	
apenas	9,	para	8	rotações	–	não	ajudará	certa-
mente	 a	 debelar	 estruturalmente	 algumas	 das	
avarias	 registadas,	 mas	 é	 indisfarçável	 que	 a	
única	 solução	 real	 será	 a	 própria	 substituição	
do	Convel,	processo	que	se	arrasta	há	demasia-
do	tempo	na	IP,	não	existindo	ainda	em	ensaios	
qualquer	módulo	STM	de	compatibilidade	com	o	
sistema	ETCS,	o	que	será	a	solução	quer	para	a	
interoperabilidade	como	para	deitar	fora	os	mó-
dulos	EBICAB	700	do	Convel.

©	Nuno	Cortesão
4010	com	o	serviço	133	(Lisboa-Braga)	na	passagem	por	Pereira	do	Campo,	Fevereiro	de	2022.

ComBoio CorrEio
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Estação dE CoimBra 
parqUE Foi dEmolida

Durante	o	mês	de	Março	os	trabalhos	
que	se	estão	a	efetuar	relacionados	
com	 o	 sistema	 de	 mobilidade	 do	

Mondego	 levaram	à	demolição	de	mais	um	
marco	da	história	do	ramal	da	Lousã.

A	estação	de	Coimbra	Parque	 foi	 demolida	no	
âmbito	da	empreitada	de	implementação	do	sis-
tema	 de	Metrobus	 que	 decorre	 entre	 o	 Alto	 de	
São	João	e	a	Portagem	na	cidade	estudantil.

Construída	na	década	de	80	do	século	XX,	esta	
estação	veio	substituir	o	apeadeiro	que	existia	na	
Avenida	Emídio	Navarro,	e	foi	até	ao	encerramen-
to	do	ramal	da	Lousã	um	ponto	fulcral	no	movi-
mento	ferroviário.	Era	naquele	 local	que	os	ser-
viços	comerciais	tinham	o	seu	início	e	o	seu	fim,	
estando	a	estação	dotada	de	linhas	de	circulação	
e	para	parqueamento	de	material	circulante,	com	
as	respetivas	plataformas	com	abrigos	para	em-
barque	de	passageiros.	Deste	ponto	até	à	estação	

de	Coimbra,	 ponto	 0	 do	 ramal,	 as	 automotoras	
seguiam	apenas	em	marcha,	sem	efetuarem	ser-
viço	comercial.

A	estação	situava-se	ao	Pk	0,850	e	no	edifício	
existente	estavam	instaladas	as	bilheteiras,	espa-
ços	destinados	aos	serviços	da	CP	e	um	bar	onde	
era	possível	adquirir	jornais	e	revistas.	

																													©	Diogo	Filipe
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André	 Pinto,	 contou-nos	
que,	 quando	 era	 criança,	
via	 chegar	 este	 “monstro	

laranja”	 à	 Estação	 Ferroviária	 do	
Fundão	 e	 que	 ficava	 maravilhado	
com	o	 seu	 tamanho	e	 forma.	 Esta	
imagem,	 acompanhada	 pelo	 som	
do	 seu	 apito	 a	 entrar	 na	 Estação,	
ficou	para	sempre	gravado	no	seu	
imaginário.		

Anos	mais	 tarde,	 	 o	 André	 resolveu	
juntar	 a	 sua	 paixão	 por	 Lego	 ao	 seu	
gosto		por	esta	locomotiva	e	assim	nas-
ceu	 esta	 pequena	 mas	 extraordinária	
peça.

Certo	 dia,	 este	 arquitecto,	 de	 42	
anos,	contactou	o	Museu	Nacional	Ferroviário	di-
zendo	ter	uma	locomotiva	feita	com	peças	Lego	e	
que	gostaria	de	a	ver	no	Museu.	E	assim	chegou	
a	pequena	(grande)	maravilha	hoje	integrada	na	

exposição	permanente	do	Museu,	na	área	dedica-
da	às	locomotivas	com	tração	Diesel.

Trata-se	 de	 uma	 peça	 construída	 com	 14	mil	
peças	 Lego,	 à	escala	1/15.	Diz	 o	André	que	 foi	

um	 grande	 desafio	 construir	 esta	
locomotiva.	Uma	das	ideias	foi	fa-
zer	 as	 rodas,	 	 apenas	 com	 peças	
lego,	sem	recorrer	à	impressão	3D	
ou	outros	 recursos.	O	 resultado	é	
extraordinário,	uma	roda	feita	com	
19	peças.	

Agora	 pode	 apreciar	 esta	 peça	
surpreendente,	no	Museu	Nacional	
Ferroviário,	de	terça-feira	a	domin-
go,	das	10h00	às	18h00.

MNF, 08/03/2022

CHEgoU Uma nova loComotiva ao mUsEU naCional 

FErroviário, a Cp 1408, FEita Em lEgo.

©	Fundação	Museu	Nacional	Ferroviário

©	Fundação	Museu	Nacional	Ferroviário
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livro: mEmórias soltas 
do ramal dE moUra

O		livro	 “Memórias	 Soltas	 do	 Ramal	 de	Moura”,	 é	 da	 autoria	 de	 Ivan	 Valério,	
numa	edição	do	município	de	Moura.	

Conta	no	seu	interior	com	diversos	testemunhos	de	anti-
gos	ferroviários	e	utentes,	artigos	de	jornais,	documentos	
e	várias	fotografias.

Uma	obra	literária	cujo	principal	objectivo	é	permitir	ao	
leitor	viajar	no	tempo,	quando	os	comboios	ainda	apita-
vam	entre	Beja	e	Moura.

Para	 mais	 informações	 contactar	 o	 autor	 através	 do	
email:	ivanvalerio@mail.tmn.pt

mailto:ivanvalerio@mail.tmn.pt
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©	João	Cunha

A opção passou por colocar 
os postes do lado esquerdo da 
via no sentido ascendente.  Ao 
fundo a placa do pk 344, ou seja 
6 quilómetros após a estação de 
Faro.

05-03-2022.

A abertura dos buracos onde 
vão ficar colocados os postes 

de catenária junto da passagem 
de nível ao quilómetro 343,7.

05-03-2022.

as oBras Em CUrso do FErrovia 2020
Linha do Algarve 

(troço Faro - Vila Real de Santo António) 

Já	se	iniciaram	os	primeiros	trabalhos	
relacionados	com	o	processo	de	ele-
trificação	na	zona	sotavento	da	linha	

do	Algarve.

A	empreitada	que	irá	permitir	eletrificar	os	qui-
lómetros	de	via	entre	as	estações	de	Faro	e	de	
Vila	 Real	 de	 Santo	 António	 já	 está	 no	 terreno.	

Os	trabalhos	iniciaram-se	nos	arredores	de	Faro,	
local	 onde	estão	parqueadas	algum	material	 de	
empreiteiros,	 e	 têm-se	 desenrolado	 no	 sentido	
ascendente	da	via	a	caminho	do	extremo	da	 li-
nha,	situado	na	cidade	 fronteiriça	banhada	pelo	
rio	Guadiana.

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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Estamos no pk 348,6 com a 
cidade de Olhão em fundo e já 

com uma longa série de buracos 
destinados aos postes de 

catenária.

05-03-2022.

Vista geral da estação de Olhão 
do lado poente.

05-03-2022.

53

Uma vista mais pormenorizada 
da estação de Olhão.

05-03-2022.

©	Pedro	André

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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A estrutura metálica de cofragem  
[negativo] que se coloca dentro 
do buraco anteriormente aberto.

19-03-2022.

O processo para a futura 
instalação dos postes começa 

pela abertura de um buraco 
com a profundidade pretendida, 
e que varia consoante o terreno 

e o equipamento a instalar.

19-03-2022.

Ao quilómetro 353,6 temos o 
apeadeiro desativado de Marim, 
espaço escolhido para a futura 

subestação.

19-03-2022.

©	Pedro	André

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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O negativo, depois da 
colocação, é fixado na posição 

e profundidade correta com 
recurso a um cangalho metálico, 
estrutura metálica que se vê na 

foto.

19-03-2022.

Um exemplo do buraco já 
devidamente enchido com 

betão em redor da estrutura 
de cofragem com uma tampa 

metálica.

19-03-2022.

55

Tampa metálica que serve para 
evitar que entrem detritos dentro 

do espaço destinado ao poste 
de catenária, operação que será 

efetuada posteriormente.

19-03-2022.

©	Pedro	André

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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©	João	Cunha

Quilómetro 354,4 com vista 
para Faro, e mais uma série 

de buracos para os postes de 
catenária.

19-03-2022.

Ainda perto do antigo 
apeadeiro de Marim temos 
a abertura dos buracos em 
ambos os lados da linha. É 
sensivelmente neste local 
que irá ser feita a ligação à 

subestação.

19-03-2022.

Em Marim, no lado oposto às 
linhas, estão a fazer-se trabalhos 

relacionados com passagem 
de cabos e de condutas. Esta 

área irá ser ocupada pela futura 
subestação.

19-03-2022.

©	João	Cunha

©	Pedro	André

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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Na zona passagem de nível 
do quilómetro 354,4 também 
decorriam alguns trabalhos.

19-03-2022.

Após a passagem de nível em 
direção a Vila Real de Santo 

António podemos observar um 
dos moldes de cofragem.

19-03-2022.

57

Quilómetro 355,3 com vista 
para Faro. À data os trabalhos 

acabavam neste ponto.

19-03-2022.

©	Pedro	André

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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©	João	Cunha

Local do antigo apeadeiro de 
Mira-Sintra, onde está o poste 
de iluminação. A duplicação 

da via irá levar à demolição do 
espaço, como aliás é visível nos 

trabalhos já efetuados.

27-03-2022.

Vista para Mira-Sintra - Meleças, 
ponto inicial das obras de 

modernização e duplicação da 
linha do Oeste.

27-03-2022.

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

Após	terem	surgido	alguns	 rumores	
sobre	a	paragem	das	obras	de	mo-
dernização	 e	 eletrificação	 da	 linha	

do	 Oeste,	 nada	 melhor	 do	 que	 uma	 visita	
para	 confirmar	 a	 veracidade	 das	 informa-
ções.	

Foi	 percorrido	 o	 troço	 compreendido	 entre	 os	
quilómetros	21	(Mira	Sintra	-	Meleças)	e	42,5	(a	
norte	de	 Jerumelo),	que	é	aquele	que	ao	 longo	
dos	últimos	meses	tem	sido	alvo	de	diversas	re-
portagens	fotográficas.

O	fato	é	que	a	evolução	dos	trabalhos	tem	sido	
bastante	diminuta,	e	o	grande	destaque	no	ter-
reno	passou	apenas	pela	construção	de	algumas	
passagens	superiores,	que	na	sua	maioria	ainda	
nem	tinham	sido	alvo	de	publicação	na	Trainspot-
ter.

Esperamos	que	a	situação	no	Oeste	tenha	uma	
rápida	resolução,	não	se	repetindo	o	que	aconte-
ceu	na	linha	do	Douro	onde	as	obras	entre	Caíde	
e	Marco	de	Canaveses	se	prolongaram	no	tempo.

