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Editorial

ste novo número da Trainspotter
oferece-nos um imenso destaque
às múltiplas intervenções em curso no país, relacionadas fundamentalmente
com o malogrado Ferrovia 2020. São mais
de 150 fotografias que oferecem aos nossos
leitores uma dimensão visual ímpar sobre o
avanço dos trabalhos, em várias frentes.
Estamos provavelmente no auge da execução
do Ferrovia 2020, sabendo já que a execução final vai ficar muito aquém do que era já de si um
plano de mínimos, quando foi apresentado no
início de 2016. Numa altura em que uma certa
tentação propagandística voltou à cena mediática em torno da nossa ferrovia – acho que seria
pelo menos ético que a moderação de algumas
apresentações públicas recentes não fosse feita
por quem é habitualmente pago pela IP para trabalhos de comunicação – é importante não perder a perspectiva de que, apesar de estar muita
coisa no terreno, no fim de contas não é nada de
especial. É preciso mais, muito mais.
No final do Ferrovia 2020, em 2023, terão
sido executados cerca de 1,5 mil milhões de
investimento na ferrovia, dos quais 20 a 30%
correspondem a intervenções de mera manutenção preventiva – e até correctiva. Destes 1,5
mil milhões, pelo menos 75% serão com dinheiros europeus. Na melhor das hipóteses, o orçamento de Estado entre 2015 e 2023 (9 anos)
contribuirá com 375 milhões de Euros – nem 42
milhões de Euros por ano, algo como 0,02% do
PIB nacional. Este é o esforço que o Estado está

a fazer pela ferrovia em Portugal – parece pouco
impressionante.
Esta referência torna-se necessária quando
os ventos da propaganda parecem querer voltar a suplantar as realizações efectivas, que são
escassas e pouco relevantes. E faço eco do último “Sobre Carris”, onde o prestigiado Carlos
Cipriano sugere algo que seria de grande valor
especialmente tendo em vista o futuro próximo
– uma auditoria ao Ferrovia 2020. Se já há muito
a aprender quando as coisas correm bem, muito
mais há para aprender quando assim não acontece.
Numa nota mais positiva, o Verão está à porta
e assiste-se a uma enchente nos comboios nacionais, que parecem estar já ao nível de 2019.
Mais fundamental ainda se torna a rápida conclusão da homologação das carruagens Arco,
pois a operação da CP está já sob visível stress
com tamanha procura nesta fase. Existem algumas greves no horizonte que devem preocupar
– sobretudo à luz do tema de que tanto falamos
da necessidade de consistência e fiabilidade,
atributos sem os quais os caminhos de ferro dificilmente competirão com os automóveis e, até,
os autocarros.
Enquanto se gastam as últimas baterias antes
das férias de Verão, espero que este voo de pássaro sobre as obras em curso na rede ferroviária
nacional seja o sumário por que os nossos leitores já ansiavam!
João Cunha

© Pedro André
Trabalhos de eletrificação na ponte de Tavira. 28 de Maio de 2022
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Carruagens Arco
Continuam os Testes

N

Linha do Minho

o passado dia 5 realizou-se mais
uma marcha de ensaio das carruagens Arco pela linha do Minho
no percurso Guifões - Valença e regresso.
Esta marcha teve a particularidade de ser a
primeira que juntou 6 veículos, respetivamente
dois de primeira classe, dois de segunda classe e duas carruagens ex-bar, hoje convertidas
em segunda classe e espaço para passageiros e
transporte de bicicletas. As honras desta marcha ficaram a cargo da locomotiva 2612.
Esta foi mais uma viagem de ensaio destes
veículos enquanto aguardam autorização para
entrar ao serviço na rede ferroviária.

© Tiago Duarte
Entrada na concordância de São Gemil a caminho
de Ermesinde. 05 de Maio de 2022

© Gil Monteiro
A caminho de Valença com a ponte sobre o rio Ave em fundo. 05 de Maio de 2022.
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© Rui Pedro Ferreira
O regresso de Valença à passagem por Nine. 05 de Maio de 2022.

© Tiago Cunha
A composição perto de Mouquim a caminho do Porto. 05 de Maio de 2022.
7

Comboio Correio

Linha do Douro

A

s 6 carruagens
Arco
que
já
se encontram
completamente prontas
fizeram a sua estreia no
Alto Douro no passado
dia 20.
Acompanhadas por um
furgão gerador e rebocadas pela locomotiva 1436,
efectuaram mais uma marcha de ensaios tendo em
vista a sua entrada ao serviço.
A viagem levou-as até ao
Tua e regresso num dia de
calor que terá posto à pro© Tiago Cunha
va a climatização destas
carruagens já habituadas
às elevadas temperaturas do sul de Espanha. Foi uma excelente oportunidade para ver estas carruagens numa paisagem diferente ficando a questão no ar se serão ou não
frequência habitual nestas paragens num futuro próximo.  

