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Editorial

om a Beira Alta encerrada para
obras, iniciou-se uma das mais decisivas fases do Ferrovia 2020, que
é a recuperação da principal linha internacional do nosso país da decadência embaraçosa em que havia caído. A obra é necessária e tem amplitude, mas não vale a pena
aproveitar para propagandas – no final, o
tempo de Lisboa à Guarda voltará ao patamar de 1997 – há 25 anos, portanto.
Os nove meses de encerramento tornaram-se
inevitáveis por uma súmula de acções e omissões tão típicas da gestão do nosso caminho de
ferro – apesar de ser uma linha da máxima importância, foi sendo tolerada a sua gradual obsolescência, até se tornar tão profunda que necessita de intervenção em toda a extensão e em
profundidade. Acresce que, apesar de pensada
já em 2014, os mais variados expedientes e paragens acabaram por trazer a obra para o prazo
limite de execução dos fundos europeus, obrigando agora a acelerada intervenção, só possível com o encerramento total.

ses, constatamos que na reabertura o caminho
de ferro, uma vez mais, não estará a competir
a partir do patamar em que estava – mas sim,
depois de ter recuado ainda mais. Uma marca
dos últimos 25 anos é a necessidade dos encerramentos totais para obras sem grande ambição
e que nem sequer aceleram decisivamente o caminho de ferro, o que ainda minoraria os meses
de espera. Há aqui um real retrocesso, bastando pensar que a linha da Beira Alta passou por
processo bem mais complexo e renovação bem
mais profunda entre 1990 e 1997, com os comboios a passarem e sem sinalização automática
para ajudar.
Entretanto passou-se mais um mês. Mais um
mês sem nomear administração para a CP (finalizou mandato em Dezembro o actual CA) e outro
mês sem nomear administração para a IP (cujo
mandato já terminou em Dezembro de 2020!).
Parece tudo muito estranho para um sector que,
no discurso público, é a grande prioridade!
João Cunha

Enquanto esperamos que os avisos prematuros da IP não signifiquem um atraso efectivo que
prolongue este encerramento para lá dos 9 me-

© Infraestruturas de Portugal
Obras na linha da Beira Alta
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CP Instala Comando de
Portas nas Locomotivas

A

CP entrou numa nova fase do seu
plano de aumento de segurança das
composições com locomotiva e carruagens, composições que se prevê para um
futuro desejavelmente breve que todas as
portas possam ser bloqueadas para evitar
a sua abertura fora das estações, seja em
andamento ou aquando de alguma paragem
técnica.

No dia 8 de Abril de 2022 a CP fez o primeiro
teste com a locomotiva 2612, a primeira locomotiva da CP equipada com um módulo electrónico
que permite comandar as portas das carruagens
(quer para abrir como para fechar) através da linha de comboio UIC (a chamada interfonia). Para
o ensaio a locomotiva rebocou três carruagens
Schindler ainda não adaptadas (as portas serão
motorizadas e a linha de comboio configurada),
mas o objectivo era testar o módulo instalado na
locomotiva activando os vários comandos possíveis e analisando os sinais transmitidos para a
linha de comboio, o que foi coroado de sucesso.

Este módulo permitirá aos maquinistas comandar a abertura e fecho de portas, impedindo assim a abertura das portas para lá das estações,
à semelhança do que existe há já muitos anos
nas automotoras. No caso das 2600, este módulo
permite ainda inibir a tracção caso uma porta seja
aberta ou enquanto existirem portas abertas na
composição, o que transmitirá um sinal à locomotiva. É um casamento adicional entre electrónica
e electromecânica, dado que o novo módulo actua depois nos relés da locomotiva para provocar
a descida do graduador para 0 pontos ou para impedir a sua progressão caso esteja nos 0 pontos.
Após finalização das validações, é expectável
que este módulo seja alargado a todas as locomotivas 1400, 2600 e 5600, para além da adaptação
das carruagens Corail, Sorefame IC e Schindler.
As carruagens Arco já estão equipadas de origem
e serão as primeiras a circular em Portugal com
esta capacidade.

© Carlos Pinto
Rio Tinto, marcha especial para ensaiar o sistema de controlo de portas instalado na 2612.
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A

Catenária LP300
em Testes

Infraestruturas de Portugal iniciou
os ensaios do seu modelo de catenária apta a velocidades de 300
km/h, com a instalação de 3 postes do novo
modelo LP300 nas imediações de Oliveira do
Bairro, junto ao PK 254 da linha do Norte.

A maior diferença deste modelo assenta na sua
suspensão, que agora está a ser testada à passagem dos pantógrafos num troço onde a velocidade de ponta autorizada é de 220 km/h. Visualmente próximo do modelo francês que equipa
as linhas de alta velocidade daquele país, este

locidades muito elevadas, sendo mais um ensaio
prévio ao avanço dos projectos de alta velocidade
no nosso país.
O Fernando Liberato publicou um vídeo onde é
facilmente perceptível a diferença entre os dois
tipos de catenária:
https://www.youtube.com/watch?v=-JiL4NQJJZY

modelo foi desenvolvido pela Infraestruturas de
Portugal e será aplicado nas linhas cuja velocidade comercial esteja projectada para 300 km/h. A
título de exemplo, equipará a nova linha Évora –
Caia, actualmente em construção.
Com este sistema, as linhas assim electrificadas
permitirão a passagem de comboios equipados de
pantógrafos interoperáveis de 1.600 e 1.950mm
de perfil, qcompatíveis com a norma nacional de
1.450 mm..
Este ensaio vai permitir conhecer melhor a montagem e funcionamento de catenária apta a ve-

© Infraestruturas de Portugal
Pormenor da catenária LP300.

© Infraestruturas de Portugal
Dois exemplos de catenária. Do lado esquerdo a LP300 e do lado direito a tradicional.
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Estabilização de Taludes
na Linha do Minho

F

oram iniciados os trabalhos referentes à empreitada de estabilização de
dois taludes graníticos da linha do
Minho, situados entre as estações portuenses de São Bento e Campanhã.

A intervenção que decorre entre os quilómetros 1,000 e 2,000 tem como objectivo a melhoria das condições de estabilidade geotécnica dos
maciços existentes, com a implementação de um
sistema de redes de alta resistência pregadas e
painéis de cabos. Desde modo será
possível conter eventuais instabilizações o que irá evitar que o material
desprendido possa cair sobre a linha,
danificando a mesma e afetando a
circulação ferroviária.
A empreitada conta com um prazo
de execução das obras de 90 dias,
sendo que o contrato foi assinado no
passado 29 de Março com a empresa
Scoplano. Este é um investimento de
136 mil euros, inserido numa vasta
lista de intervenções a nível nacional, que tem vindo a ser desenvolvida pela Infraestruturas de Portugal
tendo em vista a melhoria de segurança e de circulação na rede ferroviária.

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal
8

Comboio Correio

Finalizada a Reabilitação
da Estação de Alverca

E

stão finalizados os trabalhos referentes à empreitada de reabilitação da
estação de Alverca.

Os diversos trabalhos foram executados pela empresa NOVA CITACOR, com um projeto desenvolvido pela ESTRUTOVIA e com a fiscalização da empreitada a ser assegurada pela GIB Engineering.
O contrato tinha sido assinado em Abril de 2021,
com um prazo previsto de conclusão das obras de
210 dias, tendo a empreitada sido consignada em
Agosto de 2021, decorrendo a intervenção dentro
do calendário previsto.
A intervenção teve como principal objetivo a melhoria das condições existentes, numa estação utilizada diariamente por milhares de
utentes, num dos eixos ferroviários mais
importantes da zona suburbana de Lisboa.

© Infraestruturas de Portugal

A empreitada incluiu os seguintes trabalhos:
- Reforço de fundações do corpo do edifício de passageiros com recurso a micro-estacas;

© Infraestruturas de Portugal

- Beneficiação geral do edifício em termos
de impermeabilização com a substituição de
coberturas e vãos envidraçados e tratamento de elementos metálicos;
- Foram efetuadas intervenções ao nível
das estruturas metálicas e coberturas das
plataformas de passageiros;
- Instalação de iluminação LED.

© Infraestruturas de Portugal

Esta intervenção junta-se a outras que
a Infraestruturas de Portugal tem feito ao
longo dos últimos tempos em diversas estações da área urbana e suburbana de Lisboa
com vista a adequar os espaços às novas
exigências em termos de acessibilidade,
funcionalidade, conforto, segurança e serviços oferecidos aos passageiros.

© Infraestruturas de Portugal
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Investimentos no Algarve

N

Alteamento de Plataformas

o passado dia 11 de Abril foi publicado em Diário da República a
abertura de um novo concurso público destinado ao alteamento das plataformas em diversos apeadeiros da linha do Algarve.
Esta nova empreitada vai permitir intervir nos
apeadeiros do Livramento, Porta Nova, Bom João,
Algoz, Poço Barreto, Ferragudo e Meia Praia. O
concurso agora aberto, apresenta um valor base
de procedimento de 1.600.000,00 euros com um
prazo de conclusão de 180 dias. Esta empreitada
insere-se no âmbito do Projeto de Eletrificação da
Linha do Algarve, e após a finalização da mesma
todas as estações e apeadeiros do Algarve que se
encontram em serviço comercial vão ficar as plataformas alteadas. Relembramos que no passado
mês de Fevereiro foi lançado um outro concurso
destinado a Castro Marim, Tavira, Luz, Alcantarilha, Estômbar-Lagoa e Mexilhoeira Grande.
Em todos os casos a sinalização irá ser reformulada com a instalação de painéis toponímicos
com o nome dos apeadeiros, painéis de indicação
de saída, painel com a indicação dos sentidos de
circulação dos comboios e um painel de indicação
de passagem proibida para
a plena via.

deiro, nos abrigos e nas coberturas dos edifícios.
Também vão ser instalados caminhos de cabos,
considerando a pré-instalação de sistemas de
informação eletrónica aos passageiros, e serão
construídas SET  (Sala de Equipamento de Telecomunicações).
Apeadeiro da Porta Nova
Este apeadeiro situa-se ao quilómetro 372,8
no troço entre Faro e Vila Real de Santo António,
dentro do perímetro urbano da cidade de Tavira. A plataforma existente tem um comprimento
de 75m e encontra-se à cota de 0.40m acima do
plano de rolante. Está colocada do lado direito no
sentido ascendente, existindo um abrigo metálico
para os passageiros.
A plataforma irá ser alteada em toda a sua extensão ficando com 0.76m acima do plano de rolante. Não será possível atingir os 80m de comprimento já que a extensão em 5 metros, seja
para o lado direito ou esquerdo, é considerada
inviável. No lado nascente existe o ATV e do lado
poente um desnível acentuado do terreno.
A futura plataforma alteada irá apresentar largura praticamente constante, de aproximada-

Como os apeadeiros se
vão manter operacionais
durante as intervenções
previstas, os trabalhos nas
plataformas serão faseados, permitindo o acesso
dos passageiros ao comboio. Em alguns casos será
necessário erguer plataformas provisórias.
Serão efetuados diversos
trabalhos relacionados com
a iluminação nas plataformas, nos acessos ao apea10

© Pedro André
Apeadeiro da Porta Nova, 25 de Dezembro de 2019.
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mente 3.75m no topo da plataforma. Será reformulado o acesso à plataforma do lado nascente
com a instalação de uma rampa de transição. O
ATV existente em madeira será substituído por
um do tipo Strail.
O atual abrigo de passageiros será mantido e
alteado, através da betonagem in-situ de plintos
de betão armado aferrolhados aos maciços existentes, sobre os quais será apoiada a estrutura.
Irá sofrer obras de decapagem e pintura e serão
instalados resguardos laterais e no alçado posterior do abrigo. Vão ser colocados dois bancos
de betão pré-fabricado e mobiliário urbano como
papeleiras.
A catenária será instalada do lado esquerdo da
via, no sentido ascendente da quilometragem,
pelo que a instalação dos postes de catenária não
interfere com o projeto do alteamento das plataformas
Apeadeiro do Livramento
Este apeadeiro situa-se ao quilómetro 362,4
no troço entre Faro e Vila Real de Santo António.
A plataforma existente tem um comprimento de
98.00m e encontra-se à cota de 0.45m acima do
plano de rolamento, colocada do lado esquerdo
da via em frente do edifício de passageiros, existindo um abrigo metálico.
O plano apresentado prevê o alteamento de
apenas 78.00m da plataforma que existe atual-

mente, ficando com 0.76m acima do plano de
rolamento. Irá ser reformulado o acesso do lado
nascente com a implementação de uma rampa da
transição. A largura da nova plataforma irá variar
entre os 3.20m do lado nascente e os 3.00m do
lado ponte, existindo uma zona de 2.57m junto
do futuro edifício técnico.
Em frente do edifício de passageiros a plataforma não irá ser alteada e desse modo a nova plataforma irá terminar no alinhamento da fachada
poente do EP. Deste modo a plataforma irá ficar
com 2 metros abaixo do exigido, não se justificando o investimento para construir um muro de
cais de prolongamento para o lado poente.
O abrigo existente, encostado às antigas instalações sanitárias, não irá sofrer qualquer mudança, já que a empreitada de ampliação da plataforma não prevê intervenção no local do mesmo.
Será alvo de decapagem e pintura, de instalação
de resguardos laterais e será colocado um banco
de betão pré-fabricado.
A catenária será instalada do lado esquerdo da
via, no sentido ascendente da quilometragem,
pelo que a instalação dos postes de catenária poderá condicionar a solução de alteamento da plataforma.
Apeadeiro do Bom João
Este apeadeiro situa-se ao quilómetro 342,2 no
troço entre Faro e Vila Real de Santo António, dentro do perímetro urbano da
cidade de Faro. A plataforma
existente tem uma extensão
de 101.00m e encontra-se
à cota de 0.50m acima do
plano de rolamento e possui
dois abrigos metálicos.
A
solução
apresentada
consiste no alteamento total da plataforma existente,
ficando posteriormente com
0.76, acima do plano de rolamento.

© Pedro André
Apeadeiro do Livramento, 27 de Dezembro de 2015.

Os abrigos existentes serão
alteados através da betonagem in-situ de plintos de betão armado aferrolhados aos
11
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maciços existentes, sobre
os quais será apoiada a estrutura do abrigo existente.
Será efetuada a decapagem
e pintura das partes metálicas e substituída a platibanda e chapa da cobertura
por as mesmas já se encontrarem danificadas. Vão ser
instalados resguardos laterais e no alçado posterior
do abrigo, colocados seis
bancos de betão pré-fabricado em cada abrigo e outros dois ao lado do abrigo
do lado poente, assim como
papeleiras.