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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Quilómetro 21,2 na saída de 
Mira-Sintra. Esta passagem 

superior não tem necessidade 
de ser alterada porque permite 
duas vias no espaço interior.

27-03-2022.

Após a passagem superior 
já está criado o espaço para 
a colocação da segunda via. 

Haverá ainda a necessidade de 
intervir na encosta de modo a 
minimizar a queda de detritos.

27-03-2022.

59

No Telhal procederam à 
demolição do apeadeiro e 
abertura do canal para a 

segunda via, e desde então 
mais nada foi feito. Uma 

imagem similar à que se via em 
dezembro de 2021.

27-03-2022.

©	Pedro	André

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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©	João	Cunha

No Sabugo as centenas de 
travessas de betão e dezenas de 
postes metálicos de catenária já 
numerados estão armazenados 
à espera de colocação ao longo 

da via.

27-03-2022.

Estação do Sabugo. Os painéis 
de contra placado servem 

para proteger os painéis de 
azulejos. O edifício encontra-se 
fechado, e os diversos serviços 
passaram para os contentores 

instalados ao lado.

27-03-2022.

A norte da passagem superior 
junto do antigo apeadeiro 

do Telhal era habitual estar 
parqueada diversa maquinaria 

do empreiteiro, e à data o terreno 
estava completamente vazio.

27-03-2022.

©	João	Cunha

©	Pedro	André

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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A norte do Sabugo a futura 
passagem superior. A grande 
diferença desde dezembro de 

2021 está no aterro construído a 
poente da estrutura.

27-03-2022.

A sul da Pedra Furada os 
trabalhos visíveis mostram a 
intervenção efetuada a nível 
de escoamento de águas na 

encosta.

27-03-2022.

61

A construção da futura 
passagem superior da Pedra 

Furada, que vai permitir suprimir 
a passagem de nível. 

27-03-2022.

©	Pedro	André

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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©	João	Cunha

A norte do apeadeiro da Pedra 
Furada será onde irá terminar o 

troço de via dupla.

27-03-2022.

Na Pedra Furada a única 
mudança que se destaca foi a 

retirada de diversos elementos 
que separavam a linha do local 

em obras.

27-03-2022.

A sul da passagem de nível da 
Pedra Furada não era visível 

qualquer intervenção, e este é 
um local onde está prevista a via 

dupla.

27-03-2022.

©	João	Cunha
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A sul da estação de Mafra não 
existem grandes intervenções.

27-03-2022.

Algumas da áreas do edifício de 
Mafra encontram-se em obras.

27-03-2022.
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Trabalhos de construção de um 
muro em betão na estação de 

Mafra. Esta estrutura vai impedir 
que elementos estranhos caiam 

para a via férrea. 

27-03-2022.

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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©	João	Cunha

Na estação da Malveira não 
existia qualquer intervenção 

relacionada com a eletrificação.

27-03-2022.

O estaleiro montado na estação 
da Malveira.

27-03-2022.

Vista norte da estação de Mafra.

27-03-2022.

©	João	Cunha

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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A sul da PN pedonal do 
quilómetro 38,468, que irá ser 

suprimida. 

27-03-2022.

Ainda na PN pedonal do 
quilómetro 38,468 mas desta 

vez com vista para norte.

27-03-2022.
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Da passagem superior da 
Malveira, que irá ser substítuida 

por uma nova, podemos 
observar os poucos trabalhos 
efetuados a sul. É visível um 
muro que irá delimitar a via 

dupla, e ainda a PN pedonal das 
fotografias anteriores.

27-03-2022.

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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©	João	Cunha

A norte da PN do quilómetro 
40,060 também não existe 
qualquer evolução desde a 

última reportagem.

27-03-2022.

Quilómetro 40 com o Sinal 
Avançado da Malveira.

27-03-2022.

A norte da Malveira temos 
o quilómetro 39 e o canal 

praticamente aberto para a 
colocação da segunda via. Mais 
uma vez a evolução neste local 
durante os últimos 3 meses foi 

irrisória.

27-03-2022.

©	João	Cunha
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A trincheira do quilómetro 40,8 
onde irá supostamente passar a 
via dupla continua por debastar.

27-03-2022.

No sentido oposto, com vista 
para Torres Vedras, ainda havia 
muito por fazer para permitir a 

colocação da segunda via.

27-03-2022.
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Construção da passagem de 
nível superior que vai permitir 

suprimir as PNs 40,8 (em fundo) 
e 41,7 situada junto do apeadeiro 

do Jerumelo.

27-03-2022.

©	Pedro	André
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©	João	Cunha

Apeadeiro do Jerumelo ainda à 
espera das obras de duplicação 
da via que vão ocupar o terreno 

agora disponível ao lado da linha 
existente.

27-03-2022.

Na passagem de nível do 
quilómetro 41,7 com vista 
para o lado da Malveira. 

Outro local onde os trabalhos 
não evoluiram nas últimas 

semanas. Quando for feita a 
duplicação a nova platafoma de 
passageiros irá ser construída 

sensivelmente neste local.

27-03-2022.

Do local da construção da 
passagem superior temos uma 
visão para norte, para o lado do 

apeadeiro do Jerumelo. 

27-03-2022.

©	João	Cunha
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Construção da passagem 
superior que vai permitir 

suprimir a PN do quilómetro 
43,2.

27-03-2022.

A sul da PN do quilómetro 43,2 
um comboio circula por entre 
as obras de duplicação da via 
e da construção da passagem 

superior.

27-03-2022.
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Para finalizar temos aquela 
que será das mais importantes 
intervenções na linha do Oeste. 
A ripagem da curva que se situa 

ao quilómetro 43,5.

Daqui em direção a Torres 
Vedras está praticamente tudo 

para fazer.

27-03-2022.

©	Pedro	André

©	Pedro	André
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Linha de Sines

Trabalhos de subsituição de 
travessas. A opção por este 

sistema prende-se com a 
necessidade de evitar que a 
linha fique demasiado tempo 

inoperacional.

 

Trabalhos junto da Bifurcação 
Ermidas-Sado - Sines

 

©	Infraestruturas	de	Portugal

©	Infraestruturas	de	Portugal
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Uma longa série de travessas 
de betão monobloco para 

substituir as existentes no local 
da antiga estação de Abela ao 

pk 143,7.

71

Construção da passagem 
superior rodoviária. Esta nova 

obra de arte vai permitir suprimir 
a passagem de nível do pk 

143,856.

 

©	Infraestruturas	de	Portugal

©	Infraestruturas	de	Portugal
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Uma PersegUição Pela 
Beira Baixa

A	actividade	 de	 trainspotting	 é	 uma	
actividade	outdoor	que	consiste	em	
fotografar	 comboios,	 geralmente	

em	movimento.	Um	spot ferroviário	é	a	de-
signação	comum	para	um	local	onde	se	po-
dem	fotografar	comboios.

O	trainspotter	planeia	antecipadamente	a	sua	
caça,	munindo-se	 dos	 horários	 e	 dos	 percursos	
dos	 comboios	 que	 pretende	 fotografar.	 Um	 dia	
de	 trainspotting	 pode	 levar	 semanas	a	preparar	
e	resulta	quase	sempre	em	algumas	dezenas	de	
fotografias.

A	jornada	do	dia	26	de	Março	de	2022	come-
çou	a	ser	planeada	quando	soube	que	a	APAC	iria	

organizar	um	passeio	pelas	linhas	da	Beira-Baixa	
e	Beira-Alta.

Na	altura,	ainda	sem	grande	informação	pensei	
logo	em	acompanhar	o	comboio	e	comecei	a	deli-
near	o	meu	plano.

A	ideia	original	era	fotografar	a	composição	em	
alguns	spots	mais	ou	menos	conhecidos	mas	que	
permitissem	documentar	o	passeio	pela	Linha	da	
Beira-Baixa.	A	deslocação	entre spots	seria	obvia-
mente	feita	de	carro.

Sendo	eu	um	tortosendense,	a	Linha	da	Beira-
-Baixa	faz	parte	da	minha	vida.	Não	me	recordo	
muito	bem	quando	foi	a	minha	primeira	viagem	
de	 comboio	 entre	 Tortosendo	 e	 Lisboa,	mas	 foi	

©	António	J.	Pombo

Entrada	do	especial	na	estação	do	Entroncamento	vindo	da	linha	do	Norte.	Do	lado	direito	temos	a	
linha	da	Beira	Baixa	para	onde	seguiu	viagem.

Por: António J.Pombo

J.Pombo
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certamente	na	década	de	70	do	século	passado.	
Nessa	altura	a	estação	do	Tortosendo	tinha	muito	
movimento.	 Aqui	 eram	 carregadas	 mercadorias	
provenientes	 das	 inúmeras	 fábricas	 de	 lanifícios	
que	a	vila	albergava.	Recordo-me	que	nos	meses	
de	verão	vinha	para	a	estação	ver	as	manobras	
que	os	comboios	faziam	para	deixar	e	recolher	os	
vagões	na	linha	junto	ao	armazém	de	mercado-
rias.

Recordo-me	também	que	as	viagens	de	com-
boio	eram	sempre	“à	janela”,	porque	gostava	de	
ver	a	paisagem	e	porque	gostava	de	ver	o	com-
boio	a	serpentear	atravessando	pontes	e	trinchei-
ras,	principalmente	entre	Vila	Velha	de	Ródão	e	a	
barragem	de	Belver.

Á	medida	 que	 foram	 surgindo	mais	 informa-
ções,	o	plano	saiu	da	cabeça	para	o	papel	(lite-
ralmente,	porque	eu	sou	da	geração	em	que	se	
faziam	contas	de	somar	e	subtrair	numa	ardósia	e	
se	escrevia	a	tabuada	vezes	sem	conta).

O	 horário	 previsto	 incluía	 algumas	 paragens	
para	fotografias	e	para	cruzamentos	com	outras	

circulações.	Estas	paragens	iriam	permitir	gerir	o	
tempo	 de	 deslocação	 e	 desta	 forma	 abordar	 os	
spots com	calma	e	sem	grandes	pressas.

A	 primeira	 fotografia	 acabaria	 por	 ser,	 força	
das	circunstâncias	e	também	porque	o	dia	estava	
muito	encoberto,	no	spot	da	passagem	superior	
localizada	a	norte	da	estação	do	Entroncamento.

Nesta	 estação	 estava	 prevista	 uma	 paragem	
de	30	minutos	para	manobra	da	locomotiva	2610	
e	também	para	embarque	dos	passageiros	prove-
nientes	 de	 outros	 comboios,	 nomeadamente	 do	
IC540	procedente	da	Guarda		e	que	ao	longo	do	
seu	 trajecto	 tinha	 recolhido	 muitos	 passageiros	
para	o	comboio	especial	da	APAC.