O regresso da composição vinda do
Douro a chegar a Ermesinde. 20 de
Maio de 2022.

© Gil Monteiro
Pela manhã a 1436 passa por Leça do Balio a caminho do Tua. 20 de Maio de 2022.
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© José Pedro Botelho

© José Pedro Botelho
A linha do Douro proporciona habitualmente imagens fantásticas, e as Arco não são exceção. A ida
e a volta no Douro na zona do Portuzelo. 20 de Maio de 2022.
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0362 de Novo nos Carris

© Fernando Sousa José

O

0362 em testes na linha do Oeste na passagem por Bárrio, 13 de Maio de 2022

dia 13 de Maio de 2022 ficou marcado por mais uma “aparição”.
Desta vez não foi em Fátima, mas
sim na linha do Oeste, onde para surpresa
de muitos, a Allan 0362 voltou a percorrer
os carris entre a Figueira da Foz e as Caldas
da Rainha.
Depois de ter atingido o potencial quilométrico,
a 0362 deslocou-se para as oficinas da Figueira
da Foz no dia 27 de Setembro de 2021. A falta
de material circulante para fazer face às necessidades da linha do Leste, onde as avarias são
comuns, e onde houve a necessidade de efetuar
dezenas de regionais com recurso a dupla devido
à situação dos refugiados, obrigou à reparação
desta unidade.
Após algumas intervenções efetuadas, foi altura
de fazer os habituais testes de linha que decorreram entre a Figueira da Foz e as Caldas, e que

10

permitiram aferir das condições da automotora.
Depois de terem sido afastadas do serviço comercial no Oeste, foi possível matar saudades das velhotas automotoras nas paisagens do Oeste.
De relembrar que as unidades originais chegaram entre 1954 e 1955, tendo sido alvo de modernização entre 2000 e 2003, para prolongamento da sua vida útil que se previa de 15 anos,
e que já vai em 22.

Comboio Correio

© Raul Marques
Marcha nº 95233 ( Caldas da Rainha - Figueira da Foz), Guia, 13 de  Maio de 2022.

© Bruno Cunha
0362 a caminho da Figueira da Foz à passagem pela estação de Martingança, 13 de Maio de 2022.
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CP ensaiou IGBT
nas Locomotivas 5600

A

CP iniciou a 3 de Maio o ensaio de
uma importantíssima modificação
nas locomotivas 5600. A 5618 foi
equipada com um conversor de tracção de
tipo IGBT, substituindo o original de tipo
GTO. Dias 3 e 5 de Maio, a locomotiva, na
companhia da 5620, foi ensaiada entre Entroncamento e Santarém para validar os impactos na infraestrutura, de modo a garantir que o impacto na infraestrutura é neutro
face aos conversores GTO.
Esta é a primeira etapa na afinação de um módulo IGBT para equipar as locomotivas e permitir
substituir os originais de tipo GTO, uma tecnologia datada dos anos 80 e 90 e que tem conhecido sérios problemas de fiabilidade por toda
a Europa, onde as locomotivas e automotoras
equipadas deste tipo de conversores estão em
acelerada retirada de serviço ou em modificação. Em Portugal, os conversores de tracção das
5600 têm sido um problema de fiabilidade recorrente na série.

os conversores GTO, que foram a 2ª geração de
conversores electrónicos aplicados à tracção ferroviária. Actualmente a CP já realizou esta alteração nas UQE 2300/2400 por motivos similares, e tem um CPA equipado com IGBT prevendo
idêntica evolução para o resto da frota.
A Nomad Tech volta a ser o parceiro escolhido,
sendo hoje uma das empresas europeias líderes
neste segmento tecnológico, estando a testar
módulos similares por toda a Europa e tendo já
garantidas encomendas volumosas para os caminhos de ferro alemães, para realizar este tipo
de transformação em unidades eléctricas originalmente equipadas de conversores GTO.
Após validação da compatibilidade com a rede,
a 5618 retomou o serviço comercial, que será o
teste definitivo desta solução. A locomotiva circula com um bogie equipado já com o novo conversor de tracção, com o segundo bogie a manter o original conversor GTO.