© Pedro André

Apeadeiro do Bom João, 05 de Janeiro de 2022.
A existência de um arruamento paralelo ao apeadeiApeadeiro do Algoz
ro situado num patamar mais elevado não perEste apeadeiro situa-se ao quilómetro 306,3
mite grandes alterações em termos do acesso,
no
troço Tunes – Lagos. A plataforma existente
referindo que atualmente já existe uma rampa de
situa-se do lado esquerdo do sentido ascendenacesso.
te junto do edifício de passageiros. Atualmente
A catenária será instalada do lado direito da
conta com uma extensão de 103.00m de comprivia, no sentido ascendente da quilometragem,
mento e encontra-se à cota de 0.40m acima do
pelo que a instalação dos postes de catenária não
plano de rolamento.
interfere com o projeto do alteamento das plataA empreitada vai permitir altear o comprimenformas.
to total da plataforma em 103 metros   ficando
a mesma posteriormente com 0.76m acima do

© Pedro André
Apeadeiro do Algoz, 15 de Abril de 2012.
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plano de rolamento e com
uma largura de 4,45m que
é a dimensão existente no
extremo nascente. A plataforma existente em calçada que se encontra “colada” à plataforma em lajes
de cimento não será alvo
de intervenção. A rampa
de acesso será colocada a
ponte do EP.
A cobertura do edifício
utilizada para abrigo dos
passageiros irá manter-se
inalterada, já que o projeto
© Pedro André
agora delineado foi desenApeadeiro
volvido de modo a evitar
a demolição da mesma. A
aérea da plataforma sob a cobertura não irá ser
alvo de trabalhos. Vão ser decapadas e pintada as
peças metálicas da cobertura e substituída a telha existente. Serão instaladas papeleiras e dois
bancos em betão pré-fabricado.
A catenária será instalada do lado direito da
via, no sentido ascendente da quilometragem,
pelo que a instalação dos postes de catenária não
interfere com o projeto do alteamento das plataformas.
Apeadeiro do Poço Barreto
A Este apeadeiro situa-se ao quilómetro 314,1
no troço Tunes – Lagos. Atualmente a plataforma
conta com uma extensão de 65.00m e encontra-se à cota de 0.40m acima do plano de rolamento e está colocada do lado direito no sentido ascendente,  junto do edifício de passageiros, onde
existe um abrigo metálico.
A solução apresentada prevê o alteamento da
totalidade da plataforma existente e na extensão
da mesma em mais 15.00m, com a construção de
um novo muro cais do lado poente, que irá permitir um total de 80.00m de comprimento. A largura
irá manter-se a mesma, com cerca de 4.80m com
0.76m acima do plano de rolamento e a rampa irá
ser instalada do lado nascente.
O abrigo existente terá se ser alteado através
da betonagem in-situ de plintos de betão arma-

do Poço Barreto, 13 de Agosto de 2017.
do aferrolhados aos maciços existentes, sobre os
quais será apoiada a estrutura. Serão efetuados
trabalhos de decapagem e pintura e substituída a
platibanda e a chapa de cobertura. Após esta intervenção vão ser instalados resguardos laterais
e no alçado posterior do abrigo, colocados dois
bancos de betão pré-fabricado e papeleiras.
A catenária será instalada do lado esquerdo da
via, no sentido ascendente da quilometragem,
pelo que a instalação dos postes de catenária não
interfere com o projeto do alteamento das plataformas.
Apeadeiro de Ferragudo
Este apeadeiro situa-se ao quilómetro 328,3 no
troço Tunes – Lagos. A plataforma atual tem uma
extensão de 80.00m e está à cota de 0.40m acima do plano de rolamento e está colocada no lado
esquerdo do sentido ascendente junto do edifício de passageiros. Parte da cobertura do edifício
serve como abrigo de passageiros, a outra atualmente funciona como esplanada do restaurante,
já que parte do imóvel está concessionado.
A intervenção vai permitir o alteamento da plataforma em toda a sua extensão, ficando posteriormente com 0.76m acima do plano de rolamento, com cerca de 4.16m de largura, dimensão
existente na extremidade nascente. A rampa
existente terá de ser reformulada de modo a permitir o acesso à plataforma alteada. As obras pre-
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a instalação da rampa. A plataforma irá ficar com uma largura aproximada de 3.80m e com  
0.76m acima do plano de rolamento.

© Pedro André
Apeadeiro de Ferragudo, 24 de Maio de 2020.
vistas não incluem alterações à plataforma existente sob a cobertura existente do EP, por isso a
intervenção prevista aponta para a decapagem e
pintura dos perfis metálicos e das chapas. Será
substituída a da chapa da cobertura por uma chapa sandwich.
Um dos bancos será reposicionado para junto
do outro existente de modo a que se mantenha
a largura de 4,16 metros na plataforma alteada.
A catenária será instalada do lado esquerdo da
via, no sentido ascendente da quilometragem,
pelo que a instalação dos postes de catenária não
interfere com o projeto do alteamento das plataformas..

O abrigo existente terá se ser
alteado através da betonagem
in-situ de plintos de betão armado aferrolhados aos maciços
existentes, sobre os quais será
apoiada a estrutura. Serão efetuados trabalhos de decapagem e
pintura e substituída a platibanda e a chapa de cobertura. Após
esta intervenção vão ser instalados resguardos laterais e no alçado posterior do abrigo, colocados
dois bancos de betão pré-fabrica-

do e papeleiras.
A catenária será instalada do lado direito da
via, no sentido ascendente da quilometragem,
pelo que a instalação dos postes de catenária não
interfere com o projeto do alteamento das plataformas.
Fonte:
Linha do Algarve: Alteamento de Plataformas e Acessibilidades. Projeto de Execução. Diversos volumes das
Memórias Descritivas e Justificativas.

Apeadeiro de Meia Praia
Este apeadeiro situa-se ao quilómetro 344,6 no troço Tunes –
Lagos. A plataforma existente tem
uma extensão de 85.00m, do lado
esquerdo da via no sentido ascendente e está à cota de 0.40m
acima do plano de rolamento,
existindo um abrigo metálico para
passageiros. Existe uma passagem de nível do lado nascente da
plataforma.
A solução apresentada prevê o
alteamento de 82.00m da plataforma atual, sendo que será reformulado o acesso à mesma com
14

© Pedro André
Apeadeiro de Meia Praia, 19 de Setembro de 2018
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Ampliação de Subestação de Tração
Elétrica de Tunes

D

ia 11 de Abril foi publicado em Diário da República a abertura do
concurso público destinado à execução da empreitada de ampliação de subestação de tração elétrica de Tunes, que
irá permitir no futuro a alimentação do troço
entre Tunes e Lagos.
A futura empreitada vai obrigar a um investimento no valor de 2.000.000,00 € um prazo de
conclusão de 630 dias.

• Ampliação do edifício de forma a dispor de
uma nova sala para Quadro MT e de duas salas
de baterias;
• Fornecimento e instalação de quadro de Média
Tensão interior;
• Instalação de um novo pórtico para ligação
de 2 saídas à catenária e respetivo equipamento
exterior;
• Fornecimento e instalação de cabos BT e MT e
respetivos caminhos de cabos;

A subestação de tração de Tunes (63/25 kV – 50
Hz) situa-se ao quilómetro 301,330 da linha do
Sul, perto da estação de Tunes, alimentada pela
subestação da REN existente nessa localidade. É
em Tunes que se inicia o troço até Lagos da linha
do Algarve que irá ser eletrificado, cujas obras
se vão iniciar em breve após ter sido assinado
no passado dia 24 Fevereiro o contrato para a
execução da empreitada entre a IP e o  consórcio
formado pelas empresas Comsa Instalaciones y
Sistemas Industriales SAU / FERGRUPO – Construções Técnicas Ferroviárias, S.A. / COMSA, S.A.,
pelo valor de 25.423.000,00 euros.

• Integração dos novos equipamentos no sistema de comando, proteção e controlo da subestação, incluindo alterações de lógica de encravamentos;

Os principais trabalhos a concretizar durante a
empreitada de ampliação da subestação de tração de Tunes são os seguintes:

A ampliação da subestação irá decorrer dentro
da área vedada já existente, não havendo necessidade de ocupar outras parcelas de terreno.

• Integração no sistema de comando da Subestação os comandos e sinalizações dos equipamentos previstos para a futura ZN de Tunes a
instalar no troço Tunes-Lagos;
• Instalação de vedação interior;
• Instalação de Unidade de Produção para Autoconsumo;
• Realização de ensaios de funcionamento.

© Pedro André
Subestação de tração de Tunes, Abril de 2018.
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Investimentos no Douro

E

Finalizada Reabilitação de Via

stão finalizados os trabalhos referentes à empreitada de requalificação da linha do Douro entre os quilómetros 127,059 e 139,500.

O valor total do investimento foi de 5,8 milhões de euros, sendo que 2,2 milhões foram
destinados aos materiais utilizados e 3,6 destinados ao contrato de execução da empreitada.
Os trabalhos foram executados pelo consórcio
Rosa Ramalho Cobetar/Convensa, permitiram a
substituíção integral das travessas de madeira
por travessas de betão bibloco, e a substituição
de carril, passando do sistema de barra curta
para barra longa soldada.
Embora o contrato tenha sido assinado em Novembro de 2020, por motivos burocráticos apenas em Março de 2021 é que a obra foi consignada, com um prazo de execução de 300 dias.
A intervenção agora finalizada permitiu requalificar cerca de 12 quilómetros entre as estações
do Pinhão e do Tua. Deste modo foram melhorados os níveis de segurança, qualidade, fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura, permi-

© Infraestruturas de Portugal
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tindo o aumento do conforto e comodidade dos
passageiros.
A empreitada, que teve fiscalização assegurada pela empresa Afaplan, reduz os custos de
manutenção associada a este troço da linha do
Douro. Esta ação faz parte do plano integrado de
reabilitação da linha do Douro.
A Infraestruturas de Portugal disponibilizou no
Youtube um vídeo onde se podem observar diversas imagens referentes aos trabalhos efetuados durante a empreitada: https://www.youtube.com/watch?v=BRk7mCxmqMk
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2020

© António J. Pombo

2022

© Infraestruturas de Portugal

Investimento de 10 Milhões de Euros

A

linha do Douro irá ser alvo de um
investimento estimado de 10 milhões de euros.

Caíde - Marco de Canaveses da Linha do Douro
com um valor de procedimento de 9 milhões de
euros.

Após publicação em Diário da República no
passado dia 19 de Abril do Anúncio de Procedimento 4793/2022, a Infraestruturas de Portugal
ficou autorizada a proceder à abertura de um
concurso público destinado à seguinte emprei-

Como referido anteriormente a empreitada,
com um prazo de conclusão de 600 dias tem
duas vertentes distintas.

tada: Construção de edifícios e salas técnicas de
sinalização em diversas estações e apeadeiros,
e a supressão de 3 passagens de nível no troço

A construção de edifícios e salas técnicas vai
decorrer nas estações de Caíde (km 46,151), Vila
Meã (km 50,883), Livração (km 55,373) e Marco
de Canaveses (km 60,050) e nos apeadeiros de
Oliveira (km 48,767) e Recesinhos (km 55,373).
17
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© Ricardo M. Ferreira
A estação da Livração irá receber uma nova sala técnica para substituir a existente. Junho de 2021
Apenas em Caíde será requalificado um edifício
existente, que serve atualmente como posto de
catenária e que será posteriormente adaptado a
novas funções. Nos outros locais será necessário
proceder à construção de edifícios novos, sendo
que no caso de Livração as instalações atuais da
SET situadas num contentor serão futuramente mudadas para o novo local. Vão ser também
implementadas torres GSM-R com 18 metros de

altura nas estações e apeadeiros referidos anteriormente, com exceção de Recesinhos.
A outra vertente tem como objetivo proceder-se à supressão de 3 passagens de nível existentes, duas em Vila Meã e uma já no concelho de
Marco de Canaveses.
Em Vila Meã temos a seguintes situações:
m Encerramento da passagem de nível pedonal
ao km 50,274. Como alternativa
irá ser construída uma PIP (passagem inferior pedonal) ao km
50,271 a norte da estação de Vila
Meã que irá restabelecer a continuidade pedonal da rua Dr. Joaquim da Silva Cunha.

© António J. Pombo
Recesinhos, irá receber uma sala técnica, mas não será instalada
torre de GSM-R. Julho de 2019
18

m Encerramento da passagem
de nível rodoviária automatizada
ao km 51,145. Como alternativa
vai ser construída uma PIR (passagem inferior rodoviária) ao km
50,909 a sul da estação de Vila
Meã e irá permitir a ligação da rua
5 de Outubro, estando previsto a
construção de uma rotunda em
cada extremidade do restabeleci-
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mento. Para os peões será construída uma PIP
ao km 51,131 nas imediações da rua Raimundo
Magalhães.
No concelho de Marco de Canaveses vai ser encerrada a passagem de nível rodoviária automatizada ao km 56,227. Como alternativa vai ser
construída uma PIR a cerca de 900 metros a sul
da estação da Livração, nas imediações da rua
Ponte do Bairro.
Em todas as situações apresentadas a construção das PIRs e PIPs tem em conta uma futura

duplicação da via, ficando as mesmas preparadas para essa eventualidade.
Mais recentemente, no passado dia 26 de
Abril, foi publicado o Anúncio de Procedimento 5149/2022 que permite à Infraestruturas de
Portugal proceder à abertura do concurso público destinado aos serviços de fiscalização da empreitada referida anteriormente. Este concurso
tem um valor de procedimento de 1,5 milhões
de euros e um prazo de execução de 750 dias.