No	entanto	devido	ao	atraso	do	IC540,	a	par-
tida	 da	 estação	 do	 Entroncamento	 acabaria	 por	
sofrer	um	atraso	de	10	minutos	e	assim	impactar	
um	pouco	no	plano	delineado.

A	segunda	fotografia,	tal	como	previsto,	foi	no	
spot	da	estação	de	Praia	do	Ribatejo.	Um	pequeno	
atraso	na	congestionada	saída	do	Entroncamento	
e	uma	gaffe	do	GPS	quase	que	deitaram	tudo	a	

©	António	J.	Pombo

A	segunda	fotografia	do	dia	na	passagem	de	nível	existente	junto	da	estação	da	Praia	do	Ribatejo



perder.	Mas	na	hora	da	decisão,	o	bom	senso	im-
perou	e	lá	conduzi	o	carro	até	à	PN	que	se	situa	
entre	a	estação	de	Praia	do	Ribatejo	e	a	ponte	que	
atravessa	o	rio	Tejo.

Poucos	segundos	após	aqui	chegar,	as	campai-
nhas	da	PN	começam	a	tocar,	sinal	de	que	o	com-
boio	se	aproximava.

Após	 documentar	 o	 momento,	 segui	 viagem	
rumo	à	Barragem	do	Fratel.	

Com	o	comboio	atraso	em	cerca	de	10	minu-
tos,	o	meu	palpite	foi	obviamente	suspeitar	que	
a	 paragem	 prevista	 na	 estação	 de	 Mouriscas-A	
para	cruzamento	com	o	comboio	regional	proce-
dente	 de	 Castelo	 Branco	 e	 com	 destino	 ao	 En-
troncamento	 fosse	mais	 curta.	No	 entanto,	 isso	
acabou	por	não	acontecer	o	que	permitiu	que	a	
minha	viagem	de	carro	pela	A23/IP2	 fosse	 feita	
sem	grande	pressa.

Quando	cheguei	à	Barragem	do	Fratel	faltavam	
10	minutos	para	a	hora	prevista	de	passagem	do	
comboio.	 Mesmo	 assim,	 já	 ali	 estavam	 vários	
trainspotters.	Seria	previsível	que	este	spot	fosse	

muito	concorrido	pois	é	dos	mais	bonitos	de	toda	
a	Linha	da	Beira-Baixa.	Depois	de	mim	chegaram	
mais	de	uma	dezena	de	trainspotters.	Daqui	segui	
para	a	zona	de	Castelo	Branco.	

Tinha	planeado	parar	na	passagem	superior	ao	
PK	85,5	mas	enquanto	conduzia	lembrei-me	que	
aqui	talvez	não	coubesse	um	comboio	com	9	car-
ruagens	…	sendo	assim,	coloquei	no	GPS	do	carro	
o	destino	“Apeadeiro	Benquerenças”.

O	dia	continuava	farrusco	e	as	poeiras	prove-
nientes	do	deserto	ainda	andavam	no	ar.	Com	o	
sol	 completamente	 tapado,	 qualquer	 spot	 é	 um	
bom	spot …	ou	quase.

O	Apeadeiro	de	Benquerenças	já	teve	dias	me-
lhores.	O	acesso	é	feito	por	uma	estrada	secundá-
ria	em	muito	mau	estado,	desincentivo	suficiente	
para	afastar	alguns	possíveis	passageiros	da	fer-
rovia.

O	comboio	passou	10	minutos	depois	da	hora	
prevista,	mantendo	assim	o	atraso	que	ganhou	no	
Entroncamento.

©	António	J.	Pombo

A	barragem	do	Fratel	foi	um	dos	locais	escolhido	por	dezenas	de	fotógrafos	para	retratar	a	
passagem	do	comboio	especial.

sidErodromoFilia
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O	dia	de trainspotting	já	ia	longo	pelo	que	este	
foi	 o	 local	 escolhido	 para	 a	 “bucha”.	 Comida	 e	
água	são	duas	coisas	que	nunca	devem	faltar	na	
mochila	de	um trainspotter	(além	de	uma	bateria	
e	um	cartão	de	memória	suplementares).	

Depois	de	hidratar	o	corpo	e	de	saciar	a	fome	
fiz-me	ao	caminho.	Daqui	até	Alpedrinha,	a	auto-
-estrada	A23	 segue	 quase	 sempre	 “ao	 lado”	 da	
linha	 da	 Beira-Baixa.	 Pensar	 em	 fotografar	 nas	
Benquerenças	e	em	Alcains,	Lardosa	ou	Castelo	
Novo	não	estava	nos	planos,	porque	neste	troço	
da	Linha	da	Beira-Baixa	o	comboio	também	viaja	
a	120km/h	e	no	horário	não	havia	nenhuma	para-
gem	para	fotos	ou	cruzamento.	

Sendo	assim,	segui	até	ao	Fundão,	ao	viaduto	
situado	a	norte	do	apeadeiro	das	Donas.	Já	aqui	
tinha	 fotografado	 outros	 comboios	 pelo	 que	 a	
abordagem	acabou	por	ser	muito	simples.	O	carro	
fica	estacionado	junto	ao	cruzamento	das	Donas	
e	a	pequena	caminhada	até	ao	viaduto	faz-se	em	
dois	ou	três	minutos.

Na	estação	de	Vale	de	Prazeres	estava	previsto	
o	cruzamento	do	comboio	da	APAC	com	o	regio-
nal	procedente	da	Covilhã	e	com	destino	a	Cas-
telo	Branco.	Como	o	regional	circulava	à	tabela,	
o	especial	da	APAC	recuperou	finalmente	o	atraso	
obtido	na	estação	do	Entroncamento.

Daqui	 segui	 para	a	 estação	do	Tortosendo,	 a	
minha	 terra	natal.	O	percurso	pela	A23	e	EN18	
permitiu	que	chegasse	ao	Tortosendo	poucos	mi-
nutos	após	a	chegada	do	comboio.

Numa	 organização	 conjunta	 com	 a	 Junta	 de	
Freguesia	 do	 Tortosendo,	 a	 APAC	 proporcionou	
aos	passageiros	do	comboio	uma	paragem	para	
almoço	que	se	prolongou	por	70	minutos.

Obviamente	que	eu	quis	 registar	 o	momento	
em	que	este	peculiar	comboio	composto	pela	re-
cém-recuperada	 locomotiva	2610	e	por	9	carru-
agens	Schindler	resguardou	na	“minha	estação”.	
Não	escondo	o	orgulho	e	 satisfação	por	ver	 tão	
importante	 circulação	 parar	 na	 Estação	 de	 “Vila	
das	Flores”,	cuja	origem	do	nome	está	bem	expli-
cada	num	texto	anexo	a	este	artigo.

©	António	J.	Pombo

O	apeadeiro	de	Benquerenças	assistiu	à	passagem	da	longa	composição.
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Aproveitei	esta	paragem	para	cumprimentar	con-
terrâneos	 e	 grandes	 amigos	 que	 viajavam	no	 com-
boio.

A	minha	última	paragem	desta	jornada	de	trains-
potting	foi	a	Ponte	dos	8	Arcos	na	cidade	da	Covilhã.	
Para	mim	é	uma	das	mais	bonitas	obras	de	arte	da	
Linha	da	Beira-Baixa.	

Já	em	2008	aqui	tinha	estado	a	fotografar,	poucos	
meses	antes	do	encerramento	“para	obras”	do	troço	
Covilhã-Guarda.	Nessa	altura	só	por	aqui	passavam	
as	automotoras	Allan,	que	circulavam	quase	sempre	
a	20	ou	30	km/h.	

O	meu	dia	de	trainspotting	terminou	aqui.	Quando	
planeie	esta	jornada	tinha	plena	consciência	que	fo-
tografar	neste	spot	iria	inviabilizar	qualquer	foto	entre	
Benespera	e	Guarda,	dado	que,	a	partir	daqui,	o	aces-
so	às	“visa	rápidas”	não	é	rápido	nem	directo.

Gostei	 muito	 de	 ter	 acompanhado	 e	 fotografado	
esta	circulação	especial	promovida	pela	APAC.	Desejo	
que	este	tipo	de	iniciativa	se	repita,	pois	foi	uma	ex-
celente	maneira	de	publicitar	a	ferrovia	e	o	Turismo	
Ferroviário.

©	António	J.	Pombo
Viaduto	situado	a	norte	do	apeadeiro	das	Donas.

©	António	J.	Pombo

©	António	J.	Pombo

Estação	de	Tortosendo
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©	António	J.	Pombo

O	adeus	da	composição	à	cidade	da	Covilhã

©	José	Pombo

Estação	de	Tortosendo



78

Tortosendo	-	Vila	Nova	das	Flores

A inauguração da linha da beira baixa

“Naquele dia 6 do mês de Setembro de ano da Graça de Mil Oitocentos e Noventa e UM uma 
máquina a vapor atravessava ronceiramente os campos férteis da Gardunha e da Estrela, orgulho-
sa pela responsabilidade que lhe coube ao puxar a Carruagem Real naquela viagem inaugural da 
Linha da Beira Baixa.

Sua Majestade a Rainha D. Amélia recostou-se no grande cadeirão junto da janela, com a gra-
ciosidade e elegência própria dos seus jovens vinte e seis anos. Sentia-se um pouco cansada, mas 
imensamente feliz. “Foi o dia mais feliz da minha vida”, dissera horas antes em Castelo Branco. As 
manifestações populares que se sucediam à passagem da carruagem real, vinham ultrapassado 
todas as melhores expectativas.

O Rei, Sua Majestade El-Rei D. Carlos, com quem casara, ainda príncepe, havia cinco anos, 
quase não quisera fazes essa viagem por conselho de alguns dos seus colaboradores que recea-
vam manifestações de agravo, nestas paragens onde sopravam já os novos ventos republicanos. E 
ainda estava muito viva na memória de todos a revolta que teve lugar no Porto em 31 de Janeiro 
daquele ano, fruto da situação financeira dificil em que o país se encontrava e de grandes rivalida-
des entre os “partidos governantes” - o Partido Progressista e o Partido Regenerador, que criavam 
uma atmosfera de agitaçãoe desassossego na vida política.

©	António	J.	Pombo

A	última	foto	do	dia.	Passagem	sobre	a	ponte	dos	8	arcos	na	Covilhã.
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Codeçoso

Eram também conhecidos os debates apaixonados travados na Câmara da Covilhã e as posições 
antagónicas assumidas face a esta viagem, que uns defendiam ardentemente e outros atacavam 
de forma decidida e, por vezes, violenta.

Mas a Rainha soubera ser convicente junto do Rei, mercê do grande desejo de conhecer as re-
alidades do seu povo que haveriam de fazer com que se distinguisse em notáveis actividades no 
campo da Assistência.

Não o sabia naquele momento, mas haveria de, anos mais tarde, em 1899, criar a Assistência 
aos Tuberculosos e, já no exílio e durante a primeira Guerra Mundial, ao lado dos Aliados, desen-
volver extraordinário trabalho na Cruz Vermelha o que lhe valeria ser condecorada com a Royal 
Red Cross, pelo Rei de Inglaterra, Jorge V.