A solução em teste, da
Nomad Tech, é similar à
que a empresa portuguesa já testa com sucesso
nas locomotivas 252 da
Renfe, similares às 5600
portuguesas. O eventual
“retrofit” das locomotivas
5600 é fundamental para
garantir a sua continuidade em serviço comercial por vários anos, o
que é fundamental para
a CP.
Os conversores IGBT
foram instalados na ferrovia a partir do final dos
anos 90, substituindo
com grande vantagem
12

© Nuno Cortesão
A 5618 durante uma das marchas de testes (95245) entre  Entroncamento
e Alfarelos, estacionada nessa estação. 10 de Maio de 2022
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Locomotiva 2628

ensaia controlo
electrónico de tracção

C

om uma frota de locomotivas 2600
disponíveis para serviço mais do
que suficiente para os serviços permitidos pelo atrasado programa de electrificações, a recuperação das locomotivas 2600
prossegue em Contumil e avança para implementação de evoluções tecnológicas para
beneficiar a fiabilidade das locomotivas.
A locomotiva 2628 é a primeira a ver substituídos os relés de controlo de tracção (que controlam por exemplo a progressão rápida de potência
ou a limitação de amperagem nos motores) por
dispositivos electrónicos de controlo, assistindo

assim o circuito de potência destas locomotivas
e deixando a dependência que os relés originais
têm do circuito da bateria, fonte ocasional de
falhas.
Ao mesmo tempo, a locomotiva 2603 prepara-se para regressar ao serviço comercial após
recuperação, tornando-se a 11ª locomotiva em
serviço. Contrariamente às dez iniciais, inicia
serviço sem dispositivo de unidade múltipla instalado, intervenção desprioritizada face às melhorias já citadas e que será retomada logo que
exista previsão de operação de comboios em
push-pull.

© Pedro Mêda
Locomotiva 2628 ainda estacionada em Contumil, após ter sido resgatada do Entroncamento e antes
de seguir para a recuperação. 11de Janeiro de 2022.
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© Nuno Cortesão
A composição em Vila Nova do Campo a caminho do norte do país. 28 de Maio de 2022.

A

Últimas 2600
já estão em Contumil

s últimas quatro locomotivas 2600
que estavam no Entroncamento paradas já estão em Contumil. A CP
realizou o resgate nos últimos dias de Maio
apoiada na necessidade de recuperar alguns
rodados utilizáveis destas locomotivas,
numa altura em que a crise de abastecimento de rodados tem voltado a causar supressões por todo o país, devido à demora nas
autorizações de compra.

O último transporte foi, como se previa, o mais
difícil. Para o fim ficaram as quatro locomotivas
em pior estado, entre as quais duas especialmente debilitadas. Entre 2606, 2608, 2621 e 2625,
apenas uma estava ainda fundamentalmente inteira e equipada, havendo três já sem motores
de tracção, que se encontravam já desmontados
e no parque de peças da série. A 2625, encosta14

da por avaria desde 2009, e a 2621, totalmente desmontada após interrupção da sua revisão
geral em 2010, eram as maiores preocupações
e necessitaram de ampla preparação prévia para
poderem rolar.
O dia 28 de Maio viu assim o início da viagem
para Norte, com a locomotiva 1554 a manobrá-las dos armazéns da CP até à estação do Entroncamento, onde a locomotiva 2611, vinda do
Porto, as esperava para uma viagem limitada a
60 km/h. Logo na primeira paragem para verificações, em Fátima, se constatou que a locomotiva
2621 não iria suportar a marcha a 60 km/h, determinando assim uma marcha a apenas 30 km/h
para Norte e com saída de Fátima com mais de
uma hora de atraso, depois de tentativas de corrigir ainda a situação dos seus bogies.

Comboio Correio
Com a limitação a 30 km/h, e havendo interdição total de tráfego de
Esmoriz a Gaia de Sábado para Domingo, logo foi determinado que as
locomotivas ficariam na Pampilhosa até 2ª feira, subindo a 2611 da
Pampilhosa para Contumil isolada,
podendo assim passar ainda antes
da interdição. A viagem até à Pampilhosa a 30 km/h terminou já perto
das 20 horas, hora a que, segundo
o horário inicialmente previsto para
o transporte, toda a composição estaria a chegar a Contumil.
O transporte completou-se na 2ª
feira, 30 de Maio, com a locomotiva 2626 a completar o transporte,
partindo de manhã da Pampilhosa e

  © João Cunha

finalizando o percurso em Contumil
ao final do dia.
Em princípio nenhuma destas
quatro locomotivas será alvo de intervenção ainda este ano, tendo a
antecipação do transporte sido motivada pela necessidade já mencionada de recuperar rodados para as
locomotivas em rotação regular.
Primeiros quilómetros da viagem
entre o Entroncamento e o Porto.
Lamarosa, 28 de Maio de 2022

© João Cunha
Manobra das locomotivas no armazém do Entroncamento, e
saída das mesmas para a estação. 28 de Maio de 2022.