Reabertura da linha do
Douro entre Pocinho e
Barca d’ Alva

F

oi apresentado no dia 28 de Abril o
estudo de viabilidade técnica e ambiental da reabertura do troço Pocinho - Barca d’Alva, divulgado através da
página de Facebook do Município do Peso da
Régua.
Os primeiros dados conhecidos apresentam um
investimento previsto de 75 milhões de euros
para que se possa proceder à reabertura dos 28
quilómetros da linha do Douro entre o Pocinho e
Barca d’Alva, encerrados em 1988. Deste montante cerca de 59 milhões serão destinados às
obras e os restantes 16 milhões para estudos,
projetos, fiscalização e estaleiro.
Os desenvolvimentos mais recentes relacionados com a possível reabertura destes quilómetros tiveram início em Maio de 2021 quando foi
criado um grupo de trabalho destinado ao estudo da reabertura do troço da Linha do Douro
entre o Pocinho e Barca d’Alva  e a definição do
modelo de exploração. Posteriormente no mês
de Novembro foi celebrado o contrato entre a
Infraestruturas de Portugal e a GEG – Gabinete
de Estruturas e Geotecnia no valor de 174,960
euros , aos quais acresce o IVA, destinado ao  

estudo da viabilidade de reabilitação da ligação
ferroviária Pocinho – Barca D’Alva com um prazo
de conclusão de 135 dias.
Os valores apresentados são bastante superiores aos que já tinham sido conhecidos em anos
anteriores. Relembramos que em 2016 um outro
estudo da Infraestruturas de Portugal apontava
para um investimento de 43 milhões de euros,
enquanto que a ministra da Coesão Territorial,
Ana Abrunhosa, afirmou em Maio de 2021 que
os valores seriam de cerca de 50 milhões de euros.
Em seguida reproduzimos as afirmações da  
Comissão de Trabalho para a reativação da Linha
do Douro até Barca d`Alva efetuadas no dia 28
de Abril:
“A Comissão de Trabalho para a reativação da
Linha do Douro até Barca D` Alva, reunida hoje
em Peso da Régua, identifica-se com o estudo de
viabilidade para a reabilitação da ligação ferroviária Pocinho/Barca d`Alva, realizado pela Infraestruturas de Portugal.
A estimativa orçamental global do projeto e
empreitada para o troço Pocinho/Barca de Alva
19
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corresponde a cerca de 75 milhões de euros, dos
quais 59 milhões serão destinados a obra e o
restante a estudos, projetos, fiscalização e estaleiro.
A reabertura desde troço da Linha do Douro irá
potenciar a COESÃO TERRITORIAL, uma vez que
será feita a ligação de territórios do litoral ao interior, através de uma linha ferroviária, que faz
parte integrante da história, da economia e da
vida das populações, a qual acompanha, desde
o município de Baião a Barca D’Alva, a única via
fluvial navegável, identificada no mapa da rede
transeuropeia de transportes. Estima-se que o
ganho, em termos de tempo de percurso, entre
Pocinho e Barca D’Alva seja superior a 30 minutos, comparado com a alternativa rodoviária
existente.
No que respeita ao TURISMO, com a complementaridade entre os diversos meios de transporte disponíveis, poder-se-á potenciar ainda
mais o designado turismo ferroviário e/ou fluvial
que o Douro atualmente proporciona. A extensão dos atuais serviços regionais e/ou criação de
serviços ferroviários específicos (ex. do comboio
histórico a vapor ou Miradouro) irá aumentar
significativamente a oferta turística da região.

A ECONOMIA REGIONAL será influenciada positivamente com o aumento do fluxo turístico
previsto, o que se traduzirá na dinamização do
comércio local, do alojamento e da restauração
e, por conseguinte, no incremento do emprego
local.
A Linha do Douro, na sua plenitude, permitirá
unir áreas de património cultural e natural classificados, nomeadamente, o Alto Douro Vinhateiro, o Parque Arqueológico do Vale do Côa e
o Parque Natural do Douro Internacional. A reabertura deste troço permitirá ainda valorizar o
território, possibilitando o usufruto do património histórico-cultural e a preservação da sua autenticidade.
A reabertura do troço Pocinho/Barca de Alva
contribuirá positivamente para a Meta das Alterações Climáticas, pois a circulação será assegurada por material circulante elétrico, não
havendo emissões de gases com efeito de estufa. A utilização de um modo de transporte mais
eficiente, permitirá a transferência de modos de
transporte mais poluentes, como é o caso do rodoviário e fluvial, com redução significativa de
emissões de ruído e vibrações, o que contribuirá
para a qualidade de toda a região.”

© Nuno Miguel
Antiga estação de Barca d’Alva, Março de 2015.
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D

Marcha Albufeira - Faro, 09 de Abril de 2022.

urante o mês de Abril decorreram
dois eventos desportivos em Portugal, Valença e Albufeira, que contaram com a presença de cerca de 2250 jovens,
havendo a necessidade da grande maioria
ter de se deslocar para os locais em questão,
partindo de diversos pontos do país.
Em Valença durante o primeiro fim-de-semana
do mês de Abril foi organizada a final do Corta-Mato Nacional, uma das mais importantes provas do calendário desportivo anual do Programa
do Desporto Escolar. Segundo alguns órgãos de
comunicação social regional, estiveram presentes
cerca de 750 alunos acompanhados por cerca de
150 professores, provenientes das Coordenações
Regionais do Desporto Escolar do Norte, do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve e ainda com a presença de alunos da região
autónoma dos Açores.
Para o transporte de grande parte dos participantes foi efetuado um serviço especial entre
Santa Apolónia e Valença na sexta feira dia 01,
sendo que o regresso à capital portuguesa decorreu no dia seguinte.
A sul do país decorreu entre os dias 9 e 14 de
Abril a Festa do Basquetebol, o palco do maior
campeonato de basquetebol para os escalões

sub-14 e sub-16 organizado em Portugal. Naquela que foi a14ª edição estiveram presentes mais
de 800 jovens entre os 12 e os 16 anos, acompanhados do pessoal técnico, provenientes de todas
as regiões do país, e que durante 6 dias competiram no evento.
Mais uma vez a CP disponibilizou um serviço especial de passageiros, Comboio do Basquetebol,
que no dia 09 de Abril fez a ligação entre Porto-Campanhã e o Algarve, com algumas paragens
intermédias para embarque dos participantes,
tendo chegado a Albufeira durante a tarde onde
se procedeu ao desembarque. A composição
composta por 3 unidades 2240 seguiu posteriormente até à estação de Faro, tendo nesse mesmo
dia regressado para Lisboa em vazio, para que
as automotoras não permanecessem imobilizadas
durante 5 dias no Algarve, evitando ainda maiores constrangimentos na gestão da frota.
Durante a manhã do dia 14 a composição das 3
automotoras voltou a viajar entre Lisboa e Faro,
para que após o almoço se pudesse iniciar a viagem de regresso à cidade do Porto, com a respetiva paragem em Albufeira para o embarque e
as posteriores paragens para desembarque dos
jovens e acompanhantes.
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© Tiago Cunha
2266+ 2248 +2270 (Valença - Lisboa Santa Apolónia), Lousado, 02 de Abril de 2022.

© Diogo Filipe
Comboio Valença - Lisboa Santa Apolónia, Bencanta, 02 de Abril de 2022.
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© Nuno Cortesão
2293+2258+2242 Comboio 13512 (Porto Campanhã - Faro), Pereira, 09 de Abril de 2022.

© João Balseiro
Comboio 13512 (Porto Campanhã - Faro), Terrim, 09 de Abril de 2022.
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© Pedro André
Comboio 27852 (Faro - Lisboa Santa Apolónia), Patacão, 09 de Abril de 2022.

© João Balseiro
2270+2267+2259 Comboio 13564/5 (Faro - Porto Campanhã), 14 de Abril de 2022.
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CP prepara 3500 para o
Regresso a Sintra

A

s doze unidades 3500 da CP poderão a breve trecho conhecer novas
atribuições nos serviços suburbanos da capital. Respondendo a necessidades
operacionais, a engenharia da CP preparou a
frota para circular em unidade múltipla, algo
que o parque da CP, contrariamente ao da
Fertagus, nunca experimentou.

Depois de alguns ensaios em parque, em Campolide, a CP avançou com um teste dinâmico no
dia 9 de Abril, entre Campolide, Sintra, Alverca,
Sintra e Campolide, com duas unidades em múltipla. O teste aparentou ter todo o sucesso antecipado. Para este início foram chamadas as 3522
e 3526.

A CP parece inclinada para utilizar esta fórmula
operacional nos comboios Sintra – Alverca, uma
família de comboios operados à hora de ponta e
que têm conhecido fenómenos de saturação especialmente relevantes, até porque são operados
apenas de 30 em 30 minutos. Uma nova rotação
de 10 unidades 3500, emparelhadas em 5 composições, poderá ser a resolução. Nesse caso, os
eixos da Azambuja e de Alcântara-Terra passarão
a ser operados exclusivamente pelas unidades
2300/2400.

© António J. Pombo
3526+3522, Ensaios Campolide -> Sintra, Cruz da Pedra, 09 de Abril de 2022.
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© Filipe Fernandes
3522+3526, Ensaios Sintra->Alverca, Bifurcação de Meleças, 09 de Abril de 2022.
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Ecopista do Tua em
Macedo de Cavaleiros

O

Município de Macedo de Cavaleiros
abriu no passado mês de Abril os
primeiros 4.9 quilómetros de ciclovia sobre a antiga linha do Tua, percorrendo
o antigo canal ferroviário entre a passagem
de nível ao Km 80.333 e o apeadeiro de Castelãos, a norte de Macedo.

Este projecto iniciou-se em 2017 e pretende a
reconversão da antiga linha ferroviária numa ecopista, em 70 quilómetros, juntando os Municípios
de Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança,
prevendo-se a reabilitação de estações e apeadeiros, e de todas as obras de arte edificadas ao
longo do canal.

gança em moldes semelhantes ao anterior, para
fins comerciais ou turísticos. Fruto de uma indefinição política que se vai arrastando há anos
marcada pela falta de interesse no investimento
ferroviário, este não deixa porém de ser um momento onde se assinala a preservação histórica
de algum património ferroviário ainda ali edificado.
A antiga estação ferroviária de Macedo de Cavaleiros está a ser alvo de requalificação que irá
permitir transformar a mesma em ponto de apoio
da ecopista e servir como sede do Geopark Terras
de Cavaleiros.

Este acaba por ser um momento simbólico a nível ferroviário, cavando ainda mais a esperança
do regresso do comboio à linha do Tua até Bra-

© Ricardo M. Ferreira
Castelãos, via férrea substituida por alcatrão. 22 de Abril de 2022
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© Ricardo M. Ferreira
Em Macedo de Cavaleiros decorrem ainda obras de preservação de algum património ferroviário,
destacando-se por exemplo a manutenção da antiga rotunda ferroviária. 22 de Abril de 2022

Comboio do Cante Voltou

D

epois de dois anos de interregno
devido à pandemia de Covid-19,
o dia 23 de Abril trouxe a Ovibeja
de volta aos carris, com a operação de um
comboio especial (Comboio do Cante) entre
Lisboa e Beja levando
participantes e grupos
culturais. Ao todo, seis
carruagens Corail levaram ao Baixo Alentejo
uma imagem pouco habitual na abandonada
ferrovia local.

traccionado pela locomotiva 1461. Até Casa Branca, competiu à locomotiva 5603 rebocar todo o
conjunto.
Vídeo de Edgar Pereira disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=bCIBm9mC6-o

Para a operação ser possível, a CP trouxe de Contumil um furgão gerador,
permitindo a climatização
das carruagens no percurso
Casa Branca – Beja – Casa
Branca, onde o comboio foi
29
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Vouga brilhou com mais uma
Edição Especial a Vapor

Após abastecimento em Águeda, a E214
segue agora sem paragens até Macinhata.
15 de Abril de 2022.

©
30
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© Ricardo M. Ferreira
À passagem pelo apeadeiro de Azurva, o comboio a vapor em perfil favorável, descendo a caminho
da próxima paragem, Eixo. 15 de Abril de 2022.

F

oi nos dias 15 e 16 de Abril que o mágico comboio regressou novamente
à linha do Vouga, para uma edição
especial de sexta-feira e sábado de Páscoa,
com duas viagens históricas entre Aveiro e
Macinhata do Vouga. A majestosa E214 foi
novamente mote de atracção de várias pessoas, que se deslocaram até à região para
ver e viajar a bordo do comboio a vapor, com
cinco carruagens do início do século passado, que transbordaram de gente.
A edição novamente esgotada num espaço de
duas semanas foi realizada em moldes semelhantes a edições anteriores, saindo da estação
de Aveiro pelas 9h com a E214 em tracção até
Águeda, onde uma paragem de 15 minutos é usada para abastecer e lubrificar a locomotiva, enquanto a comunidade local se mobiliza de encanto em redor da histórica composição. A viagem
prossegue depois até Macinhata, onde durante 80
minutos os passageiros aproveitam o ambiente
local para desfrutar e visitar o museu ferroviário
ali sediado.

Mas o comboio segue ainda em vazio até Sernada do Vouga, complexo ferroviário quatro quilómetros mais à frente, onde a locomotiva diesel
9004 já se prepara para ser ela a liderar o comboio de regresso a Aveiro pela hora de almoço,
agora com a E214 a reboque na outra ponta - um
procedimento que vai continuar a acontecer enquanto a rotunda de Sernada não estiver operacional.
Fruto destas limitações operacionais, e como o
arranque de 2022 foi ainda um cenário de imprevisibilidade relativo à situação pandémica em
que vivemos, ainda não foi desta que a CP dispôs
de condições para o planeamento de uma edição mais regular com comboios a vapor na linha
do Vouga, tendo o programa para este início do
ano se esgotado em apenas cinco viagens. Com
a chegada do verão deixam de haver condições
para que a E214 possa circular, e por isso novas
viagens a vapor só deverão regressar agora após
Outubro. Entre os meses de Junho e Outubro o
comboio circulará regularmente com a 9004.
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© Ricardo M.Ferreira
A viagem de regresso a Aveiro é com a 9004 em tracção. Aqui a vemos a passar a majestosa
ponte de Sernada, com a E214 a reboque. 15 de Abril de 2022

© Ricardo M.Ferreira
A saída de Águeda em perfil de subida proporciona sempre um momento memorável.
16 de Abril de 2022.
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© Ricardo M.Ferreira
Já próximo de Macinhata, a Mallet E214 desfila pelo perfil em curva e contra-curva da linha do
Vouga. 16 de Abril de 2022

© João Pedro Tavares
Em uma das dezenas curvas do Vouga, perto de Casal do Álvaro. 16 de Abril de 2022.
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© João Pedro Tavares
O fumo e vapor dão um toque misterioso à composição. Carvalhal da Portela, 16 de Abril de 2022.

© João Pedro Tavares
Ponte de Sernada, um dos locais mais icónicos de toda a linha. 16 de Abril de 2022.
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© João Pedro Tavares
Mesmo com a 9004 a tracionar a composição não perde o encanto. Aguieira, 16 de Abril de 2022.

© João Pedro Tavares
De regresso a Aveiro em Casal do Álvaro, 16 de Abril de 2022.
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Spotting

A estação de Águeda
transforma-se num “mar”
de gente a cada edição
do histório. 15 de Abril de
2022.

©
36
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Locomotiva 2623
Regressou ao Serviço

D

epois do grave acidente
numa passagem de nível perto de São Pedro da Torre em
Dezembro último, na linha do Minho, a
2623 regressou ao serviço em meados
de Abril.
O acidente, que viu um veículo rodoviário
ficar preso entre o comboio e um edifício

contíguo à via, danificou parte da caixa da
locomotiva e da zona do radiador do transformador, que foi necessário reparar e reconstruir.
Após aguardar a chegada do óleo de lubrificação do transformador – fornecimento
raro e com tempo de entrega dilatado – a
locomotiva regressou aos carris e à rotação
regular da série.

© Pedro Mêda
2623 em recuperação nas oficinas de Contumil.
08 de Março de 2022

© Tiago Cunha
2623 a efetuar o IR 855 perto de Barrimau após recuperação pós acidente. 25 de Abril de 2022.
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Serviço Rodoviário de
Substituição em Coimbra-B

A

linha da Beira Alta entre a
Pampilhosa e a Guarda encerrou no passado dia 19
de Abril, uma situação que se prevê
que tenha a duração de cerca de 9
meses.