Mas naquele momento sentia-se algo inquieta, receosa mesmo que estas gentes da encosta sul 
da Estrela pudessem ensombrar de alguma forma o que até então tinha sido uma autêntica festa, 
mesmo para uma Rainha.

Mas pouco durariam as suas apreensões.

De súbto, o andamento da carruagem tornou-se ainda mais vagaroso, ensaiando uma nova 
paragem e, do exterior, faziam-se ouvir, com intensidade crescente, gritos de aclamação aos mo-
narcas.

A Rainha interrompeu o curso dos seus pensamentos, absorvendo numa inspiração profunda 
aqueles gritos de entusiasmo como que para renovar a força anímica, por um instante enfraqueci-
da. Aliviada, esboçou um sorriso vitorioso para El-Rei e ambos, à mesma janela espreitaram quem 
os saudava desejosos de lhes corresponderem. E o que viram era deslumbrante.

Pela grandiosa mole humana que envolvia toda a estação e terrenos contíguos, em agitação 
constante qual seara dançando ao vento, pelo entusiasmo e excitação que atingiram o auge quan-
do ali, bem perto deles, quase a poder-lhes tocar, vislumbraram as imagens vivas dos seus Reis, 
esses seres sempre tão longínquos e inatíngiveis que deles só tinham difusas ideias; pelas flores, 
pela imensa quantidade de flores que se encontravam por todos os lados; flores que atapetavam 
completamente a linha e cobriam os carris, flores que as crianças das escolas empunhavam aos 
saltos numa excitação inocente de quem adivinha algo importante; flores que de repente, e sem 
que alguém saiba como, inundaram a carruagem real quase submergindo os ditosos monarcas, já 
rendidos por tão inesperada como grandiosas e sentida manifestação.

Como não lhe fora anunciada a chegada à Covilhã, a Rainha perguntou em que estação se 
encontrava e que povo era aquele que tanto carinho lhe dispensava. Alguém lhe respondeu: “Na 
aldeia de Tortozendo, Alteza.”. “Como pode um nome assim corresponder a tais gentes e a tal lu-
gar?!” - exclamou a Rainha. “Pois haverá de chamar-se VILA NOVA DAS FLORES”.

Depois da segunda Guerra Mundial, em 1945, D. Amélia Luísa Helena de Bourbon e Bragança, 
filha dos condes de Paris e Rainha deposta, voltou a Portugal, que lhe deu muitas provas de gra-
tidão e carinho. Já não voltou ao Tortosendo nem aqui alguma vez lhe foi atribuído oficialmente o 
nome de Vila Nova das Flores. Mas jamais o povo do Tortosendo esqueceu aquele dia, aquela festa, 
os seus Reis e sobretudo a Rainha e o lindo nome que quisera dar a esta Terra.”

in	http://webx.ubi.pt/~acpombo/tortosendo/vilanova.htm

©	António	J.	Pombo

http://webx.ubi.pt/~acpombo/tortosendo/vilanova.htm
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Ainda Sobre a Volta 
às Beiras

O	dia	 26	 de	 Março	 de	 2022	 ficará	para	sempre	na	memória	de	todos,	
como	o	 início	do	verdeiro	 turismo	

ferroviário	em	Portugal.

Com	boa	vontade	e	empenho,	é	possível	dar	a	
conhecer	Portugal	em	comboio,	sem	ser	em	circu-
lações	regulares,	mas	sim	em	comboios	turísticos	
dedicados.	 Apesar	 de	 ter	 a	 tentação	 de	 partici-
par	no	mesmo,	decidi	seguir	o	comboio	por	fora	
e	fazer	alguns	registos	fotográficos	do	mesmo,	ao	
longo	do	seu	percurso	na	Linha	do	Norte,	na	Linha	
da	 Beira	 Baixa	 e	 terminando	 na	 Linha	 da	 Beira	
Alta.

Infelizmente,	o	dia	amanheceu	“farrusco”,	mas	
a	motivação	estava	em	alta	e,	 como	 tal,	 saí	 de	
casa	cedo,	pelas	6h30m	da	manhã,	para	me	jun-
tar	com	outros	dois	entusiastas,	e	iniciar	a	perse-
guição	ao	comboio	especial	da	APAC.	

Duas	 horas	 volvidas,	 cerca	 das	 08h30m,	 já	
reunidos,	seguimos	para	o	local	da	primeira	foto,	
em	Fungalvaz.	Sensivelmente	vinte	minutos	de-
pois,	eis	que	surge	a	ilustre	composição	com	um	
pequeno	atraso.	Aproveitando	o	 tempo	para	 in-
versão	da	 locomotiva	e	 tomada	de	passageiros,	
deslocamo-nos	para	o	local	da	foto	seguinte,	na	
Ponte	de	Constância,	 já	em	plena	Linha	da	Bei-
ra	Baixa.	Devidamente	posicionados	no	 local	da	
foto,	eis	que	aparece	o	Regional	5501	–	Entron-
camento	–	Badajoz	com	as	ALLAN-0360	e	0365	
em	múltipla.

Alguns	minutos	depois,	o	comboio	especial	da	
APAC	com	a	ALSTHOM	2610	e	as	nove	carruagens	
SCHINDLER,	a	mostrar	todo	o	seu	esplendor,	com	
dezenas	de	entusiastas	à	janela	a	saudar	quem	o	
apreciava	e	fotografava	à	sua	passagem.

Por: João bAlseiro

©	João	Balseiro

Primeira	fotografia	do	dia.	A	composição	em	plena	linha	do	Norte	perto	de	Fungalvaz.
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Nova	deslocação	para	o	spot	seguinte,	a	Bar-
ragem	do	Fratel.	Neste	 local	 já	 se	encontravam	
dezenas	de	spoters	à	espera	do	comboio.	De	re-
alçar	também,	a	cara	de	espanto	de	quase	todos	
os	automobilistas	que	passavam	pelo	 local	 e	 se	
depararam	com	tanta	gente	debruçada	na	barra-
gem,	de	máquinas	fotográficas	em	riste.

Comboio	a	passar,	nova	foto,	e	nova	desloca-
ção	 para	 o	 próximo	 spot,	 a	 espectacular	 rampa	
das	Sarnadas,	onde	fizemos	fotos	numa	zona	em	
curva,	ficando	o	comboio	com	aspecto	serpente-
ado	na	imagem.

Registo	feito,	nova	deslocação	para	o	próximo	
spot,	Tortosendo.	Sendo	nesta	localidade,	a	para-
gem	de	setenta	minutos	para	almoço	da	comitiva	
do	 comboio,	 e	 onde	 também	 nós	 aproveitámos	
para	comer	e	descansar.	

Após	o	repasto,	prosseguimos	para		novo	spot,	
na	 Ponte	 das	 Maçainhas,	 mais	 concretamente,	
no	PK192,127,	numa	zona	de	vales	e	trincheiras,	
com	paisagens	 fantásticas	 e	 vistas	 deslumbran-
tes.

O	 dia	 já	 ia	 longo,	 o	 céu	 carregado,	 e	 com	 a	
luz	 solar	 rapidamente	 a	 desaparecer,	 neste	 que	
foi	o	último	dia	do	horário	de	Inverno,	mas	ainda	

houve	tempo	para	uma	última	foto,	na	pequena	
aldeia	da	Ponte	Nova,	entre	Fornos	de	Algodres	e	
Gouveia,	em	plena	Linha	da	Beira	Alta.	Este	local	
é	bastante	popular,	entre	os	spoters	ferroviários,	
pela	paisagem,	pela	 curva	que	a	 linha	descreve	
e	 pelo	 temperamento	 difícil	 da	 dona	 do	 terreno	
onde	são	feitas	as	fotos,	sendo	esta	pouco	amigá-
vel	com	os	fotógrafos	ferroviários.

Assim	 que	 o	 comboio	 passou,	 por	 volta	 das	
17horas,	depois	de	feitos	os	últimos	registos	fo-
tográficos,	 chegou	 a	 hora	 do	 regresso	 	 a	 casa,	
onde	 cheguei	 por	 volta	 das	 21H30m,	 depois	 de	
03h30m	de	caminho.

Foi	 um	dia	 fantástico,	muito	 bem	passado,	 e	
espero	que	o	primeiro	de	muitos	passeios	ferrovi-
ários	organizados	pela	APAC	e	pela	CP,	pelo	Por-
tugal	Ferroviário	fora.	

Finalmente,	 por	 último,	 o	meu	 agradecimen-
to	 à	 organização	 do	 evento	 –	CP	 e	APAC	–	 por	
este	memorável	comboio	e	passeio,	e	agradecer	
igualmente	aos	amigos	Paulo	Pires	e	Paulo	Narci-
so	pela	boleia	e	pela	agradável	companhia.

Bem	haja	a	todos.

©	João	Balseiro

A	ponte	sobre	o	rio	Tejo	perto	de	Constância.
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A	rampa	perto	de	Sarnadas	é	dos	pontos	mais	complicados	da	Beira	Baixa.

Passagem	pela	ponte	perto	da	barragem	de	Fratel.

©	João	Balseiro

©	João	Balseiro
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©	João	Balseiro

Um	plano	mais	aproximado	e	um	outro	com	maior	visão	sobre	a	paisagem	na	zona	do	Tortosendo.

©	João	Balseiro
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Um	dos	locais	preferidos	dos	spotters	na	Beira	Alta,	a	Ponte	Nova.

Composição	sobre	a	ponte	de	Maçainhas.

©	João	Balseiro

©	João	Balseiro
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O	dia	26	de	Março	de	2022	ficará	cer-tamente	 marcado	 na	 história	 dos	
caminhos-de-ferro	 com	 a	 realiza-

ção	deste	“Circuito	Ferroviário	das	Beiras”.	
Organizado	 pela	 APAC,	 atraiu	 centenas	 de	
pessoas,	para	a	linha,	que	não	quiseram	per-
der	a	oportunidade	única	de	viajar	ou	foto-
grafar	tal	marcha.

A	 composição	 era	 formada	 pela	
locomotiva	 2610	 que	 encabeçava	 o	
comboio	e	com	ela	seguiam	as	carru-
agens	21-22	010,	21-22	037,	21-22	
011,	 21-22	 023,	 82-22	 009,	 21-22	
026,	21-22	033,	19-22	043	e	19-22	
039.

O	comboio	13536,	com	partida	de	
Porto	 Campanhã	 às	 07h24	 contava	
apenas	 com	 duas	 paragens	 comer-
ciais	 até	 ao	 Entroncamento,	 sendo	
elas	em	Aveiro	e	em	Coimbra-B,	am-
bas	de	1	minutos,	segundo	o	horário	
de	circulação.

O	 local	 escolhido	 para	 iniciar	 esta	 “persegui-
ção”	ao	comboio	foi	na	Quinta	do	Picado,	um	pou-
co	 depois	 da	 estação	 de	 Aveiro.	 O	 previsto	 era	
que	o	comboio	passasse	pouco	depois	da	hora	de	
partida	de	Aveiro,	ou	seja,	poucos	minutos	depois	
das	08h21…e	assim	foi.	Estava	agora	na	hora	de	
seguir	viagem.