© Nuno Cortesão
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Passagem por Caxarias,
já após o incidente com a
2621, a 30 kmh. 28 de Maio
de 2022.

© Nuno Cortesão

Litém. É bem notória a
diferença de cores entre a
locomotiva em serviço e as
que estavam encostadas no
Entroncamento.
28 de Maio de 2022.

© Nuno Cortesão

Entre Litém e Vermoil.
28 de Maio de 2022.

© Nuno Cortesão
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© Diogo Filipe
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© Raul Marques

© © Raul Marques

Na passagem pela estação de Vermoil, com a 2621 à cabeça e a 2606 à cauda. 28 de Maio de 2022.

© Nuno Cortesão
Na passagem por Pombal. 28 de Maio de 2022.

© João Cunha
O comboio das 2600 à passagem por Pelariga. 28 de Maio de 2022.
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© Diogo Filipe
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O comboio de “laranjinhas”
pela estação de Soure.
28 de Maio de 2022.

© Nuno Cortesão

© Nuno Cortesão

Operações de manutenção
na Pampilhosa durante a
paragem.
Os problemas encontrados
impediram que a viagem
prosseguisse como planeado,
ficando as locomotivas
“resgatadas” parqueadas na
Pampilhosa.
28 de Maio de 2022.

© Nuno Cortesão
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© Diogo Filipe
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A 4 “resgatadas” parqueadas
na Pampilhosa.
28 de Maio de 2022.

© Nuno Cortesão

A imobilização das 2600
na Pampilhosa permitiu a
visita às unidades durante o
domingo.
29 de Maio

© João Pedro Tavares

A 2626 foi até à Pampilhosa
rebocar as “irmãs” com
destino ao Porto.
30 de Maio

© Nuno Cortesão
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© Diogo Filipe
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© João Morgado
Marcha de resgate das 2600, depois do percalço que as fez ficar na Pampilhosa, em São Félix.
30 de Maio de 2022.

© Rui Pedro Ferreira
Na passagem pela ponte de São João já no final da viagem que se prolongou por mais tempo do que
previsto inicialmente. 30 de Maio de 2022.
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A

Linha da Cintura e
Linha do Norte

empreitada destinada à
quadruplicação da linha de
Cintura entre Roma/Areeiro e Braço de Prata e de modernização da linha do Norte entre Braço
de Prata e Sacavém, está mais perto de se tornar uma realidade.
No passado dia 06 de Maio foi assina-

do um contrato entre a Infraestruturas
de Portugal e um conjunto de empresas
composto pela GIBB Portugal-Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente
S.A, NRV - Consultores de Engenharia
S.A, TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. e Profico - Projetos, Fiscalização e Consultoria, Lda no
valor de 8.659.995,00 euros.

V

© António. Pombo
Braço de Prata, Dezembro de 2020.
Este contrato, cujo prazo de execução é de 669
dias, refere-se à adjudicação de execução do projeto, que foi alvo de análise pormenorizada na
Trainspotter 135 de Novembro de 2021.

Túnel de Bagaúste

ão avançar as obras destinadas à reabilitação estrutura do túnel de Bagaúste situado entre o Pk 107,070 e
Pk 107,502 da linha do Douro.

O contrato assinado no dia 04 de Maio entre a
Infraestruturas de Portugal e a empresa Scoplano Engenharias vai permitir manter o estado de
conservação da estrutura, prolongando a sua vida
útil e garantindo desse modo a segurança da exploração ferroviária.

Estabilização das zonas de blocos do maciço natural através de um sistema de travamento composto por perfis metálicos de suporte.
A empreitada tem um prazo de execução de 240
dias e um preço contratual de 880.000,00 euros.
O desenvolvimento do projeto, bem como a gestão, coordenação e fiscalização dos trabalhos são
da responsabilidade da IP.

A intervenção prevê os seguintes trabalhos:
Lavagem e tratamento do betão e colocação de
sistema de drenagem nos muros tímpano e de
retorno das bocas de entrada e saída;
Lavagem integral da estrutura interior do túnel,
reparação do betão alterado, barramento e impermeabilização das zonas da estrutura em betão
armado e colocação de drenagem vertical com
encaminhamento para a plataforma;

© Infraestruturas de Portugal
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Linha do Oeste

Levantamento de Aparelhos de Via

A

Infraestruturas de Portugal lançou
no mês de Maio um concurso público destinado à empreitada “Linha do Oeste – Estação de São Martinho
Do Porto, Valado, Marinha Grande, Leiria e Monte Real – Levantamento –
Aparelhos de Via”.