Esta opção pelo encerramento total
destes quilómetros surge pela necessidade de se procederem a obras de fundo
na modernização da linha. As intervenções previstas, algumas delas de enorme
complexidade, não seriam compatíveis
com a circulação dos comboios, mesmo
que esta fosse condicionada como é habitual acontecer em algumas situações.

© Diogo Filipe

Deste modo todas as ligações regionais e de longo curso na Beira Alta foram
suspensas, embora seja possível chegar
até à Guarda via Beira Baixa. Não existe
no entanto qualquer ligação ferroviária
desde essa estação até qualquer outro
ponto da Beira Alta, incluindo Vilar Formoso, troço por onde continuam a passar os comboios de mercadorias.
A solução apresentada aos passageiros passa pelo serviço rodoviário de
substituição, que irá permitir as ligações
aos comboios Intercidades e Regionais
no percurso Coimbra-Guarda-Vilar Formoso.
A estação de Coimbra-B passou a ser a
estação inicial e  terminal da ligação de
longo curso até à capital, dos comboios
que antigamente serviam a Guarda,
sendo que é nesta estação que se procede ao transbordo dos passageiros para
os serviços rodoviários de substituição.
Deste modo é agora habitual parquearem composições de intercidades na estação de Coimbra-B enquanto esperam
por novos serviços.
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© Diogo Filipe

© Diogo Filipe
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Do lado do parque de estacionamento foram
criados pelas entidades competentes locais reservados de estacionamentos para os autocarros ao
serviço da CP junto da estação de modo a minimizar o impacto de toda esta situação.
Em anexo ao texto podemos observar uma fotorreportagem que foi feita no passado dia 26 de
Abril, e que permite “acompanhar” a par e passo
a movimentação dos passageiros.

© Diogo Filipe

© Diogo Filipe

© Diogo Filipe

© Diogo Filipe

© Diogo Filipe

© Diogo Filipe

© Diogo Filipe
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Modernização da Linha
do Vouga

C

ontinuam a decorrer a bom ritmo as
obras de renovação da linha do Vouga que decorrem entre as estações
de Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira.

Como é habitual pode acompanhar os trabalhos
que decorrem na linha do Vouga, assim como
outras novidades na página oficial do facebook
do Movimento Cívico Pela Linha do Vouga:
https://www.facebook.com/Pelalinhadovouga

Durante o mês de Abril a intervenção avançou
mais alguns quilómetros, aproximando-se da
estação de São João da Madeira ao quilómetro
24,9. Isto significa que estão praticamente intervencionados 8 quilómetros de via, já que os
trabalhos se iniciaram na estação de Oliveira de
Azeméis ao quilómetro 32,7.
Algumas das imagens que acompanham este
texto permitem observar os trabalhos que decorriam à data na zona do bairro de Fundo de
Vila de São João da Madeira, próximo da escola
secundária Serafim Leite. Podemos ainda verificar as movimentações que maquinaria que decorreram na zona do apeadeiro da Arrifana ao
quilómetro 23,5 e a disposição de carril novo ao
longo da via até este local, que será o próximo a
ser alvo de intervenção.

© Mário Pereira

© Mário Soares
Pormenores do local onde a linha renovada “toca” a parte mais antiga. Abril de 2022
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© Mário Pereira
Maquinaria estacionada junto do apeadeiro de Arrifana. Abril de 2022

© Mário Pereira

© Mário Pereira

Depois de carril, travessas e balastro, falta o ataque mecânico pesado. Abril de 2022
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© Mário Pereira

© Mário Pereira

© Mário Pereira

© Mário Pereira

As obras aproximam-se a toda a velocidade até São João da Madeira. Abril de 2022
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A

Renfe Renova
Comboios 730

Renfe apresentou no dia 4 de Abril
o primeiro comboio renovado da
série 730, os “Patitos” híbridos, bitensão e bibitola que a Renfe utiliza nos serviços Alvia que utilizam vias convencionais
e de alta velocidade, incluindo trajectos por
electrificar.

Ao todo, os 14 comboios que fazem parte desta
série serão renovados por 11 milhões de Euros,
uma renovação que inclui um refrescamento dos
interiores, realizado na fábrica da Talgo em Las
Matas, Madrid, onde os comboios fazem também
manutenção. A renovação inclui substituição de
estofos por pele, substituição dos sistemas de informação aos passageiros e iluminação LED em
vários locais do comboio, como a cafetaria.
Os comboios 730 serão utilizados já muito em
breve na relação entre Madrid e Badajoz, utili-

zando a nova linha de alta velocidade Plasencia
– Badajoz, implantada com bitola ibérica e que
durante o seu primeiro ano de operação não contará ainda com electrificação funcional.
Os comboios 730 atingem a velocidade de 250
km/h sob 25.000V em linhas de alta velocidade e
180 km/h por vias não electrificadas, onde recorrem aos pesados furgões geradores incorporados
no comboio e que distinguem esta série da série
130, de onde saíram as 14 composições existentes (a 15ª foi destruída há alguns anos no acidente trágico de Santiago de Compostela). A fechar o
leque de opções destes comboios conta-se ainda
o equipamento com os sistemas de sinalização
ASFA, ERTMS e LZB, o que permite a estes comboios serem os verdadeiros todo-o-terreno da
Renfe e que permitirão à Extremadura beneficiar
rapidamente de uma melhoria do serviço em direcção à capital espanhola.

© João Cunha
Cruzando o imponente viaduto de Martin Gil, perto de Zamora, dois 730 realizam o
comboio Ferrol - Madrid, em Dezembro 2014.
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Locomotiva 1556 com
Nova Decoração

© Nuno Cortesão
Especial 98208 (Oliveirinha Cabanas - Alfarelos) com a 1556. Alfarelos, 14 de Abril de 2022.

A

Somafel continua a recuperação das
3 locomotivas da série 1550 (1556,
1562 e 1569) que foram compradas
à CP em Outubro de 2021.

locomotivas numa perspetiva de futuro, já que as
obras na nova linha entre Évora e Elvas decorrem
a bom ritmo, e a Somafel faz parte do consórcio
responsável  pela empreitada de via e catenária.

Durante o mês de Abril foi a vez da 1556 sair
para linha após ter sido alvo de trabalhos de recuperação e de pintura nas instalações da empresa
situadas junto da estação de Oliveirinha-Cabanas.

À imagem das outras locomotivas da empresa,
a 1556 também não possui autorização de circulação, com exceção da circulação em via interdita, quando se desenrolam os trabalhos, já que
não conta com o sistema Convel que tinha sido
removido pela CP, meses depois após terem sido
retiradas do serviço comercial em Dezembro de
2011.

Apresenta-se com a nova decoração, uma imagem renovada da empresa de construção e manutenção ferroviária, e vem reforçar a frota de

© Diogo Filipe

© Nuno Cortesão

Alfarelos. 14 de Abril de 2022
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© Diogo Filipe
1556 na frente de uma composição de máquinas da Somafel. Alfarelos, 14 de Abril de 2022.

© André Lourenço
A 1556 regressou ao Entroncamento para montar os órgãos em falta. 17 de Abril de 2022.
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© Gil Monteiro
1909 com o comboio 64323 em Rio Tinto, 03 de Abril de 2022

C

Locomotiva 1909
de Volta aos Carris

ontinua a bom ritmo a revisão geral de tipo R3 que tem vindo a ser
efetuada nas locomotivas diesel da
série 1900 da MEDWAY, nas instalações da
MEDWAY - Maintenance & Repair no Entroncamento.
A empresa atualmente conta com cinco locomotivas desta série ao serviço, que são as 1903,
1904, 1905, 1907 e 1909. Esta última foi a que
saiu de revisão mais recentemente, isto depois
de em meados de Junho de 2021, ainda com as
cores originais da CP, ter feito uma “pausa” nos
serviços para que pudesse recolher às oficinas
do Entroncamento para realizar a revisão tipo
R3, que permite prolongar a vida útil desta locomotiva.

Durante as operações de revisão foi incorporado
um sistema de recolha de resíduos, foi aplicado
o sistema LED nos faróis principais e  fizeram-se
melhoramentos ao nível das condições de trabalho disponibilizadas à tripulação. As cabines levaram um novo forro em cinza, mais acolhedor e
também com a função de isolar térmica e acusticamente o interior. Instalaram-se cadeiras ergonómicas, tomadas USB e foi instalado um sistema
de frio, entre outras alterações.
A 1909 passou também a possuir o esquema
de cores da MEDWAY, o preto conjugado com o
amarelo, utilizado nas outras locomotivas que
tem vindo a ser alvo de intervenção nas oficinas,
com exceção da 1903 que conta com um esquema singular em amarelo.
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Depois da intervenção a 1909 efetuou os ensaios de linha entre o Entroncamento e Abrantes
de modo a poder confirmar a sua operacionalidade, tendo posteriormente sido colocada ao serviço em finais de Março de 2022,  
Em seguida segue-se a locomotiva 1911 que
está neste momento a ser recuperada nas instalações da  MEDWAY - Maintenance & Repair, e que
será a próxima máquina desta série a reforçar o
parque diesel da MEDWAY.
No dia 20 de Abril a 1913 seguiu viagem, a reboque, desde o Poceirão onde se encontrava resguardada no interior das instalações, para o Entroncamento a fim de
vir a ser no futuro igualmente recuperada, sendo que a próxima na “lista de
espera” das intervenções poderá ser a
1911.
Da frota resta a 1902 que se encontra
no exterior das instalações no Poceirão
que poderá também vir a ser recuperada numa próxima fase para poder regressar ao serviço.

Entretanto a 1905, que é a última com o esquema laranja ainda em serviço, deverá fazer
uma pausa para que possa também passar pela
R3. Quando todas as intervenções estiverem
terminadas é de esperar que a MEDWAY possa
ter todo o parque de locomotivas da série 1900
que lhe pertencem em funcionamento. Quanto
às “irmãs” da série 1930 (1942,1943 e 1945)
continuam todas encostadas, como fonte de fornecimento de peças às locomotivas em serviço
e de momento não há qualquer previsão de que
regressem ao serviço.

© José Pedro Botelho

© José Pedro Botelho
A 1909 a chegar com a composição e nas manobras em Godim. 03 de Abril de 2022.
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Depois de no dia anterior ter
ando em serviço na linha do
Douro, rapidamente se mudou
para o centro do país. Aqui
podemos vê-la no transporte
de carril para a Beira Alta
via Pampilhosa antes do
encerramento do troço até à
Guarda, Espadaneira, 04 de
Abril de 2022.

© Diogo Filipe

Regresso da
composição em
vazio, Taveiro,
Linha do Norte,
04 de Abril de
2022.

© Nuno Cortesão

A 1913 em “trânsito”
entre o Poceirão e
o Entroncamento
onde irá ser alvo
de recuperação. A
locomotiva seguiu
integrada no 68834
Petrogal Asfaltos
- Entroncamento.
Riachos, 20 de Abril
de 2022.

© Bruno Cunha
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0466 saiu de Revisão

© Gil Monteiro
A 0466 a caminho da Régua (marcha 31351), à passagem por Trancoso. 05 de Abril de 2022.

D

urante o mês de Abril ficou pronta mais uma automotora da série
0450 após ter sido alvo da revisão
geral do tipo 2 nas oficinas de Guifões.
Nas oficinas foi efetuada uma intervenção profunda que permitiu proceder a uma revisão pormenorizada de diversos componentes, que no
caso de se apresentarem danificados ou em fim
de vida útil, são substituídos. E como se tem verificado nestas últimas revisões gerais que a CP
tem feito às unidades 0450, a 0466 também foi
alvo de modificação nos farolins de cauda.
A unidade saiu das instalações oficinais no dia
05 de Abril para proceder aos necessários ensaios de linha, entre Guifões e a Régua, com
passagem por Contumil, e o respetivo regresso.
Posteriormente a unidade seguiu viagem para
sul para fazer face à escassez de material circulante que se faz sentir já que a CP apenas dispõe
desta série de automotoras para servir os eixos
de Faro e de Beja.
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Infelizmente a segunda quinzena de Abril foi
caótica durante alguns dias, com diversos comboios a circularem bastante atrasados e outros
que foram suprimidos por falta de material circulante
A frota de 0450 destacada para o Alentejo e
Algarve começa a dar sinais evidentes de fadiga,
e numa situação que se pensava inimaginável
em 2022, alguns serviços tiveram de ser prestados por autocarros, com todas as desvantagens
inerentes a essa situação. Com a eletrificação do
Algarve a dar os primeiros passos e sem alternativas viáveis no horizonte, não resta por agora
outra hipótese do que ir mantendo as 0450s a
circular, num trabalho inestimável feito pelo pessoal das diversas oficinas. Vamos ter a esperança que a situação melhore significativamente em
termos de disponibilidade de unidades, evitando
desse modo que não surja um descalabro ainda
maior no verão com a esperada enchente de turistas no Algarve.
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© José Pedro Botelho

©José Pedro Botelho
Marcha de ensaios da 0466 (31352 Régua - Contumil) na estação de Mosteirô onde acabou por
cruzar com o IR 869. 05 de Abril de 2022.
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© Gil Monteiro
Marcha de ensaios 31350, entre Guifões e Contumil, Triana. 05 de Abril de 2022.

A 0466 a caminho do sul do país após revisão
em Guifões.
Pombal, 08 de Abril de 2022.

© Raul Marques

Passagem pela estação de
Coimbra - B, 08 de Abril de
2022.

© Diogo Filipe
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© Ricardo Quinas
Com o Tejo como companhia, a viagem de regresso a Lisboa é tão interessante como a de ida.
Barragem de Fratel, 09 de Abril de 2022.