Por: rui Pedro FerreirA

Um Passeio Pela Beira 
interior

Imagem	icónica	do	rio	Tejo,	o	castelo	de	Almourol.

Quinta	do	Picado

©	Rui	Pedro	Ferreira
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O	 próximo	 destino	 encontrava-se	 a	 cerca	 de	
141km	de	onde	estávamos.	A	viagem,	 feita	es-
sencialmente	 pela	 Auto-estrada,	 demorou	 mais	
de	 1	 hora	 e	 permitiu	 que	 chegássemos	 a	 Chão	
de	Maçãs	á	hora	prevista.	Já	no	local	pretendido	
para	a	foto,	tivemos	a	oportunidade	de	registar	a	
passagem	do	regional	4506	com	a	UTE	2250,	que	
ligava	 Coimbra	 ao	 Entroncamento.	 A	 passagem	
do	 comboio	 13536	 deu-se	 5	 minu-
tos	depois.	Não	havia	muito	tempo	a	
perder,	era	altura	de	seguir	caminho	
rumo	a	Almourol.

Depois	 de	 aproximadamente	 49	
km	 chegávamos	 a	 Almourol.	 Era	
tempo	 de	 encontrar	 o	 melhor	 en-
quadramento	 para	 a	 fotografia	 e,	
enquanto	isso	surgiu	a	oportunidade	
de	registar	o	comboio	5501,	compos-
to	pelas	Allan	0360	e	a	Allan	0365,	
procedente	do	Entroncamento	e	com	
destino	a	Badajoz.	13	minutos	depois	
da	 passagem	 do	 regional,	 surgiu	 o	
comboio	do	dia,	 lentamente,	 já	que	

tinha	planeada	uma	paragem	comercial	de	10	mi-
nutos	precisamente	mais	á	frente,	na	estação	de	
Almourol,	com	hora	prevista	de	partida	às	10h58.

Era	altura	de	rumar	até	ao	quarto	spot	do	dia,	
no	município	de	Gavião,	mais	concretamente	em	
Belver.	Foram	cerca	de	40	minutos	de	viagem,	di-
vididos	entre	a	viagem	auto-estrada	e	a	estrada	
nacional.

©	Rui	Pedro	Ferreira

A	linha	do	norte	perto	de	Chão	de	Maçãs	serpenteia	por	entre	vales.

Castelo	de	Almourol

©	Rui	Pedro	Ferreira
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	De	seguida,	depois	de	50	km	chegamos	a	Por-
tas	de	Ródão,	em	Vila	Velha	de	Ródão.	Foi	neste	
local	 que	 algo	 inesperado	 aconteceu.	 Saídos	 do	
automóvel	 e	 após	 uma	 pequena	 conversa	 com	
um	militar	da	GNR	que	estava	no	local,	fomos	in-
formados	 de	 que	 aquele	 era	 um	 ponto	 de	 pas-
sagem	de	uma	caminhada	solidária,	referente	ao	
13º	aniversário	do	Comando	Territorial	de	Castelo	
Branco.	Após	darmos	alguma	informação	acerca	
do	comboio	que	iria	passar,	o	militar	propôs	aos	
caminhantes	uma	pequena	paragem	no	local	para	
que	todos	pudessem	observar	esta	marcha	espe-
cial,	e	assim	foi!	Minutos	depois	passa	o	comboio	
e	além	dos	amantes	dos	caminhos-de-ferro	que	
registavam	o	comboio,	estavam	também	alguns	
participantes	desta	caminhada	que	fizeram	ques-
tão	de	ver	e	registar	também	este	comboio.	Sem	
que	estivéssemos	à	espera,	muitos	foram	os	que	
fizeram	questão	de	ver	esta	marcha.	Foi	sem	dú-
vida	algo	inesperado	mas	também	bastante	posi-
tivo	ver	aquelas	pessoas	contentes	com	a	passa-
gem	do	comboio.	E	com	isto	o	comboio	passou,	
os	caminhantes	continuaram	a	sua	viagem	assim	
como	nós.

Estas	imagens	podem	ser	observadas	no	vídeo	
realizado	pelo	Fernando	Liberato	que	pode	ser	vi-
sualizado	no	YouTube	em:	https://www.youtube.
com/watch?v=dODmd4kh2Yw&t=286s

Seguimos	agora	até	Fatela,	para	mais	um	re-
gisto	do	comboio.	Foram	mais	de	100km	de	via-
gem,	a	sua	maioria	pela	auto-estrada.	Chegados	
ao	 local,	 com	 uma	margem	 relativamente	 boa,	
pudemos	escolher	a	melhor	perspectiva	e	também	
comer	alguma	coisa.	Afinal	de	contas,	as	margens	
não	são	muito	grandes	e	há	que	gerir	bem	o	tem-
po	para	conseguir	um	maior	número	de	fotos	em	
diferentes	locais.	E	o	comboio	lá	passou…

Era	tempo	de	continuar	viagem,	desta	vez	até	
à	estação	de	Tortosendo.	Neste	local,	havia	uma	
paragem	comercial	de	70	minutos	onde	os	passa-
geiros	tiveram	oportunidade	de	almoçar	e,	claro,	
tirar	mais	umas	fotos	ao	comboio.	Foi	também	a	
altura	ideal	para	poder	encontrar	alguns	amigos.	
O	ambiente	estava	fantástico!

O	 comboio	 tinha	 partida	 marcada	 às	 14h58,	
mas	 a	 essa	 hora	 já	 tínhamos	 seguido	 viagem.	
Próxima	paragem:	Ponte	de	Maçainhas!

©	Rui	Pedro	Ferreira

O	rio	Tejo	foi	um	“companheiro”	ao	longo	de	vários	quilómetros	da	viagem.

https://www.youtube.com/watch?v=dODmd4kh2Yw&t=286s
https://www.youtube.com/watch?v=dODmd4kh2Yw&t=286s
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©	Rui	Pedro	Ferreira

Duas	fotografias	da	composição	perto	de	Belver.

©	Rui	Pedro	Ferreira
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E	assim	foi,	chegamos	a	Maçainhas,	freguesia	
pertencente	ao	concelho	de	Belmonte.	Este	 foi	
um	 local	 escolhido	por	vários	entusiastas	para	
o	registo	da	composição.	Este	era	o	penúltimo	
local	previsto	para	o	registo	do	comboio.	A	se-
guir	o	local	seria	em	Abrunhosa-a-Velha,	o	que	
nos	dava	uma	margem	de	tempo	relativamente	
confortável.

A	 viagem	seguiu-se	 e	 entravamos	agora	no	
concelho	de	Mangualde,	mais	concretamente	na	
localidade	 de	 Abrunhosa-a-Velha.	 Este	 seria	 o	
último	 local	 onde	 iriamos	 fotografar	 esta	mar-
cha.	 Depois	 de	 alguns	 minutos	 de	 espera,	 ao	
longe	já	se	avistava	o	comboio	a	aproximar-se	
e	a	sua	passagem	foi	rápida.	O	objectivo	estava	
concluído,	 era	 agora	 altura	 de	 tranquilamente	
regressar	a	casa.

	 Poder-se-á	dizer	que	esta	viagem	foi	um	
sucesso!	Tudo	aquilo	que	tinha	sido	planeado	foi	
cumprido.	

Confesso	que	fiquei	surpreendido	e	contente	
por	 ver	 tantas	 pessoas	 juntas	 num	 só	 dia	 em	
torno	de	algo	em	comum:	o	comboio!	A	realiza-
ção	deste	passeio,	com	esta	dimensão,	foi	algo	
inédito	 e	 parece	 ter	marcado	uma	viragem	na	
forma	de	como	a	CP	se	relaciona	com	os	amigos	
dos	caminhos-de-ferro.

Esta	 “perseguição”	 só	 triunfou	 porque,	 logo	
no	 início	 do	 dia,	 o	 plano	 já	 estava	 traçado.	 A	
escolha	de	locais,	as	estradas	a	utilizar,	os	tem-
pos	de	viajem,	o	horário	do	comboio,	tudo	isso	
são	factores	cruciais	que	se	deve	ter	em	conta	
ao	traçar	um	plano	para	um	dia	destes.	É	esse	
trabalho	de	casa	que,	mais	tarde,	permite	que	
tudo	corra	bem.

©	Rui	Pedro	Ferreira

A	linha	da	Beira	Baixa	perto	das	Portas	de	Ródão	proporciona	imagens	fantásticas.
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©	Rui	Pedro	Ferreira

A	estação	de	Tortosendo.

©	Rui	Pedro	Ferreira

A	Beira	Baixa	perto	de	Fatela.
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©	Rui	Pedro	Ferreira

Depois	de	sair	de	uma	das	trincheiras,	a	composição	perto	de	Abrunhosa-a-Velha.

©	Rui	Pedro	Ferreira

Uma	das	pontes	mais	famosas	da	Beira	Baixa,	a	das	Maçainhas.
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A Bordo do Comboio
- Pequenas Crónicas -

Não	existem	palavras	suficientes	para	caracteri-
zar	o	quão	fantástica	foi	a	viagem.	

Pela	primeira	vez	na	vida,	andei	na	Linha	da	Beira	
Baixa	/	Beira	Alta	e	nunca	pensei	que	fosse	desta	forma.	

Durante	mais	 de	 30	 km,	 em	 que	 o	 Rio	 Tejo	 passa	mesmo	
ao	lado	da	linha,	pude	desfrutar	da	paisagem	graças	às	janelas	
panorâmicas	das	Schindlers	e	como	se	não	bastasse,	ao	longo	
de	todo	o	dia,	convivi	e	conheci	vários	entusiastas	ferroviários	
de	 todas	 as	 partes	 do	 país,	 proporcionando	 assim	 com	que	 o	
dia	fosse	simplesmente	incrível,	sem	esquecer	que	foi	graças	às	
“Nez-Cassé”	que	ganhei	esta	paixão	pela	nossa	ferrovia.

Por: Nuno Cortesão
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NFoi	 certamente	 para	 as	 cerca	 de	
500	pessoas,	o	evento	mais	aguar-
dado	 após	 este	 ter	 sido	 divulga-

do	pela	APAC	–	Associação	Portuguesa	dos	
Amigos	do	Caminho	de	Ferro,	nas	suas	redes	
sociais.	Depois	do	enorme	sucesso	que	teve	
o	passeio	na	linha	do	Minho	em	novembro	de	
2021	(preparado	em	tempo	recorde),	a	APAC	
decidiu	voltar	a	apostar	tudo	neste	passeio	
pelas	 linhas	 do	 Norte,	 Beira	 Baixa	 e	 Beira	
Alta.	O	sucesso,	esteve	à	vista	de	todos.	