Para além do levantamento de aparelhos de via
nas estações, estão também incluídos, acondicionamento e transporte dos AMV’s para o En-

troncamento, trabalhos de assentamento de via,
ataque definitivo, estabilização dinâmica, execução de soldaduras elétricas para ligação de barras e regularização da barra longa soldada.
A empreitada tem uma duração prevista de
180 dias e um valor do preço base do procedimento de 98 mil euros.
Estas alterações vão permitir reduzir custos de
manutenção e salvaguardar a segurança da circulação ferroviária.

São Martinho do Porto: Levantamento dos AMV’s 4 e 5 e assentamento de via na linha
IV. O carril a aplicar será proveniente da Linha V.

© Infraestruturas de Portugal

©  Fernando Sousa José

©  Fernando Sousa José

Estação de São Martinho do Porto com os AMV’s 5 e 4 sucessivamente em direção ao armazém
em fundo, vista para o lado das Caldas da Rainha. 20 de Maio de 2022
22
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Valado: Levantamento dos AMV´s 4 e 5 e assentamento de via nas Linha I e III. O carril
a aplicar na linha I será carril novo (54E1) e o carril a aplicar na Linha III será proveniente da Linha IV

© Infraestruturas de Portugal

©  Fernando Sousa José

©  Fernando Sousa José

Estação do Valado. O AMV 4 com vista para o lado de Cela e o AMV 5 para o lado de Pataias. Esta
agulha permitia a ligação ao antigo ramal particular “Valado - Agrícola”. 20 de Maio de 2022

Marinha Grande: Levantamento do AMV 5 e assentamento de via na Linha III. O carril a
aplicar na linha III será carril novo (54E1).

© Infraestruturas de Portugal
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O AMV 5 da estação da
Marinha Grande que irá
ser retirado. Esta agulha
permitia aceder ao ramal
particular “Barosa”. 22 de
Abril de 2022.

©  António J. Pombo

Monte Real: Levantamento dos AMV’s 3, 4 e 5 e assentamento de via nas Linhas I e II.
O carril a aplicar nas Linha I e II será carril novo (54E1).

© Infraestruturas de Portugal

                © José Sousa

             ©  Jose´Sousa

Estação de Monte Real. Do lado esquerdo, com vista para Leira os AMV’s 5 e 3. Do lado direito,
com vista para Monte Redondo o AMV 4. Outubro de 2007.
24
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Leiria: Levantamento dos AMV’s 7/9 e 18 e assentamento de via na Linha IV. O carril a
aplicar nas Linha IV será carril novo (54E1).

© Infraestruturas de Portugal

Estação de Leira. Na foto superior
do lado direito podemos observar
a localização do AMV 18 que irá
ser levantado, vista para o lado
da Marinha Grande. Na foto inferior podemos ver os AMV’s 7 e 9
que também vão ser levantados,
vista para o lado de Monte Real.

             © José Sousa

Junho de 2008.

               ©  José Sousa
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Programa REVIVE Abrange
mais 12 Antigas Estações

O

Programa Revive continua a proporcionar ocasiões de rentabilização de património ferroviário que
se encontra na maior parte das vezes abandonado e sem qualquer utilização.

No dia 24 de Maio procedeu-se à cerimónia oficial de lançamento de 10 novos concurso que
vão permitir atribuir os direitos de exploração
de 12 estações ferroviárias. A cerimónia contou
com a presença, entre outros, do Presidente da
IP Património, Carlos Fernandes, do Vogal da IP
Património, Nuno Neves, da Secretária de Estado do Turismo, do Comércio e Serviços, Rita
Marques, e dos Presidentes dos Municípios de
Monção e de Valença.
Os concursos que agora foram lançados, em
que as propostas têm de ser apresentadas até
ao dia 21 de Setembro de 2022, abrangem diversos imóveis, como edifícios de passageiros,
habitações, cais cobertos, depósitos de água e

terrenos adjacentes que fazem parte do domínio
público ferroviário.

O processo em termos gerais vai permitir concessionar os elementos referidos anteriormente
durante um prazo de 25 anos.
Esta é a segunda ocasião em que são colocados a concurso diversas estações, depois da primeira iniciativa se ter realizado durante o mês
de Setembro, onde foram apresentadas 6 estações como acompanhamos na edição da 134 da
Trainspotter. Os objetivos do Programa Revive
mantêm-se inalterados, permitindo a   reabilitação dos edifícios e adequando-os para futura
utilização para fins turísticos, promovendo o desenvolvimento da economia local.
Em seguida apresentamos as diversas estações
a concurso, esperando que o futuro seja risonho,
permitindo desse modo revitalizar o património
ferroviário.  