As Carruagens Schindler
pela Beira Baixa

D

Railfest

epois do incrível sucesso do passeio da APAC à linha da Beira Baixa
e Beira Alta, a 26 de Março, as carruagens Schindler parecem ter “aprendido o
caminho” e Abril viu a repetição, com grande êxito, da sua passagem pelas margens do
rio Tejo.
Aproveitando o já previsto Railfest promovido pelo Museu Nacional Ferroviário, a Fundação
promoveu uma viagem entre o Entroncamento e Castelo Branco, com paragem de uma hora
no Ródão, para promover o turismo ferroviário
e distinguir alguns vencedores de um concurso
promovido pelo Museu. Na viagem estiveram a

ministra da Coesão, o presidente da fundação do
Museu Nacional Ferroviário e vários responsáveis
de autarquias locais, para além da própria direcção do Museu Nacional Ferroviário.
Assim, a 9 de Abril a viagem saiu do Entroncamento pelas 09:30, para chegar a Castelo Branco
cerca das 13:25, com um atraso de cerca de 15
minutos provocado por um cruzamento matinal
atrasado com o comboio Intercidades 540 para
Lisboa. A composição incluía as duas carruagens
do Museu Nacional Ferroviário já restauradas e
em serviço regular comercial na CP – a 2ª classe e a 2ª classe + furgão. A estas, juntou-se a
carruagem de 1ª classe renovada em Guifões e
também com pintura vermelha e branca, a única
até que saia da oficina a carruagem de 1ª classe
do Museu, a última em reparação.
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A composição
procedente de
Contumil a caminho do
Entroncamento para o
Railfest à passagem por
Vila Nova.
09 de Abril de 2022

© João Cunha
A marcha foi realizada pela locomotiva 2607
que, no próprio dia, desceu de Contumil com as
três carruagens e uma carruagem adicional de 2ª
classe, que ficou no Entroncamento para utilização posterior.
O grupo almoçou em Castelo Branco e destacou
a pertinência do aproveitamento turístico da linha
da Beira Baixa que, tal como a linha do Douro,
parece ser a linha ideal para valorizar as carruagens Schindler da CP, para deleite dos viajantes.
No regresso um pequeno incidente acabou por
atrasar em uma hora o comboio. Apesar de ser
um comboio fretado pela organização, foi dada
ordem de saída à ta-

bela quando os últimos dois autocarros estavam a
parar no largo da estação, saindo o comboio meio
vazio e sendo detido na estação das Sarnadas,
logo a seguir. Houve que encontrar transbordo
rodoviário para todo esse grupo, resultando num
atraso de 60 minutos, situação algo inexplicável
e que urgirá corrigir para continuar a promover o
aluguer de mais comboios por instituições deste
país.
À chegada ao Entroncamento, a locomotiva
2607 atrelou a 4ª carruagem e seguiu para Lisboa.

Já na estação do
Entroncamento
estava tudo
preparado para
mais uma momento
marcante da ferrovia
nacional com o
Railfest.
09 de Abril de 2022

© João Cunha
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© Ricardo Quinas
Nos primeiros quilómetros da viagem, pouco depois da Barquinha. 09 de Abril de 2022.

©André Lourenço
O sempre fantástico castelo de Almourol numa manhã invernal. 09 de Abril de 2022.
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© João Cunha
Com o castelo de Belver em fundo “perdido” na neblina. 09 de Abril de 2022.

© Ricardo Quinas
O Tejo tornou-se um “concorrente” do Douro em termos turistícos. Ródão, 09 de Abril de 2022
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© João Cunha
Uma vista aérea do Tejo perto das Portas de Ródão. 09 de Abril de 2022.

©André Lourenço
Portas de Ródão, um dos pontos mais marcantes do turismo ferroviário do Tejo. 09 de Abril de 2022.
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© João Cunha
O enquadramento da estação de Ródão vista do ar. 09 de Abril de 2022.

© Ricardo Quinas
Nem a chuva afastou os mais corajosos de fotografar a composição. Ródão, 09 de Abril de 2022.
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© Ricardo Quinas
A imponente ponte existente depois de Ródão em direção a Castelo Branco. 09 de Abril de 2022.

© João Cunha
Já no regresso, paragem na estação de Sernadas. 09 de Abril de 2022.
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© João Cunha
Numa tarde mais amena, mas ainda com nuvens. Apeadeiro de Alvega, 09 de Abril de 2022.

© Ricardo Quinas
Aldeia de Tancos com o castelo de Almourol em fundo, 09 de Abril de 2022.
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© João Cunha
Com mais uma schindler a composição seguiu para Lisboa. Riachos, 09 de Abril de 2022.

© Ricardo Quinas
Passagem pela estação de Mato Miranda ao final do dia a caminho da capital, 09 de Abril de 2022.
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© Bruno Belém
Ao início da noite a composição passa por Vila Franca de Xira, 09 de Abril de 2022.
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© Ricardo Quinas
Ao contrário do dia do Railfest, o comboio vintage começou com sol. Barquinha, 10 de Abril de 2022.

Vintage Tejo
No dia seguinte ao Railfest, a 10 de Abril,
a CP promoveu o primeiro “Vintage Tejo ”,
um comboio Lisboa – Castelo Branco com
a mesma lei de paragens
dos comboios Intercidades
e que esgotou completamente as três carruagens
previstas
inicialmente,
obrigando a juntar uma
quarta que também esgotou num fechar de olhos.
Contrariamente ao comboio
de Sábado, este foi traccionado pela locomotiva 5607,
dado ter sido atribuído à escala de Lisboa, depósito cujos
maquinistas ainda não têm o
curso das locomotivas 2600.
Foi assim uma das primeiras
oportunidades para ver uma
5600 rebocar as carruagens
Schindler.

Este passeio das Schindlers pela Beira Baixa que decorreu no primeiro fim de semana de
Abril, concluiu-se, por fim, no dia 11 de Abril. A
locomotiva 2607 arrancou a meio da manhã de
Lisboa com as quatro carruagens, devolvendo-as
em Contumil à hora de almoço.

© André Lourenço
Castelo de Almourol perante a passagem do “Vintage Tejo”,
10 de Abril de 2022
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© João Morgado
Com as torres da central do Pêgo em fundo. Alvega – Ortiga, 10 de Abril de 2022.

© João Morgado
Nas últimas semanas a barragem de Fratel tem sido local de romaria ferroviária. 10 de Abril de 2022
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© Ricardo Quinas
Na rampa antes da estação de Sarnadas, 10 de Abril de 2022.

© Ricardo Quinas
Composição estacionada em Castelo Branco à espera da hora de regresso. 10 de Abril de 2022.
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© Ricardo Quinas
Ponte de São Pedro nas imediações de Ródão, 10 de Abril de 2022.

© André Lourenço
Nas Portas de Ródão qualquer composição encaixa na perfeição, 10 de Abril de 2022.
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© Ricardo Quinas
Nas curvas e contra curvas junto ao castelo de Almourol, 10 de Abril de 2022.

Regresso das Schindler ao Porto

© André Lourenço
A cobertura da estação do Oriente acolhe a passagem da composição de regresso ao
norte do país.11 de Abril de 2022
67

Comboio Correio

© Bruno Belém
Numa manhã sem sol, a 2607 percorre os primeiros quilómetros pela linha do Norte em Alhandra.
11 de Abril de 2022

© João Cunha
Regresso das Schindlers a Contumil, na marcha de 11 de Abril, vista em Vila Franca de Xira
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© Nuno Cortesão
Linha do Norte, a composição papa quilómetros à velocidade máxima. Formoselha, 11 de Abril de 2022

© Gil Monteiro
Ponte de São João com o comboio 27525, 11 de Abril de 2022.
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Segunda Edição do Vintage Tejo
Depois de três viagens distintas entre final
de Março e início de Abril, a CP não resistiu a
realizar novo comboio Vintage pela linha da
Beira Baixa a 24 de Abril, recorrendo a quatro carruagens Schindler de 2ª classe, três
das quais na decoração Miradouro.
A composição com uma oferta de 304 lugares,
que foi rebocada pela locomotiva 5603, voltou a
esgotar por completo, apesar do preço ser relativamente elevado (40 euros para adultos e 20
euros para crianças dos 4 aos 12 anos), o que
prova que a CP pode estar aqui a descobrir uma
verdadeira mina de ouro, aproveitando a beleza
natural incomparável do vale do Tejo, e a ancoragem destes passeios em Lisboa, onde o movimento turístico já se assemelha novamente à
situação prévia à pandemia de Covid-19. Durante
a viagem os passageiros podem apreciar locais
de grande beleza paisagística, como o Castelo de
Almourol, o Castelo de Belver e o Monumento Natural Portas de Ródão.

Sendo importante destacar que a CP contará, a
breve trecho, com outro material histórico disponível (UTE 2000), destacamos também os cenários de grande beleza a norte de Castelo Branco
e que poderão motivar quer a expansão como a
diversificação de rotas propostas aos interessados nesta forma de turismo, diversificação que é
sempre importante para assegurar a viabilidade
de longo prazo deste tipo de produtos.

As carruagens Schindler que efetuaram a 2ª
edição do Vintage Tejo regressaram ao Porto no
dia 25 de Abril. Na mesma composição seguiram  as carruagens Corail e o furgão gerador que
pertenceram ao Comboio do Cante que no 23 de
Abril tinha ido a Beja por ocasião da Ovibeja.
Sem dúvida uma composição fora do normal
como podemos observar na página seguinte

© Ricardo Quinas
A composição que iria efetuar a segunda edição do comboio vintage a caminho do Entroncamento
à passagem por Vila Franca de Xira. 24 de Abril de 2022
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© Nuno Cortesão

© Diogo Filipe
Composição imponente e diferente. As 4 carruagens Schindler tinham feito parte da composição da 2ª
edição do Comboio Vintage. As 7 carruagens Corail e o furgão gerador tinham ido de Lisboa até Beja
no Comboio do Cante. A foto do Diogo em Bencanta, a do Nuno em Formoselha. 25 de Abril de 2022
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Sobrelotação e Avarias
Marcaram o mês de Abril

É

uma tradição já com muitos anos e o
regresso do forte movimento ferroviário na Páscoa de 2022 voltou a fazer de um fim de semana fundamental para
a reputação do caminho de ferro num momento de embaraço e que impactou negativamente muitos passageiros, um momento
da verdade na relação entre a população e
o caminho de ferro que não teve o sucesso
necessário.
A sobrelotação atingiu especialmente as linhas
do Douro e Minho, onde as composições não foram reforçadas apesar do fortíssimo aumento de
pessoas. Na sexta-feira santa e no sábado de
Páscoa nenhum comboio circulou com mais do
que 4 carruagens, apesar do imenso parque de
carruagens estacionado e pronto em Contumil e
apesar do bom tempo que convidava ao passeio
e fazia antecipar todo o interesse em circular pela
linha do Douro. Como resultado, vários comboios
circularam em evidente sobrelotação e, dado que
a maioria das estações não vende bilhetes, grupos importantes de passageiros nem chegaram a
ter bilhete cobrado.
Não parece ter existido sensibilidade para, perante a possibilidade teórica de haver um crescimento da procura, arriscar o custo marginal
acrescido de fazer circular mais uma ou duas carruagens por composição, afinal de contas a grande vantagem dos comboios compostos por locomotivas e carruagens.
Na segunda-feira a seguir à Páscoa um evento
ainda mais extremo voltou a chamar à atenção
para a falta de capacidade dos comboios Interregionais do Minho onde, além do mais, o número
de circulações diárias parece claramente insuficiente – por exemplo, mantém-se um hiato de
quatro horas entre circulações à saída de Valença,
para Sul, entre as 14h e as 18h. O comboio 830
que sai ao final da tarde de Valença, com destino
à Figueira da Foz, circulou incrivelmente apenas
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com duas carruagens, apesar de ser o dia de regresso após Páscoa, numa zona do país onde a 2ª
feira ainda é, tipicamente, um dia de descanso.
A sobrelotação rapidamente foi alcançada e em
Barcelos um mini-motim acabou até por atrasar
em 20 minutos a paragem nesta estação, ficando
em terreno muitas dezenas de passageiros. Aqui,
como na linha do Douro, parece ter faltado um
nível bastante básico de sensibilidade para a evolução da oferta, em linha com um padrão sazonal
mais do que conhecido e que existe no nosso país
há décadas.
Infelizmente nem só de sobrelotação se fez a
Páscoa. As muitas e crescentes avarias do sistema Convel nos comboios Pendulares provocaram várias marchas com mais de 60 minutos de
atraso, devido a limitação a 100 km/h, havendo
ainda a registar outras avarias em sinalização e
outras composições, que voltaram a coincidir com
os momentos de maior afluência, em que o país
olha para a ferrovia como solução e, infelizmente, volta a dar de caras com a falta de eficácia e
eficiência do sistema.
Muitos dos possíveis motivos para esta falta de
resiliência e de preparação parecem continuar
sem plano de acção claro e não se perspectiva
para o futuro próximo correcção relevante.
Duas pequenas notas, referentes a situações
pontuais que ocorreram no sul do país e no Douro, relacionadas com um anormal número de avarias em material circulante.
No Algarve e Alentejo,   a situação já foi referida nesta edição no texto que acompanha a recuperação da 0466, levou à utilização do serviço
rodoviário de substituição em alguns casos e à
supressão de serviços noutros.
No Douro a resolução de problemas quando as
1400s sofrem alguma avaria torna-se muito mais
complicada, principalmente quando não existe
nenhuma locomotiva de reserva na estação da
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Régua, algo que não sendo comum, acontece
pontualmente. Aqui a assistência tem de ser feita
por uma outra 1400 surgindo duas opções. Ou se
espera que siga uma locomotiva desde Contumil
ou que seja o próximo Interregional a dar apoio,
situação que é a mais comum.

tra” por questões de avarias, só vai sobrecarregar
ainda mais o material motor. Se em alguns casos
foi possível colocar UTD a efetuar comboios interregionais, noutros casos a opção passou pela
supressão de alguns serviços.

É evidente que tudo isto que traz ainda mais
dificuldades em termos de gestão de comboios
e de material de tração. Se as 1400 já sofrem
alguns problemas com 3 ou 4 carruagens a reboque, ao terem de rebocar uma composição “ex-

© Tiago Cunha
Imagem do IR 866 (Pocinho – Porto) tracionado pela 1438 e com a composição do IR 864 (Régua –
Porto) a reboque após avaria da locomotiva 1432 no dia 23 de Abril de 2022 em Ermesinde.
O IR 864 seria efetuado com esse material, por devido a avaria da 1413 no IR 876 (Pocinho –
Porto) do dia 22 de Abril, a locomotiva do IR 875 (Porto – Pocinho) teve de socorrer esse comboio,
tendo as carruagens ficado na Régua. Para solucionar a questão os IR 875 (Porto – Pocinho) e 862
(Pocinho – Porto) foram feitos com recurso a UTD, sendo que o IR 875 apenas entre a Régua e
o Pocinho. A 1432 seguiu no IR 861 (Porto – Pocinho) juntamente com a 1438 para que pudesse
efetuar o IR 864 com as carruagens estacionadas anteriormente na Régua. Como a 1432 também
acabou por avariar, o IR 864 acabou por ser suprimido, tendo a composição seguido em conjunto
com o IR 866 para o Porto.
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Ferrovia 2020
Transferência de Verbas
entre Investimentos

D

urante este mês foi divulgada mais
uma alteração ao Ferrovia 2020.