A	 composição,	 era	 formada	 pela	 locomoti-
va	elétrica	Alsthom	2610	e	por	nove	carruagens	
Schindler.	 Eram	 elas	 as	 21-22	 010,	 21-22	 037,	
21-22	 011,	 21-22	 023,	 82-22	 009,	 21-22	 026,	
21-22	033,	19-22	043	e	19-22	039.	Ao	contrário	
do	 que	 aconteceu	 na	 linha	 do	Minho,	 para	 este	
passeio,	 o	 objetivo	 foi	 formar	 uma	 composição	
homogénea,	 apenas	 com	 o	 esquema	 vermelho,	
branco	 e	 castanho.	 No	 entanto,	 para	 os	 mais	
atentos,	 fez	 parte	 da	 composição	 uma	 carrua-
gem	com	o	esquema	bordeaux	do	comboio	“Mi-
radouro”	 criado	 pela	 CP	 em	 2017.	 Esta	 carrua-
gem,	foi	inserida	na	composição,	uma	vez	que	as	
restantes	 carruagens	 Schindler	 com	 o	 esquema	

vermelho,	possuem	janelas	convencionais	(iguais	
às	que	equipam	por	exemplo	as	carruagens	Sore-
fame	não	modernizadas)	e	não	as	míticas	janelas	
originais	das	carruagens	Schindler.	Assim	sendo,	
e	para	proporcionar	uma	melhor	experiência	à	ja-
nela,	 a	APAC	optou	por	 colocar	uma	carruagem	
com	 janelas	originais,	mesmo	esta	não	 tendo	o	
esquema	de	pintura	igual	às	restantes.	Ainda	as-
sim,	foi	muito	interessante,	ver	uma	composição	
que	 praticamente	 foi	 toda	 igual	 exteriormente,	
mas	por	dentro,	cada	carruagem	com	um	interior	
distinto.

O	comboio	partiu	de	Porto	Campanhã	às	7h25,	
tendo	pela	frente	cerca	de	730	Km,	efetuou	para-
gens	em	Aveiro,	Coimbra	B,	Entroncamento	(onde	
inverteu	o	sentido	da	marcha,	para	entrar	na	li-
nha	da	Beira	Baixa),	Almourol,	Fratel,	Tortosen-
do	(paragem	para	o	almoço),	Benespera,	Guarda	
(depois	de	ter	entrado	na	linha	da	Beira	Alta),	Vila	
Franca	 das	 Naves,	 Carregal	 do	 Sal,	 Pampilhosa	
(onde	 inverteu	novamente	o	 sentido	da	marcha	
para	entrar	de	novo	na	linha	do	Norte),	Aveiro	e	
chegada	a	Porto	Campanhã	por	volta	das	20h30,	
depois	de	aproximadamente	13	horas	de	viagem.	
Respetivamente,	os	passageiros	vindos	do	sul	e	

Por: José Pedro Botelho
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da	 Beira	 Baixa,	 chegaram	 ao	 Entroncamento	 através	 de	 com-
boios	Intercidades.	Na	Pampilhosa,	os	passageiros	com	destino	
a	Sul	de	Coimbra	B,	apanharam	novamente	o	Intercidades	para	
Lisboa	St	Apolónia,	ou	um	comboio	Regional	para	Coimbra	B.

Houve	quem	optasse	mais	pelo	convívio,	houve	quem	 fosse	
para	desfrutar	mais	das	paisagens	e	houve	quem	optasse	por	em	
cada	oportunidade,	registar	em	fotografia	ou	vídeo,	a	maravilho-
sa	composição.	Certo	é,	que	em	cada	vez	que	o	comboio	parava	
e	 a	 saída	 deste	 era	 possível,	 as	 plataformas	 inundavam-se	 de	
pessoas	com	as	camaras	fotográficas	ao	peito,	ou	os	telemóveis	
na	mão.

Nas	carruagens,	o	ambiente	era	fantástico,	ria-se,	contava-se	
histórias,	ia-se	à	janela,	percorria-se	a	composição	da	cabeça	à	
cauda,	cantava-se,	 tiravam-se	 fotos,	 reencontravam-se	amigos	
“Trainspotters”	ou	até	mesmo	amigos	que	apenas	se	conheciam	
das	redes	sociais,	se	conheciam	pessoalmente.	

Em	meu	nome,	quero	agradecer	a	todas	as	pessoas	que	fize-
ram	deste	passeio,	uma	realidade,	e	claro,	pedir	uma	próxima	
viagem	a	concretizar	(pelo	menos)	ainda	este	ano.

Cansado	 da	 vida	 monótona	 numa	
constante	 mesmice	 pincelada	 ,	 re-
solvi	fazer	uma	viagem	com	amigos	

a	fim	de	conhecer	coisas	novas	e	descobrir	o	
que	o	mundo	me	poderia	proporcionar.	

Na	mochila	coloquei	todo	o	material	fotográfico	
e	o	mais	importante	a	minha	vontade	de	um	dia	
bem	disposto.

Sem	pedir	 licença	ganhei	vontade	e	 rumei	a	
Coimbra	B	onde	o	meu	grupo	de	amigos	me	es-
perava	,	às	9h	em	ponto	eis	
que	 chega	 o	 comboio	 à	 ta-
bela	 e	 aí	 o	 coração	 começa	
a	 palpitar	 só	 de	 pensar	 no	
sonho	 que	 estava	 prestes	 a	
realizar,	fazer	a	linha	do	Nor-
te,	Linha	da	Beira	Baixa	e	a	
Beira	 Alta	 com	 a	 cabeça	 ao	
sabor	do	vento	.

Durante	a	viagem,	o	com-
boio	 parou	 na	 Estação	 do	
Entroncamento	 onde	 fomos	
logo	recebidos	em	festa	por	
centenas	de	entusiastas	que	
ali	 entraram	 a	 bordo	 tam-
bém	da	composição.

Assim	que	arrancamos	e	começamos	a	palmi-
lhar	os	primeiros	quilómetros	da	Linha	da	Beira	
Baixa	 junto	ao	rio	com	aquela	paisagem	que	só	
Portugal	tem	e	se	pode	desfrutar	,	todas	as	jane-
las	das	carruagens	estavam	repletas	de	máquinas	
fotográficas	para	registar	o	momento.

O	ambiente	a	bordo	com	música	à	desgarrada	
trazida	pelas	gentes	de	Benespera	que	 tão	bem	
nos	receberam	,	até	foguetes	tivemos	direito.

Por: Diogo Filipe
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Chegados	 a	 Tortosendo	 ponto	 alto	 do	 dia	 ,	 a	 composição	 e	
os	seus	passageiros	muito	bem	recebidos	pelas	suas	gentes	que	
nada	deixaram	que	faltasse	para	confortar	um	belo	almoço.

Uma	breve	paragem	em	Benespera	e	não	 fosse	o	Apeadeiro	
mais	famoso	da	Linha	da	Beira	Baixa	com	uma	brutal	vista	,	onde	
novamente	as	suas	gentes	ali	dispunham	de	uma	mesa	recheada	
de	bolos	caseiros	,	sabores	da	região	e	claro	sem	faltar	o	licor	para	
aquecer	a	alma	para	a	composição	seguir	rumo	a	Pampilhosa.

E	assim	se	passou	um	dia	em	cheio	onde	se	fizeram	muitas	
amizades,	se	viram	amigos	e	trocou-se	ideias	para	futuros	pas-
seios.

Portugal	precisa	da	ferrovia	,	a	ferrovia	precisa	de	Portugal	.

Por: Tiago Cunha

Uma	viagem	 esplêndida!	 É	 a	 forma	
mais	simples	de	descrever	este	me-
morável	 passeio	 organizado	 pela	

APAC,	 com	fiel	 colaboração	da	CP,	onde	se	
brindou	 e	 festejou	 a	 paixão	 pela	 ferrovia,	
que	foi	notória	em	todos	os	presentes.		

O	comboio	partiu	de	Campanhã,	fez	paragens	
em	 Aveiro,	 Coimbra-B,	 Entroncamento,	 Almou-
rol,	 Fratel,	 Tortosendo,	 Benespera,	 Guarda,	 Vila	
Franca	das	Naves,	Carregal	do	Sal,	e	Pampilho-
sa.	Nessas	estações	pudemos	sair	para	fotografar	
a	 composição,	 enquadrada	 em	belas	 paisagens.	

Foi	muito	bom	ver	esses	momentos	em	que	todos	
nos	alinhávamos	diante	da	composição	para	po-
der	obter	registos	e	memórias	desta	viagem.

Um	 pensamento	 que	 me	 ocorreu	 várias	 ve-
zes	 ao	 longo	 deste	 dia,	 e	 que	 acredito	 que	 ou-
tros	participantes	tenham	pensado,	é	o	facto	de	
esta	viagem	ser	impossível	há	pouco	mais	de	dois	
anos	 uma	 vez	 que	 o	 troço	Covilhã	 -	Guarda	 se	
encontrava	encerrado,	e	a	locomotiva	2610	estar	
fora	do	serviço,	condenada	à	morte,	bem	como	as	
nove	carruagens	Schindler.

©	Tiago	Cunha
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A	 ferrovia	 está	 novamente	
em	crescimento	e	a	 tornar-se	
verdadeiramente	 relevante	 no	
nosso	 país,	 como	 pudemos	
constatar	 ao	 longo	 deste	 dia,	
quer	pela	presença	da	Sra.	Mi-
nistra	 do	 Trabalho,	 Solidarie-
dade	e	Segurança	Social,	Dra.	
Ana	 Mendes	 Godinho,	 quer	
pelo	ambiente	de	festa	em	que	
fomos	recebidos	nas	várias	pa-
ragens,	nomeadamente	na	es-
tação	de	Tortosendo	e	no	apea-
deiro	de	Benespera,	quer	pelas	
pessoas	que	testemunharam	a	
passagem	 da	 composição	 em	
vários	pontos	do	seu	percurso.	

Um	bem	haja	a	todos	os	que	
tornaram	 este	 dia	 possível,	 e	
que	 nunca	 falte	 ânimo	 para	
motivarem	novas	atividades!

©	Tiago	Cunha

Da	esquerda	para	a	direita,	João	Pedro	Alves,	André	Rosas,	José	Pedro	Botelho,	Ricardo	Filipe	e	
Tiago	Cunha.





98

Cais dE EmBarqUE

O	dia	26	de	março	de	2022	ficará	certamente	mar-cado	na	história	das	Beiras	e	da	Benespera.