Estação Freixo de Espada
À Cinta
Situada na antiga linha do Sabor
ao quilómetro 42,3 conta com uma
área coberta de 222 m2 e uma área
bruta de construção de 245 m2.
Do conjunto fazem parte o edifício
de passageiros com 2 pisos e as
instalações sanitárias. O estado
dos imóveis é péssimo, já que após
o abandono das instalações, que
levaram à ruína dos mesmos, um
incêndio florestal piorou muito mais
© Pedro André
a situação.
Estação de Freixo de Espada À Cinta, Setembro de 2016.
O destaque no património é a
existência de elementos azulejares
Espada À Cinta, união de freguesias de Lagoaça
no edifício de passageiros.
e Fornos. Está situada junto da EN 220 mas a
O canal ferroviário está destinado a uma
mais de 10 quilómetros da sede de concelho.
ecopista. Pertence ao concelho de Freixo de
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Estação de Bruçó
Situada na antiga linha do Sabor
ao quilómetro 58,8 conta com uma
área coberta de 182 m2 e uma área
bruta de construção de 266 m2.
Do conjunto fazem parte o
edifício de passageiros com 2
pisos, instalações sanitárias, o cais
coberto e uma habitação. O estado
dos imóveis é péssimo, já que após
o abandono das instalações, que
levaram à ruína dos mesmos, um
incêndio florestal piorou ainda mais
a situação.
O destaque no património é a existência de
elementos azulejares no edifício de passageiros.
O canal ferroviário está destinado a uma

© Pedro André
Estação de Bruçó, Setembro de 2016.
ecopista e a estação pertence ao concelho de
Mogadouro, freguesia de Bruçó e está a situada
a pouco mais de 2 quilómetros da sede da
freguesia.

Estação de Vilar de Rei
Situada na antiga linha do Sabor ao quilómetro
68,8 conta com uma área coberta de 261 m2 e
uma área bruta de construção de 250 m2.
Do conjunto fazem parte o edifício de
passageiros de piso térreo, instalações
sanitárias, cais coberto e duas habitações.
Uma das habitações refere-se à antiga casa
de passagem nível a cerca de 500 metros de
distância seguindo pelo canal ferroviário, logo
à entrada da povoação. Os imóveis encontramse em mau estado de conservação já que se
encontram encerrados há muitos anos, alguns
completamente em ruínas. O cais coberto foi
durante algum tempo utilizado por particulares.
O destaque no património é a existência de
elementos azulejares no edifício de passageiros.
Há alguns anos foi feita a limpeza do mato
existente junto da antiga estação.
O canal ferroviário está destinado a uma
ecopista. Pertence ao concelho de Mogadouro,
união de freguesias de Mogadouro, Valverde,
Vale de Porco e Vilar de Rei, e a estação está
junto ao pequeno aglomerado populacional de
Vilar do Rei.

© Pedro André

© Pedro André
Estação de Vilar do Rei e a casa da passagem
de nível, Setembro de 2016.
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Estação do
Mogadouro
Situada na antiga linha
do Sabor ao quilómetro
72,4 conta com uma
área coberta de 850 m2
e uma área bruta de
construção de 970 m2.
Neste concurso é o
conjunto edificado de
maiores
dimensões,
e conta com o edifício
© Pedro André
de
passageiros
com
Estação de Mogadouro, Setembro de 2016.
dois pisos, instalações
sanitárias, cais coberto,
o depósito de água em betão. O canal ferroviário
2 habitações, depósito de água e antigas oficinas.
está destinado a uma ecopista. Pertence ao
Os imóveis encontram-se na sua maioria em
concelho de Mogadouro, freguesia de Vila de
mau estado de conservação já que se encontram
Alva, e a estação está a cerca de 400 metros
encerrados há vários anos.
da EN 221 e a quase 5 quilómetros da sede de
O destaque no património é a existência de
concelho.
elementos azulejares no edifício de passageiros e

Estação de Variz
Situada na antiga linha do
Sabor ao quilómetro 78,1
conta com uma área coberta
de 379 m2 e uma área bruta
de construção de 379 m2.
Do conjunto fazem parte
o edifício de passageiros
de piso térreo, instalações
sanitárias, cais coberto, 2
habitações e o depósito de
água. Os edifícios estão em
mau estado de conservação,
© Pedro André
efeitos do longo abandono
Estação de Variz, Setembro de 2016.
a que estiveram sujeitos. O
destaque no património é a
Pertence ao concelho de Mogadouro, freguesia
existência de elementos azulejares no edifício de
de Penas Rola, e a estação está junto do
passageiros e o depósito de água em metal. O
aglomerado populacional.
canal ferroviário está destinado a uma ecopista.
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Estação de Urrós
Situada na antiga linha do Sabor ao
quilómetro 88,3 conta com uma área
coberta de 367 m2 e uma área bruta de
construção de 367 m2.
Do conjunto fazem parte o edifício de
passageiros de piso térreo, instalações
sanitárias, cais coberto, 3 habitações e
depósito de água. Os edifícios estão em
mau estado de conservação já que estão
abandonados há vários anos.
O destaque no património é a existência
de elementos azulejares no edifício de
passageiros e o depósito de água em betão
armado.
O canal ferroviário está destinado a uma
ecopista. Pertence ao concelho de Mogadouro,