A Infraestruturas de Portugal veio comunicar a transferência das verbas previstas no
projeto e modernização da linha do Douro, mais
concretamente os 46 milhões de euros previstos
para a electrificação do troço Marco de Canaveses
– Régua, para o reforço do co-financiamento dos
investimentos em curso na linha do Oeste.
O atraso registado no projeto de electrificação
entre o Marco de Canaveses e a Régua, incluindo
a construção de uma subestação de tracção em
Bagaúste, coloca em causa os prazos de execu-

ção do investimento até final de 2023. Importa
dar nota que a reprogramação deste investimento, apresentada em meados de 2018, previa a
realização do mesmo até ao início de 2019 e o
início dos trabalhos de construção no segundo trimestre de 2020 com um prazo de execução de 24
meses. Face a este cronograma seria impossível,
nesta fase, a concretização da obra até final de
2023.
Esta decisão, embora levante questões diversas
relativamente aos planeamentos apresentados,
capacidade real da sua execução, prioridade dos
investimentos e gestão dos processos, é inques-

© Filipe Fernandes
A eletrificação do Douro foi “ultrapassada” pela necessidade de reforçar o investimento no Oeste.
1424 com o IR 865 a chegar a Mosteirô. Novembro de 2021
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tionável do ponto de vista da gestão dos dinheiros públicos ao visar a maximização das verbas
disponíveis para investimentos mais passíveis de
serem executados até ao final de 2023.
Relativamente à linha do Douro, a Infraestruturas de Portugal veio também esclarecer que o
investimento sai prejudicado no tempo da sua
execução mas relativamente ao compromisso de
execução do investimento e cabimentação das
verbas, estas se encontram asseguradas no PNI
2030. Deste modo, o PNI 2030 deverá financiar a
electrificação da linha entre o Marco de Canaveses e o Pocinho.
Os atrasos na execução do Ferrovia 2020 têm
vindo a ser amplamente divulgados e, de facto,
nenhuma destas notícias é uma real novidade
pois já há algum tempo que se previa que isso

tos previstos que tal como este troço da linha do
Douro ainda se encontram em fase de projeto ou
ainda não foram lançados a concurso, designadamente a modernização (RIV) do troço da linha
do Norte entre Espinho e Válega. Faltando cerca
de um ano e meio até ao fim do prazo previsto
para a conclusão destes investimentos sem perda
de co-financiamento e encontrando-se ainda em
fase de execução a modernização do troço Gaia
– Espinho, cujo prazo de conclusão estava em
2017 previsto para final de 2019, será importante
perceber se este será outro investimento que irá
“sair” do Ferrovia 2020. O mesmo planeamento
de 2017 previa cerca de 20 meses para a obra
geral do troço Ovar – Espinho.

acontecesse em muitos dos investimentos. Importa também referir que apesar destes atrasos
em alguns processos houve uma alteração de paradigma e um esforço maior para a concretização
dos mesmos até 2023. Contudo, há investimen-

© Pedro André
A eletrificação e requalificação da linha do Oeste será um dos projetos cujo investimento será
reforçado através da transferência de verbas de modo a que as obras recomecem nos moldes
normais o mais rapidamente possível. Meleças, 27 de Março de 2022.
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As obras em curso do Ferrovia 2020
Linha do Algarve
(troço Faro - Vila Real de Santo António)

V

oltamos a acompanhar em pormenor o desenrolar dos trabalhos relacionados com a eletrificação da
linha do Algarve entre Faro e Vila Real de
Santo António. Na edição anterior tínhamos
acompanhado os trabalhos até ao pk 355,3.

A empreitada vai decorrendo com normalidade,
e quilómetros após quilómetro vão sendo abertos
os buracos destinados aos postes de catenária.
Em meados do passado mês de Abril as máquinas
já estavam depois da estação da Fuseta no sentido ascendente da linha em direção a Vila Real de
Santo António.

Perto do antigo apeadeiro de
Bias, pk 355,7 com vista para
Olhão, já foram efetuadas as
furações necessárias.

16-04-2022.

© Pedro André

Como podemos observar, o
cabouco está finalizado e tapado
para evitar a entrada de detritos.

16-04-2022.

©
© João
PedroCunha
André
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Pk 355.8 com vista para o lado
de Vila Real de Santo António.
Nesta zona os postes vão ser
colocados do lado esquerdo da
via no sentido ascendente.

16-04-2022.

© Pedro André

Com o apeadeiro de Bias
desativado a colocação de
um poste na plataforma de
passageiros não fará grande
diferença.

16-04-2022.

© Pedro André

Ainda no antigo apeadeiro de
Bias com o pk 356 em fundo.

16-04-2022.

© Pedro André
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Saída da estação da Fuseta ao
pk 359,4 para o lado de Faro.

16-04-2022.

© Pedro André

Vista geral da estação da Fuseta.

16-04-2022.

© Pedro André

Estação da Fuseta, agulha
do lado de Vila Real de Santo
António.

16-04-2022.

© Pedro André
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Numa das curvas mais
marcantes da linha do Algarve,
pk 360,2 e com vista para o lado
da Fuseta.
30-04-2022.

© Pedro André

Ao pk 360,2 com vista para
o lado de Vila Real de Santo
António.

30-04-2022.

© Pedro André

Junto do apeadeiro da Luz
também já decorriam alguns
trabalhos.

30-04-2022.

© Pedro André
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E

Linha da Beira Alta
(Pampilhosa - Guarda)
eis que no passado dia 19 de Abril a
linha da Beira Alta entre a Pampilhosa e a Guarda encerrou.

Vão ser 9 “longos” meses em que a ligação ferroviária vai estar sem serviço comercial de passageiros e de mercadorias para que se possam efetuar as diversas intervenções relacionadas com a
modernização da linha da Beira Alta.
Em termos de passageiros a CP apresentou serviços rodoviários de substituição, ficando a esta-

ção de Coimbra-B como ponto central da operação de transpordos.
Quanto às mercadorias, a Beira Baixa é por
agora o principal eixo ferroviário internacional de
mercadorias, já que entre a Guarda e Vilar Formoso a linha continua operacional.
Rapidamente as máquinas entraram em ação
com o levantamento da superestrutura de via,
restando agora esperar que os prazos estabelecidos sejam cumpridos e que tudo corra bem.

Futura passagem superior
perto da estação de Celorico
que vai permitir a supressão da
passagem de nível.

06-04-2022.

© António Gonçalves

Levantamento da linha em
direção à Guarda.

24-04-2022.

©
Cunha
© João
António
Gonçalves
80

Comboio Correio

Levantamento da linha na
saída da Guarda em direção à
Pampilhosa.

24-04-2022.

© António Gonçalves

Imagem da saída da estação
da Guarda lado de Pinhel, já
sem carris e com todas as
proteções.

24-04-2022.

© António Gonçalves

Vista da Guarda em direção
a Pinhel com o levantamento
de carril, faltando ainda as
travessas.

24-04-2022.

© António Gonçalves
81

Comboio Correio
O João Pedro Tavares além das fotografias disponibilizadas, apresentou um resumo do estado
das obras em alguns pontos da Beira Alta à data
do dia 30 de Abril, do qual destacamos as seguintes informações.
Na estação de Carregal do Sal foram desativados os diversos sinais e foi feita a desmontagem
parcial da cobertura existente na linha 2.
Entre Carregal do Sal e até ao quilómetro 100  
foram retirados os carris e as travessas em monobloco, nomeadamente nas retas. Foi também
desmontado uma sinal “SA” que existia ao pk
99,800.

Entre ao quilómetro 100 até Estação de Oliveirinha-Cabanas já se procedeu à retirada total dos
carris e desmontagem dos diversos sinais até a
estação referida. A retirada do balastro quase
concluída, sendo que o mesmo após ser retirado
fica depositado num aterro temporário nas mediações do “Ecocentro”, próximo da localidade de
Alvarelhos.
Na Estação de Oliveirinha-Cabanas foi demolido
o antigo armazém que existia na estação, foi feita
a desmontagem das agulhas e de diversos sinais,
retirados os carris e as travessas. Ao longo de
toda a estação foi removido o balastro.

Estação de Carregal do Sal,
vista para o lado da Guarda,
já com algumas centenas de
carris colocados ao longo da
linha.

30-04-2022.

© João Pedro Tavares

Ainda na estação de Carregal do
Sal, desta vez com vista para o
lado da Pampilhosa, podemos
observar que já foi retirada parte
da cobertura dos passageiros.
São também visíveis centenas
de novas travessas.

30-04-2022.

©©
João
João
Cunha
Cunha
© João Pedro Tavares
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Ao pk 99,1 já só restava retirar a
camada de balastro, que como
se pode ver já apresentava
algum desgaste.

30-04-2022.

© João Pedro Tavares

A placa do pk 100 destaca-se
perante o levantamento da
superestrutura de via.

30-04-2022.

© João Pedro Tavares

Pk 100 em direção à Guarda
com grande parte da linha
já levantada e a maquinaria
utilizada para o efeito.

30-04-2022.

© João©Pedro
PedroTavares
André
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Linha da Beira Alta
(Concordância da Mealhada)

N

a Concordância da Mealhada iniciou-se a construção do tabuleiro
do viaduto da Pampilhosa. Com
1250m de comprimento e constituído por 13
módulos, cada um com 3 tramos, o viaduto
é a obra mais significativa da concordância.

O tabuleiro em betão armado e pré-esforçado
será betonado “in situ” sendo executado pelo método “tramo a tramo” com recurso a duas vigas de
lançamento que irão avançar em sentidos opostos com início sensivelmente a meio do viaduto.

Nesta foto
podemos ver
a construção
dos pilares
na direção da
linha do Norte.
A primeira viga
de lançamento
irá avançar
nesse sentido.
Abril de 2022

© Fernando Liberato

Para o lado da
linha da Beira
Alta vemos
apenas as
fundações. Após
a construção
dos pilares será
nesta direção
que avançará
um segundo
cimbre.
Abril de 2022.

©
João
João
Cunha
Cunha
©©
Fernando
Liberato
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© Fernando Liberato
No local onde a Concordância vai ligar à linha da Beira Alta procede-se à construção de uma passagem hidráulica.
Aqui podemos ver uma das vias da Beira Alta já renovada. Abril de 2022

© Fernando Liberato
A futura concordância de 3,2 quilómetros de comprimento vai contar com um viaduto com cerca de 1,2 quilómetros.
Nesta imagem podemos observar uma das fases da construção dessa obra de arte. Abril de 2022.
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© Fernando Liberato

© Fernando Liberato
O cimbre autolançável é o equipamento que vai permitir a construção do tabuleiro do viaduto por fases, tramo-atramo, exceto a chegada a cada um dos encontros, altura em que será alterado para o método de cavalete apoiado
no solo. Abril de 2022.
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Linha de Sines

E

ste mês voltamos à linha de Sines
para mostrar a evolução dos trabalhos relacionados com a modernização desta ligação ferroviária.
Para além da substituição de carril e travessas,
os trabalhos mais relevantes estão relacionados
com a construção de uma passagem superior rodoviária nas imediações da subestação de Santiago de Cacém. Esta nova estrutura vai permitir
suprimir a passagem de nível existente ao quilómetro 153,022 da estrada nacional 121.

A obra que decorre atualmente tem como principais objetivos eliminar os constrangimentos
de capacidade e potenciar as condições de exploração e de segurança. Engloba trabalhos de
terraplenagem, drenagem, passagens superiores
e passagens inferiores, construção de uma nova
estação técnica e modernização de estações existentes, instalações fixas de tração elétrica, e infraestruturas de base para sinalização e telecomunicações.

Dezenas de travessas
espalhadas ao longo da linha
junto da passagem de nível do
pk 153.022.

29-04-2022.

© João Lourenço

Uma outra visão, com a
subestação de Santiago de
Cacém do lado esquerdo.

29-04-2022.

© João Lourenço
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Pk 153 com vista para o lado de
Ermidas - Sado.

29-04-2022.

Pormenor de uma das placas
que identificam os acessos ao
vários locais que se encontram
em obras.

29-04-2022.

© João Lourenço

Construção da futura passagem
superior que irá permitir a
supressão da PN do pk 153,022.

30-04-2022.

©©
João
João
Cunha
Cunha
© João Lourenço
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Esta vai ser uma das duas
novas passagens superiores a
construir sobre a linha de Sines.

30-04-2022.

© João Lourenço

A passagem superior vai
passar sobre a linha férrea e
sobre uma estrada de terra
batida que permite a ligação
entre a N 121 e alguns montes
alentejanos. É possível utilizar
esta via até São Bartolomeu da
Serra acompanhando a linha de
Sines.

30-04-2022.

© João Lourenço

Construção da futura passagem
superior que irá permitir a
supressão da PN do pk 153,022.

30-07-2022.

© João Lourenço
89

Comboio Correio

Linha do Norte
( Espinho - Gaia)
Manifestações e falta de comunicação

A

obra de renovação do troço Espinho – Vila Nova de Gaia desde cedo
foi por nós identificada como sendo
uma das mais complexas em todo o programa Ferrovia 2020, tendo em consideração o
número de frentes de trabalho, a abrangência desses trabalhos e o facto de uma parte
muito significativa dos mesmos ser realizada num dos troços com mais circulações em
todo o país.
A estes factores soma-se o facto de a envolvente ser uma zona urbanizada e com uma malha
que se consolidou em torno da linha férrea.
As obras arrancaram em Agosto de 2020 e pouco tempo depois, conforme tivemos oportunidade
de noticiar, surgiram as primeiras contestações
relativamente à passagem inferior prevista na
Avenida Vasco da Gama, em Miramar. De forma a
mitigar os impactes a Infraestruturas de Portugal
avançou com uma proposta de alteração, transformando a passagem inferior numa passagem
inferior apenas para veículos ligeiros. Esta alteração permitiu encurtar a extensão das rampas e,
deste modo, preservar uma parte das árvores aí
existentes.
Os trabalhos decorrem e presentemente é possível contabilizar cerca de 30 frentes de trabalho
ao longo dos mais de 14 quilómetros da intervenção. Uma das alterações mais visíveis foi a
colocação da passagem superior pedonal no topo
sul do apeadeiro da Aguda.
No último dia do mês esta obra voltou a ser
notícia devido a uma manifestação das populações da Aguda e da Granja contra a colocação das
barreiras acústicas e a construção de uma passagem superior pedonal no topo norte da estação
da Granja, entre o edifício da estação e o cais e
mercadorias, atualmente convertido em restaurante (que também noticiámos).
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A queixa das populações prende-se com o impacto paisagístico destas soluções e pelo facto de
serem distintas das inicialmente previstas no Estudo de Impacte Ambiental.
O Município de Gaia reencaminhou para a Infraestruturas de Portugal as explicações relativamente às novas soluções.
Sem prejuízo das razões de cada uma das partes
há alguns aspetos a reter e que importa aqui realçar. Uma intervenção deste tipo, seja ela qual for
e onde for, implica transformações na paisagem.
Quando estas ocorrem em zonas densamente urbanizadas ou com património relevante na envolvente, sabendo de antemão que dificilmente será
possível agradar a todos, é necessário em tempo
útil trabalhar consensos e divulgar junto das populações o que será feito. Para além de sessões
de esclarecimento que possam ter existido, uma
estratégia que poderia ter sido implementada
nesta obra é a que tem vindo a ser adotada, por
exemplo pelo Metro do Porto, que junto de alguns
locais colocou um cartaz temporário com imagens
de como irão ficar os diferentes locais. Esta parece ser uma estratégia de comunicação simples e
eficaz, sobretudo porque temporalmente não fica
limitada no tempo e porque não será indiferente
a quem por ali passe.
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O muro que está a ser
construído cujo objectivo é o
aumento da segurança, evitando
"invasões" na linha e servindo
como barreira acústica.
27-04-2022.