Num	 evento	 sem	 precedentes,	 um	 comboio	 es-
pecial	com	carruagens	Schindler	(anos	40)	passou	e	parou	no	
apeadeiro	de	Benespera.	9	 carruagens,	500	pessoas	e	muitos	
quilómetros	depois,	o	comboio	organizado	pela	APAC	(ao	qual	
agradeço	ao	 João	Cunha	por	 toda	a	energia	demonstrada)	 foi	
recebido	com	“pompa	e	circunstância”.		A	“Capital	Ferroviária”	da	
Linha	da	Beira	Baixa	recebeu	este	evento	de	braços	abertos	com	
um	porto	de	Honra	e	foguetes	para	dar	as	boas-vindas	a	todos	
os	passageiros.	10	minutos	que	certamente	não	serão	esqueci-
dos	por	todos	os	amantes	da	ferrovia	e	que	há	muito	queriam	vir	
conhecer	a	Benespera,	por	todas	as	iniciativas	que	temos	feito.	
Numa	parceria	com	o	Município	da	Guarda,	Junta	de	Freguesia	
de	Benespera,	Página	da	Linha	da	Beira	Baixa	e	a	APAC,	ofe-
recemos	a	todos	os	participantes	um	saco	alusivo	à	Benespera	
como	elemento	fundamental	na	reinauguração	do	Troço	Covilhã	

Benespera voltou a 
Surpreender

©	Samuel	Inácio

Por: Filipe Santos



Cais dE EmBarqUE

99

–	Guarda	(em	maio	de	2021)	com	biscoitos	típicos	
da	Guarda.

Só	posso	agradecer	à	família	da	Benespera.	A	
união	e	a	vontade	desta	Comunidade	é	algo	que	
me	emociona	e	me	dá	força	para	continuar.	Cerca	
de	85	populares	e	amigos	entraram	a	bordo	des-
te	comboio	e	fizeram	a	viagem	entre	o	Entronca-
mento	e	a	Benespera.

A	surpresa	do	acordeonista	Ângelo	Brás	foi	mo-
tivo	de	festa	durante	as	várias	horas	de	viagem.	
Com	uma	vista	magnífica	à	Beira	Tejo	a	popula-
ção	desta	aldeia	do	Vale	da	Teixeira	desfrutou	do	

convívio,	da	música	e	do	farnel	
que	levaram	a	bordo.	

Entre	muitos	 outros	 aman-
tes	da	ferrovia,	contámos	com	
a	presença	de	Ana	Mendes	Go-
dinho,	 José	 Carlos	 Barbosa,	 o	
padrinho	 da	 “Capital	 Ferrovi-
ária”	da	Linha	da	Beira	Baixa,	
Antero	 Pires	 e	 Samuel	 Inácio	
como	os	grandes	dinamizado-
res	desta	 linha	que	nos	une	e	
de	 Óscar	 Ascensão	 (que	 nos	
intitulou	 como	 a	 Estação	 Mi-
radouro)	em	representação	de	
Freguesia	 do	 Tortosendo	 ao	
qual	 agradeço	 a	 organização	
do	nosso	almoço.	Entre	o	Tor-
tosendo	e	a	Benespera	tivemos	

a	presença	de	Diana	Monteiro,	vereadora	do	pe-
louro	do	Turismo	da	CMG.	

Tive	a	oportunidade	de	seguir	até	ao	Porto	com	
os	 restantes	viajantes.	O	 feedback	dos	mesmos	
foi	incrível.	Em	várias	paragens	de	10	minutos	e	
com	plataformas	maiores	que	a	nossa,	nenhuma	
os	recebeu	como	os	Benesperenses.	Os	foguetes	
e	o	porto	de	Honra	foram	incríveis.	Resumindo,	a	
Benespera	ficou	bem	conotada	para	estes	aman-
tes,	não	fossemos	já	conhecidos	como	a	Benes-
pera	de	“Bem	Espera”,	a	Benespera	de	St.	Antão.

©	Fabiana	Santos ©	Ruben	Ramalho

©	Ruben	Ramalho
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I

Às	sete	e	quinze	da	manhã

Na	Estação	de	Benespera	esperávamos.

Éramos	um	grupo	grande

Chegou	o	comboio	e	nele	entrámos.

II

O	comboio	é	muito	confortável

Também	foi	connosco	o	tocador.

Foram	oitenta	e	cinco	pessoas

E	o	Filipe	era	o	nosso	organizador.

III

O	comboio	parou	em	todas	as	Estações

Lá	ia	tudo	contente.

Nas	mochilas	as	merendas

Chegámos	ao	destino	todos	bem	felizmente.

IV

Com	o	símbolo	da	Capital	Ferroviária	da	Beira	Baixa

Cada	pessoa	um	saco	recebeu.

Lá	dentro	lembranças	da	Guarda

E	os	bolos	caseiros	que	a	APAC	deu.

V

O	comboio	da	Beira	Baixa

Até	ao	Entroncamento	nos	levou.

Já	estava	à	nossa	espera

O	antigo	que	muitas	vezes	na	Benespera	parou.

VI

No	Entroncamento	uma	surpresa	tivemos

O	Carlos	Barbosa	e	a	Ana	Godinho.

Quase	quinhentas	pessoas

E	o	Ângelo	Brás	a	tocar	todo	o	caminho.

©	Samuel	Inácio

©	Antero	Pires

Samuel	Inácio,	Filipe	Santos,
Óscar	Ascensão	e	Antero	Pires

©	Susana	Birra
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VII

Ao	chegarmos	às	carruagens	reservadas.

Vimos	os	lugares	das	janelas	todos	ocupados.

Para	filmarem	e	fotografarem	as	paisagens

Os	do	Porto	estavam	todos	entusiasmados.

VIII

No	Tortosendo	uma	paragem	para	almoçar

Também	um	saco	com	lanche	e	uma	lembrança.

Uma	gerbera	da	Vila	das	Flores

E	acreditem	que	o	comboio	é	de	confiança.

IX	

Ao	chegarmos	à	Estação	de	Benespera

Uma	grande	mesa	havia.

Com	aperitivos	e	bebida

E	a	chouriça	assada	que	também	lhe	sabia.

X

Muita	gente	a	correr	e	a	sair	do	comboio

Para	beberem	uma	ginjinha.

Quem	nos	esperava	encheu	os	copos

E	as	mulheres	à	janela	a	pedirem	mais	uma	pinguinha.

XI

O	Miradouro	da	Benespera

Fica	na	nossa	Estação.

Ao	chegar	o	comboio

Começaram	a	rebentar	morteiros	do	chão.

XII

Passaram-se	os	dez	minutos	depressa

O	comboio	lá	seguiu	para	a	Beira	Alta.

Deixando	os	passageiros	nas	suas	Terras

E	na	Benespera	ficou	a	nossa	malta.

Suzete	Rabaça

©	Samuel	Inácio
Samuel	Inácio	e	Filipe	Santos

©	Antero	Pires

©	Antero	Pires

©	Antero	Pires
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Os spOtters dO passeiO 
pela Beira interiOr 

O	comboio	especial	da	APAC	do	dia	26	 de	Março,	 a	 nível	 de	 spotting	
ferroviário,	 foi	 provavelmente	 o	

maior	 acontecimento	 nesta	 década,	 que	
tem	 sido	marcada	 pela	 restrição	 de	 ajun-
tamentos.	

Provavelmente	por	as	pessoas	estarem	 far-
tas	 de	 estarem	 “encarceradas”,	 aderiram	 em	
massa	a	este	evento.	Seja	por	dentro	(viajando	
a	 bordo	 do	 comboio),	 seja	 por	 fora	 (vendo	 e	
retratando	a	passagem),	foram	largas	centenas	
de	pessoas	que	nas	mais	variadas	formas	tor-
naram	 este	 passeio	 uma	 verdadeira	 festa	 po-
pular.

Ao	longo	do	percurso	realizado	pelo	comboio,	
foi	possível	encontrar,	nas	estações,	passagens	
desniveladas,	 montes	 e	 outros	 tais,	 desde	 os	
spotters	 “profissionais”	 (aqueles	 que	 fotogra-
fam	quase	tudo	que	mexe	em	cima	dos	carris,	
com	as	suas	SLR’s)	ao	povo	curioso,	que	com	o	
seu	telemóvel	não	deixou	de	registar	a	passa-
gem	do	comboio	pela	sua	terra.

Nem	 os	 diversos	 funcionários	 ferroviários	
colocados	nas	diversas	estações	se	mostraram	
indiferentes	a	esta	circulação.

Se	na	linha	do	Norte,	o	comboio	passou	um	
pouco	 despercebido	 ao	 povo,	 na	 Beira	 Baixa,	
talvez	pela	forte	publicidade	dada	pelos	vários	
grupos	 de	 facebook,	 o	 povo	 aderiu	 em	 força.	
Mesmo	em	pontos	como	Mouriscas	ou	Benque-
renças,	 havia	 sempre	 alguém	 para	 registar	 a	
passagem	 da	 2610	 com	 as	 nove	 carruagens	
schindler.	Mas	 foi	 na	 zona	 serrana	 que	 se	 as-
sistiu	a	uma	maior	participação	da	população.	
Entre	 Fundão	 e	 Guarda,	 foi	 raro	 o	 local	 onde	
não	se	via	gente,	 talvez	graças	ao	 forte	apoio	
que	as	populações	de	Tortosendo	e	Benespera	
deram	a	este	evento.	

Se	o	“curioso”	optou	pela	gare	da	sua	terra	
para	registar	a	passagem	do	comboio,	o	“ver-
dadeiro”	 spotter,	 preferiu	 as	 passagens	 supe-
riores	e	montes,	ao	longo	do	percurso,	desde	o	
nascer	até	ao	pôr	do	sol,	para	fazer	as	melhores	
fotos.	Disso	 foi	exemplo	a	barragem	do	Fratel	
e	 a	 ponte	 de	 Maçainhas,	 entre	 tantos	 outros	
locais.

©	Pedro	André©	José	Sousa
Caxarias Vermoil
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©	José	Sousa©	José	Sousa
Belver Barragem	do	Fratel

©	José	Sousa©	José	Sousa
Barragem	do	Fratel Ródão,	com	a	caminhada	solidária	da	GNR.

©	José	Sousa©	José	Sousa
Paialvo Mouriscas
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©	José	Sousa©	José	Sousa
Benquerenças Castelo	Branco

©	José	Sousa©	José	Sousa
Castelo	Novo Vale	de	Prazeres

©	José	Sousa©	José	Sousa
Tojeirinha Sarnadas
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©	José	Sousa©	José	Sousa
Covilhã Covilhã

©	José	Sousa©	José	Sousa
Maçainhas Benespera

©	José	Sousa©	José	Sousa
Fundão Alcaria
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©	José	Sousa©	José	Sousa
Vila	Boa	do	Mondego Abrunhosa

		
Santa	Comba	Dão Vacariça

©	José	Sousa
Sabugal Vila	Franca	das	Naves
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NOVO TRÁFEGO NA LINHA 
ZAFRA – JEREZ DE LOS CABALLEROS

Nos	 últimos	 meses,	 o	 tráfego	 de	
produtos	 siderúrgicos	 gerados	
pela	fábrica	de	Jerez	de	los	Cabal-

leros	 (Badajoz)	 tem	 aumentado	 notavel-
mente.	Desde	a	crise	dos	anos	2008/2009	a	
produção	desta	empresa	diminuiu	significa-
tivamente,	a	ponto	de	ser	quase	inexistente.