© Pedro André
Estação de Urrós, Setembro de 2016.
freguesia de Urrós. A estação está junto da
EN 221 a cerca de 3 quilómetros da sede de
freguesia.

Estação de Torre de
Moncorvo
Situada na antiga linha do Sabor
ao quilómetro 12,3 conta com uma
área coberta de 197 m2 e uma área
bruta de construção de 118 m2.
Do conjunto fazem apenas parte
2 habitações situadas a cerca de
100 metros da antiga estação,
não estando incluídos os outros
edifícios. Encontram-se em estado
razoável já que parecem ter sido
utilizados em tempos recentes
por se encontram inseridos dentro
do núcleo urbano de Torre de
Moncorvo. O canal ferroviário é
atualmente uma ecopista.

© Pedro André

© Pedro André
As duas habitações de Torre de Moncorvo, Setembro de 2016.
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Estação do Carvalhal
Situada na antiga linha do Sabor
ao quilómetro 22,6 conta com uma
área coberta de 282 m2 e uma área
bruta de construção de 271 m2.
Do conjunto fazem parte o edifício
de passageiros de piso térreo,
instalações sanitárias, 2 habitações
e o depósito de água.
Os edifícios estão em razoável
estado de conservação tendo em
consideração que estão encerrados
© Pedro André
há vários anos.
Estação do Carvalhal, Setembro de 2016.
O destaque no património é o
de Torre de Moncorvo, e a estação está situada a
antigo depósito de água em metal e
cerca de 250 metros da EN 220 e a menos de 1
a toma de água. O canal ferroviário é atualmente
quilómetro da aldeia de Carvalhal.
uma ecopista. Pertence ao concelho e freguesia

Estação de Felgar e de
Fonte do Prado.
O programa Revive neste caso apresenta
um pacote com duas localizações distintas.
A antiga estação de Felgar fica situada na
antiga linha do Sabor ao quilómetro 25,5 e
conta com uma área coberta 74 m2 e uma
área bruta de construção de 64 m2. Deste
conjunto fazem parte duas habitações, o
antigo edifício de passageiros de Felgar
de piso térreo praticamente destruído
e as instalações sanitárias em ruídas,
e um outro edifício situado a cerca de
300 metros de distância, cujas paredes
laterais têm afixado “Cabeço da Mua”,
que também está em ruínas. O canal
ferroviário é atualmente uma ecopista. O
núcleo urbano de Felgar está situado a
cerca de 1 quilómetro de distância.
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© Pedro André

© Pedro André
As ruínas da estação de Felgar e a habitação “Cabeço
da Mua”, Setembro de 2016.
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A antiga estação de Fonte do Prado
fica situada na antiga linha do Sabor
ao quilómetro 32,1 e conta com uma
área coberta de 70 m2 e uma área bruta
de construção de 70 m2. Consiste em
apenas um edifício de piso térreo, em
mau estado de conservação, muito
provavelmente utilizado em tempos
por funcionários dos caminhos de ferro
como passagem de nível ou habitação,
já que o apeadeiro não ficava naquela
zona. O canal ferroviário é atualmente
uma ecopista.  Está situada junto da EN
220 a cerca de 600 metros de Carviçais.

© Pedro André
Fonte do Prado, Setembro de 2016.

Estação de Ganfei e Senhora da
Cabeça
O programa Revive apresenta neste caso
um pacote com duas localizações distintas.
A antiga estação de Ganfei fica situada
no antigo ramal de Monção ao quilómetro
132,4 e conta com uma área coberta de
209 m2 e uma área bruta de construção de
209m2. Do conjunto fazem parte o edifício
de passageiros de piso térreo, instalações
sanitárias e cais coberto. Encontram-se em
razoável estado de conservação.
O destaque no património é a existência
de elementos azulejares no edifício de
passageiros.
O canal ferroviário é atualmente uma
ecopista. Situa-se no concelho de Valença,
freguesia de Ganfei, junto da EN 101 com
o rio Minho por companhia a cerca de 800
metros em linha reta.
A antiga estação de Senhora da Cabeça
fica situada no antigo ramal de Monção ao
quilómetro e conta com uma área coberta
de 47 m2 e uma área bruta de construção
de 47 m2.
O destaque no património é a existência
do sinal toponímico onde consta o nome da
paragem “Sra da Cabeça”. Consiste em apenas

um pequeno edifício térreo © José Sousa

© José Sousa
Ganfei e Senhora da Cabeça,Junho de 2008.
em muito bom estado de conservação já que
foi totalmente requalificado. O canal ferroviário
é atualmente uma ecopista. Fica situada no
concelho de Monção, união de freguesias de
Mazedo e Cortes.
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Infraestruturas de Portugal
Venceu mais um Prémio