© Pedro Mêda

O mesmo muro visto do lado do
arruamento que tanta polémica
tem causado.

27-04-2022.

© Pedro Mêda

A polémica passagem
superior pedonal cujo impacto
paisagístico tem sido a causa de
manifestações.

27-04-2022.

© Pedro Mêda
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Destaque Ferroviário

Novidades no Transporte
de Mercadorias

D

e norte a sul do país surgiram durante o mês de Abril algumas novidades no transporte ferroviário de mercadorias por parte das diversas empresas que circulam em
Portugal.

A locomotiva 335.033 da Medway estreou a
série de locomotivas na operação dos comboios
de Neves Corvo. No dia 18 a máquina que tinha
sido deslocada propositadamente para o efeito,
realizou os comboios 55891 e 55982 Praias-Sado
– Minas Neves Corvo – Praias-Sado, onde se inclui não só o transporte de minério para o porto
de Setúbal mas também o transporte de areia da
Somincor para as minas, um exclusivo do primeiro comboio da manhã.
A operação deste serviço com recurso permanente a esta série chegou a estar prevista, no
entanto a sua disponibilidade alocada prioritaria-

mente aos tráfegos internacionais nunca permitiu
à Medway afectar uma máquina a Praias-Sado,
uma realidade que poderá mudar com a recepção
de novas máquinas em Espanha e com o progresso das electrificações nos dois países ibéricos.
O comboio circulou com 16 vagões, dois vagões
a mais relativamente à capacidade das 1900, e
mais uma verdadeira prova de esforço destas
máquinas já que o comboio carregado de minério
arrancou com a composição integral das minas
num peso total na casa das 1200 toneladas, não
tendo realizado a habitual divisão de carga até
Picotas.

© Ricardo Quinas
O comboio 55891 já carregado de areia da Somincor, à passagem na zona de Grândola.
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No dia 12 de Abril a Ibercargo estreou um novo
serviço de contentores entre Valência e Bobadela.
Encomendado pela empresa Cosco, os comboios
90797 e 98204 respectivamente dos lados espanhol e português, foram liderados pela locomoti-

va 335.002 da Captrain com uma colorida composição de contentores de 40 pés. O regresso do
comboio circulou no dia 18 de Abril, não se tendo
repetido por enquanto.

A 335.002 a
arrancar de Badajoz
rumo a Portugal.

©José Luis Torres Blázquez

©João Morgado
O mesmo comboio a desfilar à beira do Tejo, tendo como pano de fundo o castelo de Almourol.
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Destaque Ferroviário
A Medway continua a operar ocasionalmente
comboios siderúrgicos da Tramesa, habitualmente operados pela Takargo e Captrain em muito
maior número.

A maior novidade foi o regresso do serviço no
dia seguinte que desta vez aconteceu via linha do
Minho, também ela palco conhecido destes comboios.

No dia 14 de Abril repetiu-se o serviço com um
comboio procedente de Espanha que viajou ainda
via Beira Alta até ao porto de Aveiro a cargo da
335.034.

© Rui Pedro Ferreira
Comboio 89310 Porto de Aveiro – Tuy na linha do Minho na zona de Portela.

Desde dia 19 de Abril que o conjunto dos tráfegos que percorriam a Beira Alta se encontram
totalmente desviados por percursos alternativas,
nomeadamente a Beira Baixa, mas também pela
linha do Leste.
Não sendo a sua passagem novidade em todos
os casos – dado que já se encontravam alguns
dos comboios a circular via Beira Baixa – a linha
ganhou um tráfego substancialmente superior ao
que tinha anteriormente, sobretudo se considerarmos que o reduzido tráfego intermédio gerado
ao longo da linha está circunscrito à pasta de papel de Ródão para Fontela.

Da parte da Medway os comboios transportam
maioritariamente produtos siderúrgicos. Sucata, bobines de aço, ferro em perfis diversos ou
verguinha, rolos de arame ou mesmo carril são
materiais bem presentes em comboios habitualmente curtos devido ao seu elevado peso por eixo
linear.
Ainda que a Medway também tenha o seu registo no transporte intermodal, esse está mais
presente pela Takargo com dois tráfegos com
epicentro em Alfarelos mas com destinos e itinerários bem diferentes, começando desde logo em
Portugal.
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Enquanto um deles segue o percurso natural alternativo da Beira Baixa, o outro segue via linha
do Leste. Nota ainda para os tráfegos menos regulares de siderúrgicos em bobines de aço e de
automóveis pelas mãos da Takargo.

Os próximos meses prometem assim ser de animação na linha da Beira Baixa, conforme podemos ver alguns exemplos a seguir.

© J.C.Pombo

O primeiro comboio a circular
com a Beira Alta encerrada
foi este no dia 19 de Abril –
o 47846/7 Alfarelos – Vilar
Formoso – com uma pequena
composição de vagões vazios
que transportam arame e ainda
a 1907 que seria necessária
para descarregar carril no troço
da Beira Alta que permanece
aberto.

No mesmo dia a 4717
regressou com o 53480/1
Vilar Formoso – Penalva,
transportando bobines de aço
em vagões de lona.

© J.C.Pombo

Da parte da Takargo, o tráfego
de caixas móveis Constanti e
Alfarelos foi também desviado
pela Beira Baixa. Aqui a 6007
com o comboio 83430/1,
procedente de Espanha, à
passagem por Caria.

© J.C.Pombo
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©José Luis Torres Blázquez
Nem todos os comboios foram desviados pela Beira Baixa. O Saica da Takargo, que transporta
caixas móveis entre Alfarelos e a zona de Saragoça foi desviado via linha do Leste. Não sendo a
primeira vez que estes comboios utilizam essa via, este 41830 Badajoz – Alfarelos no dia 19 de
Abril foi no entanto o primeiro motivado pelo encerramento temporário da Beira Alta.

© J.C.Pombo
Os vagões de bordas altas de transporte de siderúrgicos estão presentes em comboios com origem
ou destino na siderurgia do Seixal ou da Maia. Neste caso o 47896/7 Leandro-Siderurgia – Vilar
Formoso do dia 20 de Abril transporta materiais de ferro acabado à passagem por Alcaria.
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© J.C.Pombo
Igualmente no dia 20 de Abril e em Alcaria, mas em sentido oposto, o comboio 47894/5 com uma
carga de sucata com destino a Leandro-Siderurgia. Circulando carregados em ambos os sentidos,
estes comboios têm um aproveitamento comercial pleno.

© Ricardo Quinas
Comboio especial nº 98202/3 Fuentes de Oñoro – Penalva à passagem por Alferrarede no dia 26 de
Abril. Com diversas origens e destinos dispersos pela Península Ibérica, estes comboios da Tramesa
também se encontram agora em alguns casos desviados pela Beira Baixa.
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© Ricardo Quinas
Com algum carril ainda por distribuir na Beira Alta, ainda circulam alguns destes comboios atípicos.
Aqui a 1909 a passar Alvega-Ortiga com o comboio vazio 74438 Vilar Formoso – Entroncamento no dia
28 de Abril.

© J.C.Pombo
O comboio 47840/1 Vilar Formoso – Alfarelos circulando excepcionalmente em múltipla no dia 29
de Abril com rolos de arame à passagem por Alcaria. Estes rolos são utilizados na indústria de
fabrico de pregos.
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Opinião

A inviabilidade comercial da
ferrovia portuguesa
Por: João Cunha

J

á lemos nas páginas de edições anteriores da Trainspotter os problemas
que afectam cada vez mais a operação dos comboios de Longo Curso no nosso
país. Temos sérios problemas de continuidade com o sistema Convel, cujas avarias
cada vez mais frequentes vêm penalizando
comboios diariamente, temos infraestrutura com graus de redundância e fiabilidade muito abaixo do desejável, temos as
avarias repetidas das 5600 e temos ainda
percalços operacionais difíceis de explicar
– tem sido habitual 1 ou 2 comboios por dia
saírem de Santa Apolónia bastante atrasados por dificuldades a terminar as manobras de formação das composições.
Os impactos sentem-se mais nos dias em que
o comboio tem mais visibilidade e preponderância – os dias de ponta. Dá a sensação que a operação ferroviária está sob stress permanente e,
nos dias em que a procura sobe um pouco mais,
tudo desaba facilmente. A minha maior preocupação com estas recorrências é que começa a
ser passada uma imagem pouco tranquilizadora para o futuro do caminho de ferro no nosso
país, como é fácil de ver por uma breve passagem nas redes sociais.
Escrevo estas linhas numa manhã do fim
de semana Pascal. A quinta-feira prévia ao fim
de semana prolongando teve o IC 722 Braga –
Lisboa a sair da origem com mais de 20 minutos de atraso, porque o 721 de sentido inverso
chegou com cerca de 15 minutos de atraso. À
tarde, o importante 731 Lisboa – Valença saiu
com 20 minutos de Santa Apolónia por atraso
na formação da composição, algo que se vem
tornando habitual nas notificações da IP sobre
incidências. À chegada a Valença, a longa e lenta viagem já tinha somado mais de 30 minutos
de atraso. O 523 somou mais de 20 minutos
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de atraso devido a problemas na sinalização e
impactou o 528, que saiu de Campanhã com outros tantos minutos.
A manhã da 6ª feira santa, com comboios
fundamentalmente cheios, abriu com dois comboios pendulares com Convel não funcional e
mais de 60 minutos de atraso nos 121 e 130. O
521, previsto com Alfa Pendular, foi impactado
por avaria do Convel de outro comboio pendular, com substituição feita ainda antes da saída
mas com mais 20 minutos de atraso no contador. O 520 também sofreu, acabou a ultrapassar o 130 mas mesmo assim arranjou logo meia
hora de atraso para chegar a Lisboa. Devido ao
atraso do 130, o 570 para Faro e o 594 para
Évora registaram atrasos muito significativos à
saída do Oriente. Entretanto, o 121 acabou por
avariar também – o Alfa 4002 que o realizava
apresentou uma fuga de ar na zona de Oliveira
do Bairro e teve de parar. Mais de hora e meia
hora de atraso, num ápice.
Eram 10:30 da 6ª feira santa e já se tinha
perdido a conta aos atrasos significativos em
mais um período de ponta, de exposição máxima do caminho de ferro.
Por relatos que já lemos aqui na Trainspotter em edições passadas e pela repetição diária
dos atrasos significativos no Longo Curso começo a pensar que existe uma certa inviabilidade
operacional e comercial a pairar no ar, sem que
se veja grande comoção pública – um serviço
ferroviário tem de primar pela pontualidade e
pela fiabilidade. Trata-se de um transporte guiado, com alternativas pouco óbvias quando algo
acontece, e em Portugal circula geralmente lentamente, o que lhe retira a hipótese de se valer
da velocidade para fazer esquecer outras peripécias. Quem queremos conquistar quando o
Longo Curso, o serviço mais importante do país,
está diariamente a cair aos pedaços?

Opinião
Entre a falta de qualidade e de fiabilidade da
infraestrutura – um problema que se adensa e
que não parece incomodar nem o gestor de infraestrutura nem a tutela –, entre os problemas
recorrentes e altamente penalizadores da ausência continuada de substituto para o Convel
e entre os problemas operacionais que se vão
avolumando na CP, é infelizmente necessário
programar as viagens de Longo Curso no nosso país com uma margem para atrasar 15 a 30
minutos, pelo menos. Quando esta realidade é
tão presente num eixo como Lisboa – Porto, por
onde passa boa parte da nossa economia e da
pertinência do modo ferroviário no nosso país, a
preocupação devia ter outros impactos.

energética e com as repetidas promessas de
amanhãs que cantam para uma ferrovia melhor,
certamente que os deputados podem e devem
ter uma palavra a dizer no escrutínio da realidade ferroviária que temos.
Se factores como a velocidade de circulação
não se resolvem num par de dias, já a crónica
falta de previsibilidade operacional pode muito
bem ditar a simples inviabilidade comercial dos
caminhos de ferro portugueses, um problema
reputacional difícil de ultrapassar.

Penso que se justifica que a Assembleia da
República tome o leme deste problema, pois ele
parece estar sem qualquer seguimento de alto
nível. As causas serão as mais diversas, mas
têm de começar a ser endereçadas rapidamente. Num país que se debate com a transição

© Gil Monteiro
IR 869 com duas 1400 em múltipla e mais cinco carruagens, uma Sorefame e quatro Schindlers,
para deliciar de quem viaja e fotografa o mais belo comboio da Linha do Douro! A 1424 iria ficar na
Régua para fazer a rotação de reserva e a 1429 continuaria o serviço até ao Pocinho e regressar no
IR 876 para o Porto. 24 de Abril de 2022.
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Percorrendo a Linha da Beira Baixa,
a bordo do Comboio Vintage do Tejo

Por: Ruben Ramalho

N

o dia 10 de abril de
2022, a CP – Comboios de Portugal organizou a primeira edição do
Comboio Vintage do Tejo, proporcionando aos seus passageiros a oportunidade de viajarem entre Lisboa e Castelo
Branco com janelas abertas, e,
ao mesmo tempo, apreciarem
as paisagens oferecidas ao longo do percurso, destacando-se
pontos de interesse como os
castelos de Almourol e Belver,
e o Monumento Natural das
Portas de Ródão, considerados
ex-líbris da região.
O material circulante utilizado consistiu na locomotiva 5607,
rebocando
quatro
carruagens
Schindler: 19-22 043, 21-22 033,
82-22 009 e 21-22 023, habitualmente afetas à Linha do Douro, e
conhecidas pelas suas janelas panorâmicas. De referir que estas
carruagens, originárias da Suíça,
chegaram a Portugal nos anos 40
do século XX, e, inicialmente, estavam destinadas ao serviço suburbano na Linha de Sintra, tendo mais tarde sido relegadas para
outras linhas, nomeadamente a do
Douro, onde permanecem até aos
dias de hoje.

© Ruben Ramalho
O Comboio Vintage do Tejo a chegar à Gare do Oriente, com o
Especial 21541.

© Ruben Ramalho
Cruzamento em Belver, aguardando o Regional 5620.