Depois	 de	 várias	 tentativas	 de	 vender	 o	
conglomerado	 de	 empresas	 do	 grupo	 Gallardo	
(basicamente	aço	e	cimento),	finalmente	foi	outra	
grande	empresa	 localizada	na	mesma	cidade	de	
Jerez	de	los	Caballeros	(Grupo	Cristian	Lay)	que	
as	adquiriu	e	reativou	sua	operação	.	Isso	também	
se	reflete	no	tráfego	ferroviário	e,	atualmente,	o	
porto	de	Sevilha	é	o	único	ponto	de	entrada	de	
matéria-prima	e	saída	para	produção.	

Também	 no	 caso	 da	 fábrica	 de	 cimento	 de	
Alconera	 (junto	 a	 Zafra),	 o	 aumento	 da	 sua	
produtividade	 reflecte-se	 no	 tráfego	 ferroviário	
graças	 ao	 transporte	 de	 carvão	 desde	 Nava	 de	
Puertollano	até	à	própria	fábrica.
Outros	 tráfegos	 na	 zona	 mantiveram	 a	 sua	

actividade,	 como	 é	 o	 caso	 do	 transporte	 de	
Biodiesel	desde	Zafra	até	ao	porto	de	Huelva.
	Mas,	infelizmente,	nem	tudo	são	boas	notícias.	

No	momento	da	redação	destas	 linhas,	estamos	
recebendo	 informações	 sobre	 a	 paralisação	
da	 siderurgia	 como	 resultado	 do	 aumento	
desproporcional	 dos	 custos	 de	 energia,	 devido,	
como	todos	sabemos,	à	nova	situação	que	se	vive	
no	mundo	devido	à	a	guerra	da	Ucrânia.

©	José	Luis	Torres	Blázquez

A	333-340	sai	de	Zafra	em	direcção	a	Huelva	com	o	comboio	de	vagões	de	biodiesel.	
02	de	Março	de	2022
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©	José	Luis	Torres	Blázquez

©	José	Luis	Torres	Blázquez

Composição	de	sucata	e	plataformas	vazias	para	serem	carregadas	com	perfis	metálicos	em	Los	
Llanos	de	la	Granja,	junto	à	siderúrgica	de	Jerez,	atravessando	a	cidade	de	Burguillos	del	Cerro,	

entre	Zafra	e	Jerez.	09	de	Fevereiro	de	2022.

A	mesma	333-345	da	foto	anterior,	está	encarregado	de	levar	uma	composição	de	sucata	vazia	de	
Zafra	até	o	porto	de	Sevilha.	Na	imagem,	saindo	de	Zafra.	02	de	Fevereiro	de	2022.
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Caminhos de Ferro UCranianos

©	Fonte:	CNN

Uma	das	reuniões	de	ponto	de	situação	dos	serviços	no	país.

A	pandemia	 já	 tinha	 demonstrado	 a	capacidade	de	 resiliência	dos	pro-
fissionais	do	setor	ferroviário.	Ape-

sar	dos	confinamentos	houve	todos	os	dias	
comboios	a	 circular	 o	que	é	o	mesmo	que	
dizer	que	houve	funcionários	que	estiveram	
aos	comandos	desses	comboios	(de	passa-
geiros	e	de	mercadorias),	responsáveis	que	
asseguraram	a	venda	e	revisão	de	bilhetes,	
que	asseguraram	a	gestão	da	circulação	e	a	
indispensável	manutenção	da	 infraestrutu-
ra	e	material	circulante.
O	 desafio	 foi	 sendo	 superado,	 excedendo	

muitas	vezes	as	expectativas	face	às	exigências	
e	às	restrições	a	que	a	situação	obrigou.
Se	 este	 testemunho	 foi	 global,	 durante	

este	 mês	 recebemos	 pela	 mão	 dos	 meios	 de	
comunicação	 social,	 designadamente	 pela	
CNN,	 BBC	 e	 Observador	 uma	 vaga	 de	 outros	
impressionantes	testemunhos	do	compromisso	e	
da	capacidade	de	superação	dos	profissionais	da	
ferrovia,	neste	caso	num	cenário	de	guerra	como	
o	que	se	vive	na	Ucrânia.

Com	a	invasão	da	Ucrânia	por	parte	da	Rússia,	
milhões	 de	pessoas	 tiveram	de	 fugir	 dos	 locais	
onde	 habitavam.	 Não	 vamos	 pretender	 entrar	
em	 detalhes,	 porque	 todos	 temos	 visto	muitas	
imagens	 que	 serão	 marcantes	 ao	 longo	 deste	
século,	e	porque	muitas	trazem	memórias	de	um	
passado	que	se	pensava	para	sempre	enterrado	
nos	livros	de	história.	Queremos	destacar	as	que	
envolvem	a	ferrovia	e	o	serviço	que	foi	chamada	
a	prestar	neste	cenário,	permitindo	a	evacuação	
das	populações	e	o	 transporte	de	mantimentos	
para	aqueles	que	ficaram,	militares	e	civis.
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Centro	de	Controlo	que	mantém	em	funcionamento	os	caminhos	de	ferro	Ucranianos

©	Fonte:	CNN

Olaksandr	Kamyshin	numa	das	estações

Na	 Ucrânia,	 os	 caminhos-de-ferro	 são	
maioritariamente	detidos	pelo	Governo	e	o	modelo	
de	 gestão	 incide	 sobre	 uma	 única	 empresa,	 a	
Ukrzaliznytsia,	 responsável	 pela	 infraestrutura,	
transporte	de	passageiros	e	carga.	Desde	a	década	
de	1990	que	uma	parte	da	operação	ferroviária	na	
zona	este	da	Ucrânia	se	encontra	sob	exploração	
privada	da	companhia	Lemtrans.

A	rede	ferroviária	Ucraniana	tem	uma	extensão	
de	 21640,4	 quilómetros	 dos	 quais	 9878	 são	
electrificados,	fazendo	com	que	seja	a	13ª	maior	
rede	 a	 nível	 mundial.	 Em	 termos	 de	 operação	
os	 números	 são	 ainda	 mais	 impressionantes	
com	a	exploração	dos	serviços	de	passageiros	e	
de	 mercadorias	 a	 atingirem	 respetivamente	 as	
posições	6ª	e	7ª	a	nível	mundial.			
Desde	o	início	do	conflito	esta	rede	ferroviária	

tem	 sido	 vital	 para	 os	
motivos	 anteriormente	
referidos.	 Desconhecido	
da	maior	parte	do	público	
até	ao	final	de	Fevereiro,	
hoje	todos	sabem	quem	
é	 Olaksandr	 Kamyshin,	
o	diretor	desta	empresa	
ferroviária	 que,	 aos	
37	 anos,	 colocou	 a	
família	 a	 salvo	 fora	 do	
país,	 abandonou	 os	
escritórios	da	companhia	
em	 Kiev,	 negou	 a	
permanência	 num	
bunker	 e	 estabeleceu	
conjuntamente	 com	 a	
sua	equipa	um	centro	de	



©	Fonte:	CNN

Passageiros	agurardam	a	chegada	do	comboio	para	fugirem	da	Ucrânia.
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controlo	móvel	que	percorre	as	 linhas	do	país	e	
onde	se	planeia	e	controla	a	operação	à	medida	
das	necessidades	e	dos	acontecimentos.	
A	sua	lógica	é	simples,	se	há	funcionários	nos	

comboios,	 se	há	 funcionários	nas	estações	e	 se	
há	 funcionários	 a	 restabelecer	 infraestruturas	
atacadas	pelos	soldados	Russos,	esta	equipa	tem	
de	estar	no	terreno	e	estar	com	eles.
No	 dia	 14	 de	 Março	 em	 declarações	 à	 CNN	

Oleksandr	 Kamyshin	 referia	 que	 mais	 de	 2,1	
milhões	 de	 pessoas	 tinham	 sido	 evacuadas	 de	
comboio	 e	 que	 era	 um	milagre	 a	 rede	manter-
se	 grande	 parte	 em	 funcionamento	 apesar	 de	
algumas	zonas	estarem	fora	de	serviço	devido	a	
danos	 irreparáveis,	 nomeadamente	 na	 zona	 de	
Kharkiv	e	Mariupol.
“Continuaremos	a	reparar	os	carris	assim	que	

os	ataques	parem.	 “Vamos	manter	os	comboios	
a	 circular	 o	máximo	de	 tempo	possível.	Não	há	
outra	opção	para	nós”.
No	 dia	 14	 de	 Março	 Oleksandr	 Kamyshin	

contabilizava	os	seguintes	dados	de	baixas	entre	
os	mais	de	400	mil	funcionários	da	empresa;	24	
feridos	e	33	mortos.

Este	artigo	pretende	ser	assim	uma	homenagem	
a	estes	profissionais,	a	 todos	os	que	continuam	
diariamente	a	contribuir	para	o	funcionamento	do	
caminho-de-ferro	 na	 Ucrânia	 e	 a	 todos	 aqueles	
que	ao	longo	destes	últimos	dois	anos	estiveram	
na	linha	da	frente	de	uma	outra	batalha	que	não	
sabemos	se	já	terminou	ou	não…	

Veja	as	peças	Jornalisticas	da	CNN,	da	BBC	e	
do	Observador	em:

https://edition.cnn.com/2022/03/14/europe/
ukrainian-railways-war-intl-cmd/index.html

h t t p s : / / www. b b c . c om / n ew s /w o r l d -
europe-60755198

https://observador.pt/2022/03/26/olaksandr-
kamyshin-tem-uma-missao-garantir-que-os-
comboios-na-ucrania-nao-param-de-circular-e-
isso-tornou-o-um-alvo-para-os-russos/

https://edition.cnn.com/2022/03/14/europe/ukrainian-railways-war-intl-cmd/index.html
https://edition.cnn.com/2022/03/14/europe/ukrainian-railways-war-intl-cmd/index.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-60755198
https://www.bbc.com/news/world-europe-60755198
https://observador.pt/2022/03/26/olaksandr-kamyshin-tem-uma-missao-garantir-que-os-comboios-na-ucrania-nao-param-de-circular-e-isso-tornou-o-um-alvo-para-os-russos/
https://observador.pt/2022/03/26/olaksandr-kamyshin-tem-uma-missao-garantir-que-os-comboios-na-ucrania-nao-param-de-circular-e-isso-tornou-o-um-alvo-para-os-russos/
https://observador.pt/2022/03/26/olaksandr-kamyshin-tem-uma-missao-garantir-que-os-comboios-na-ucrania-nao-param-de-circular-e-isso-tornou-o-um-alvo-para-os-russos/
https://observador.pt/2022/03/26/olaksandr-kamyshin-tem-uma-missao-garantir-que-os-comboios-na-ucrania-nao-param-de-circular-e-isso-tornou-o-um-alvo-para-os-russos/
https://observador.pt/2022/03/26/olaksandr-kamyshin-tem-uma-missao-garantir-que-os-comboios-na-ucrania-nao-param-de-circular-e-isso-tornou-o-um-alvo-para-os-russos/
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