A composição partiu da estação de Lisboa-Santa Apolónia pelas 9 horas da manhã, e foi parando nas estações de Lisboa-Oriente, Vila Franca
de Xira, Santarém, Entroncamento, Abrantes, e
Vila Velha de Ródão, antes de deixar os respetivos
participantes em Castelo Branco, que aceitaram o
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convite da empresa para partirem à descoberta
desta cidade, e visitarem os respetivos pontos de
interesse. À chegada, fomos brindados com uma
magnífica receção musical, proporcionada pela
autarquia albicastrense. Pelo caminho, houve ainda paragens técnicas para cruzamentos e captação de imagens, nas estações de Vila Nova da

Cais de Embarque
Sorefame, o que mostra que, além da CP, também o FMNF tem estado envolvido na recuperação deste material circulante, que até há pouco
tempo estava condenado ao abate, e esperemos
que tal seja para continuar durante muitos anos.

© Ruben Ramalho
Pormenor da carruagem 88 22-009, da Fundação
Museu Nacional Ferroviário.
Barquinha (cruzamento com o Intercidades 540)
e Belver (cruzamento com o Regional 5620).
Entre as quatro carruagens Schindler utilizadas no passeio, que têm vindo a ser recuperadas
recentemente, duas delas pertencem à Fundação
Museu Nacional Ferroviário: a 21-22 033, e a 8222 009, e ambas contam com bancos de napa,
que também são caraterísticos das carruagens

Após uma ‘tour’ de quatro horas pela cidade
de Castelo Branco, chegou a hora de embarcar
nas míticas carruagens Schindler, a fim de voltar
para casa. Na viagem de regresso, houve ainda uma breve paragem técnica na estação de
Almourol, onde se deu o cruzamento com o Regional 5601, e, como não podia deixar de ser,
houve quem aproveitasse para sair por instantes
da composição e fazer uns registos fotográficos.
Ainda na viagem de regresso, a equipa de revisão comercial da CP foi distribuindo inquéritos
de satisfação, para os participantes avaliarem o
passeio que decorreu nesse dia, tendo sido registada uma boa taxa de resposta. Finalmente,
e decorridas três horas após a partida de Castelo
Branco, eis que chegámos a Lisboa-Santa Apolónia à tabela, pelas 19h05, e a locomotiva 5607 deu
lugar à locomotiva 1461, de modo a poder trazer
as carruagens Schindler para dentro do parque,

© Ruben Ramalho
Composição já pronta para sair de Castelo Branco, rumo a Lisboa, com o Especial 21540.
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© Ruben Ramalho
Castelo Branco

© Ruben Ramalho
Na estação de Almourol.

© Ruben Ramalho
Castelo Branco

© Ruben Ramalho
Interior de uma das carruagens Schindler.

a fim de serem preparadas para
a sua devolução a Contumil, que
se realizou no dia seguinte, 11 de
abril, a cargo da locomotiva 2607,
que também rumou à Linha da
Beira Baixa com as Schindlers no
dia anterior (9 de abril), no âmbito do evento “RailFest”. A CP voltou a repetir o Comboio Vintage
do Tejo no dia 24 de abril, com o
mesmo programa utilizado no dia
10 do mesmo mês.
A julgar pelo ambiente vivido
a bordo, e o enorme sucesso que
esta iniciativa tem vindo a ter, espera-se que, de futuro, este programa seja repetido mais vezes
pela CP.
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© Ruben Ramalho
A locomotiva EE 1461, já pronta para trazer as carruagens
Schindler para dentro do parque de Santa Apolónia, após a
viagem do Comboio Vintage do Tejo.
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© Ruben Ramalho

© Ruben Ramalho

© Ruben Ramalho

© Ruben Ramalho

© Ruben Ramalho

© Ruben Ramalho

© Ruben Ramalho

© Ruben Ramalho
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© José Luis Torres Blázquez.
A composição 25 do comboio de alta velocidade S 730 da Renfe cruza a estação de Río Tajo no
trajeto de Madrid a Cáceres. 14 de março de 2022.

INÍCIO DOS TESTES DE CIRCULAÇÃO
NA LINHA DE ALTA VELOCIDADE DA
EXTREMADURA

N

E

o
passado
dia
14 de março, um
comboio de alta
velocidade da série Renfe
730 viajou de Madrid até Cáceres, pela
linha convencional, para iniciar os testes,
tanto na linha convencional quanto na
linha de alta velocidade entre Plasencia e
Badajoz. Os testes foram realizados com o
objectivo de iniciar as operações na nova
infraestrutura de alta velocidade antes do
final deste ano.

l pasado 14 de Marzo se desplazó desde
Madrid hasta Cáceres (por la línea convencional) un tren de alta velocidad de la serie
730 de Renfe, para comenzar a efectuar
pruebas de circulación, tanto por la línea
convencional, como por la de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz. Las pruebas se efectúan de cara a poner en marcha antes de que acabe el presente año, la
nueva infraestructura.

Encontram-se em fase de conclusão as
obras do acesso ferroviário a Badajoz, bem

Se están culminando actualmente las obras
en el acceso a Badajoz, así como la instalación
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como a instalação dos elementos de catenária
da do mesmo uma catenária no mesmo. Por
outro lado, as linhas e plataformas da estação
serão ampliados para estabelecer os novos
serviços de alta velocidade.
Paralelamente também estão em curso os
trabalhos de renovação da linha férrea que
separam a estação de Badajoz da fronteira com
Portugal.
Tudo isto também implica algumas alterações
na linha convencional que corre paralela à nova
linha de alta velocidade. No caso da estação de
Río Tajo, algumas linhas foram desmanteladas,
com exceção da geral, perdendo assim a
possibilidade de fazer cruzamentos.

de catenaria en la misma. Por otra parte, se
va a proceder a la prolongación de las vías y
andenes en la estación para poder establecer
los nuevos servicios de alta velocidad.
Paralelamente, se actúa también en la
renovación del carril en los kilómetros que
separan la estación de Badajoz de la frontera
con Portugal.
Todo ello supone también algunos cambios
en la línea convencional que discurre en paralelo
a la nueva vía AVE. En el caso de la estación
de Río Tajo, se han desmantelado las vías de
paso, a excepción de la general, perdiendo así
la posibilidad de efectuar cruces.

© José Luis Torres Blázquez
A composição estacionada em Cáceres para começar os testes previstos para os dias seguintes.
14 de março de 2022.
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© José Luis Torres Blázquez
No dia 16 a composição circulou pela linha convencional entre Cáceres e Badajoz. Na imagem
podemos ver a sua passagem por PAET de El Fresnal nos arredores de Badajoz, no regresso a
Cáceres. O dia coincidiu com um episódio de forte neblina do Norte de África que afetou toda a
península ibérica. 16 de Março de 2022.

© José Luis Torres Blázquez
Com a entrada em serviço da linha de alta velocidade entre Plasencia e Badajoz, os comboios
actualmente servidos pelos ramais do Talgo e 334 locomotivas desaparecerão previsivelmente. Na
imagem, a habitual dupla tracção das locomotivas 334 encarrega-se de rebocar o Intercity nº 00197
Badajoz – Madrid até à entrada de Cañaveral. 14 de Março de 2022.
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© José Luis Torres Blázquez
A execução da nova linha de alta velocidade já tem suas consequências no layout da rede
convencional. A estação de Río Tajo perdeu a possibilidade de fazer cruzamentos, pois foram
retiradas as agulhas de via que a estação tinha. 14 de Março de 2022.

VIAGEM A CÁCERES DA ASSOCIAÇÃO
DE AMIGOS DEL FERROCARRIL
DE MADRID

N

E

o passado sábado, 9 de abril, a
Associação dos Amigos dos Caminhos de Ferro de Madrid organizou uma viagem a Cáceres com o seu
“comboio dos 80” rebocado pela novíssima 333-107.
Esta é a quarta vez este ano, em que o grupo
de Madrid viaja de comboio para algum ponto
da geografia espanhola. Nos três anteriores,
o “comboio dos 80” composto por carruagens
das séries renfe 9.000 e 10.000, visitou as
cidades de Segóvia, Cuenca e Arcos de Jalón.
Após as restrições impostas pela situação
pandémica,
a
recentemente
restaurada

l pasado Sábado día 9 de Abril, la
Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid tenía organizado
un viaje a Cáceres con su “tren de los 80”
(Comboio de los 80) remolcado por la flamante 333-107.
Se trata de la cuarta ocasión en lo que
llevamos de año, en la que la agrupación
madrileña se desplaza en tren a algún punto
de nuestra geografía. En las tres anteriores,
el “tren de los 80” formado por coches de
las series 9.000 y 10.000 de renfe, visitó las
ciudades de Segovia, Cuenca y Arcos de Jalón.
Tras las restricciones forzadas por la situación

locomotiva diésel 333-107 foi visto à
frente deste comboio da AAFM a través da
Extremadura. Esperemos que não demore
muito para voltar a ver (e ouvir) uma “tresmil”
na Extremadura.“tresmil” por Extremadura.

de la pandemia, la recién restaurada 333-107
se ha podido ver en cabeza de este tren de la
AAFM por tierras extremeñas. Esperemos que
no se tarde mucho en volver a ver (y escuchar)
a una “tresmil” por Extremadura.
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© José Luis Torres Blázquez
O comboio da AAFM dos 80 passa sobre o viaduto do ribeirão de Villoluengo no início da chamada
“curva de la herradura” a caminho de Cáceres. 09 de Abril de 2022.

© José Luis Torres Blázquez
No regresso à capital de Espanha, avistamos a 333-107 também na zona da província de Cáceres,
iniciando a descida em direção ao rio Tejo. 09 de Abril de 2022.
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Os

Liberdade
nos 50 anos do 25 de Abril
– uma ideia
comboios da

Por: Pedro Mêda

E

stação de Lisboa - Santa Apolónia,
25 de Abril de 2024.

A partir de hoje, nas linhas 3,4 e 5
é possível revisitar memórias de acontecimentos que marcaram a história do antigo regime e
dos dias que sucederam o 25 de Abril de 1974,
numa exposição inédita e em parceria com várias entidades.
 s linhas 3 e 5 voltam a receber as compoA
sições ferroviárias que foram protagonistas de
vozes de discordância e de alternativas ao Estado Novo e que, à chegada a esta estação, se
fizeram ouvir galvanizadas pelas multidões que
em muito superavam a dimensão das plataformas e das zonas envolventes do edifício.
Na linha 4, um pouco mais atrás das outras
duas composições mas numa posição central a
esta exposição, está uma composição de simbolismo incontornável, seja para aqueles que
foram saindo de Portugal nas décadas da di-

© Arquivo da RTP

tadura, seja para aqueles que acreditaram nos
ideais democráticos defendidos por Mário Soares. O Sud Expresso, comboio que nos dois
sentidos alimentou a esperança de um Portugal, está hoje parqueada junto do local onde se
deteve naquela manhã de 26 de Abril de 1974.
Tal como nas situações anteriores, as plataformas e as zonas envolventes foram exíguas para
a multidão que ali se acumulou.
Estas três composições são as diferentes faces dos Comboios da Liberdade que, em diferentes momentos, com diferentes protagonistas mas com um mesmo sentido, projectaram
a visão de um Portugal “não alinhado” e “não
conformado” com a “corrente dominante de
ação e de pensamento”.
 epois de décadas de incerteza e iniciatiD
vas tendo em vista a sua recuperação, a composição do Comboio Foguete surge agora totalmente restaurada e em estado de marcha.

© Arquivo da RTP

Chegada a Lisboa, vindo do Porto, de Humberto Delgado a bordo do Foguete
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Parqueada na linha 3, encontra na parede do
edifício mais próxima a placa evocativa daquele que seria o seu mais importante serviço e
uma das razões que o torna uma das mais relevantes composições ferroviárias em Portugal,
a viagem que transportou no dia 16 de Maio de
1958 entre o Porto e Lisboa, o General Humberto Delgado enquanto candidato às eleições
Presidenciais de 1958 defrontando o candidato
apoiado pela União Nacional, o contra-almirante Américo Thomaz. Humberto Delgado ficaria
conhecido como o General Sem Medo depois de
publicamente ter dito que se fosse Presidente
da República, obviamente demitiria o António
Oliveira Salazar do cargo de Presidente do Conselho.

apoteótico e que teria ecos não previstos nas
correntes de pensamento dissonantes do regime, designadamente no que dizia respeito ao
papel e à igualdade de direitos da mulher na
sociedade portuguesa. Toda a repercussão da
chegada de Simone de Oliveira a Lisboa a 31
de Março de 1969 e como esta se assume, em
certa medida, como mais um dos comboios da
Liberdade pode ser lida em detalhe no artigo
“Um comboio chamado Simone” publicado na
Trainspotter n.º 127, Março de 2021:
https://portugalferroviario.net/
blog/2021/03/09/trainspotter-127-marco -de-2021/

Embora não tenha sido eleito, a sua corajosa campanha
eleitoral e em particular o comício do Porto que culminou com a
viagem de regresso no Comboio
Foguete, ficariam para a história. O comboio Foguete passava
a ser sinonimo de Comboio da
Liberdade.
Recuperada em finais de
2021, a UTE 2064 representa
uma série de veículos com uma
longa carreira na linha de Sintra. Apesar de longas décadas
de serviço dedicado, esta série
de automotoras seria a heroína
acidental de um outro evento

© Arquivo da RTP

© Arquivo da RTP
Frente da UTE 2050/80 à chegada.

© Arquivo da RTP

A multidão ocupa toda a plataforma e o átrio da estação.
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Comboio Histórico
A composição da linha 4, como referido, traduz uma parte do Sud Expresso,
um comboio que durante o Estado Novo
representava um bilhete para a Liberdade e o comboio que na manhã de 28 de
Abril de 1974 imediatamente assumiu a
designação de Comboio da Liberdade ao
transportar Mário Soares no seu regresso a Portugal proveniente de Paris. Também esta chegada foi já objeto de um
artigo designado “O dia em que o SUD
foi o comboio da Liberdade”, publicado
na Trainspotter n.º 78 de Fevereiro de
2017:

© O Século Ilustrado, foto de Alfredo Cunha

https://portugalferroviario.net/
blog/2017/02/08/trainspotter-no-078-fevereiro-de-2017/

Interior da carruagem do Sud

 5 de Abril de 2024, estação de Lis2
boa Santa Apolónia. Depois de praticamente 2 anos de trabalho os comboios
da Liberdade estão em exposição e funcionais, evocando a memória de vozes
Livres num tempo de asfixia e viagens
que contribuíram para abalar o Regime
vigente.
Todo este artigo, com exceção da contextualização histórica, é uma narrativa
imaginária de algo que não só seria possível como contribuiria para enobrecer
uma data ímpar da nossa
história recente. Todo este
contexto seria também uma
forma de recuperar e colocar em estado funcional um
conjunto de ativos extremamente relevantes da história ferroviária que poderão
ficar ao dispor para outros
usos. De facto, a sua história e o seu potencial não
se esgota na designação
“Comboio da Liberdade”.

© Fundação Mário Soares
Mário Soares na carruagem Wagon-Lits

Fica a ideia!

© Jornal de Notícias
Estação de Santa Apolónia
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Spotting

Regional 6459-8 a caminho
de Caldas da Rainha.
Valado dos Frades, 18
abril 2022.
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