A

Infraestruturas de Portugal voltou
a ser galardoada com mais um prémio relacionado com a preservação
do património azulejar.
Durante uma cerimónia que decorreu no passado dia 24 de Maio no Palácio Marquês da Fronteira, a IP recebeu o Prémio SOS Azulejo 2021 na
categoria de Divulgação. Os prémios SOS Azulejo
são uma iniciativa do Museu de Polícia Judiciária
cujo objetivo é galardoar os melhores trabalhos,
projetos, estudos, contributos, obras e ações de
proteção e valorização do património azulejar
português e/ou de origem/tradição portuguesa, a
título individual, institucional ou coletivo, que tenham decorrido até ao final
de 2021.
Este prémio é o reconhecimento público do enorme
trabalho que tem vindo a ser
efetuado pela IP na preservação e divulgação do património azulejar. Nos últimos
anos a IP criou e divulgou
quatro Rotas do Azulejos,
com 2 rotas de autor e 2 rotas de localização.

As rotas de autor estão dedicadas aos trabalhos
de Jorge Colaço e de Gilberto Renda, enquanto
que as rotas de localização abrangem a linha do
Minho e ecopista do Minho e a linha do Norte entre as estações de Lisboa Santa Apolónia e Carregado.
Em breve irá ser disponibilizada uma nova rota,
anunciada no dia 06 de Maio, que será a terceira
rota de localização, dedicada ao património azulejar e escultórico das quinze estações da Travessia Ferroviária Norte-Sul.

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal
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Estação de Elvas com
Posto Local de Sinalização

D

esde o passado dia 02 de
Maio que a estação de Elvas
está dotada de um Posto Local de Sinalização (PLS), computorizado com encravamentos electrónicos
do tipo PIPC (Poste Informatique sur
PC) que comanda e controla a sinalização e AMV’s existentes na estação
bem como nos troços de plena via adjacentes.

Isto permite que todos os itinerários de
circulação e manobras sejam efectuados
apenas com recurso a um PC, deixando de
ser necessário percorrer toda a extensão
da estação para manobrar os AMV (aparelhos de mudança de via).
Ainda assim mantém-se o Cantonamento
Telefónico como Regime de Exploração entre a estação de Elvas e as suas colaterais.

© José Luis Torres Blázquez

© José Luis Torres Blázquez
Estação de Elvas, 31 de Maio de 2022.
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© José Pedro Botelho
Locomotiva 1413 com o IR 876 no viaduto da Pala, 07 de Maio de 2022.

O

Reforço da Oferta
na Linha do Douro

número de passageiros transportados pela CP tem vindo a crescer,
atingindo mesmo, números semelhantes aos de 2019 (período pré-Covid
19). A linha do Douro não é exceção, e tal
como em todas as linhas onde há serviço
comercial de passageiros, tem registado
um aumento significativo da procura.
O que acontecia até meados de abril do ano
corrente, era os comboios circularem com poucas carruagens por composição. A lotação nos
comboios da linha do Douro, rapidamente deu
dores de cabeça a todos os passageiros, turistas e a operadores de revisão e venda, que
nestes comboios circularam. Com um parque de
25 carruagens disponíveis em Contumil, apenas
34

estavam a ser utilizadas na operação comercial,
cerca de 12 a 14 carruagens. Eram feitas composições de 2 e 3 carruagens por comboio durante
a semana, e composições de três a quatro carruagens aos fins de semana.
O fim de semana prolongado de páscoa (15,
16, 17 e 18 de abril) foi um verdadeiro caos,
nestes dias, viajaram mais de 6.000 passageiros
na linha do Douro, não contando com as várias
pessoas que viajaram sem pagar bilhete (e por
isso não foram contabilizadas) pois era impossível o operador de revisão e venda chegar a todos, de tal maneira como os comboios seguiam
completamente sobrelotados, chamando até a
atenção de alguns meios de comunicação para
este problema.

Comboio Correio
Daqui para a frente, a situação muda, e a CP
decide começar a reforçar os comboios. Atualmente, circulam composições de 3 a 4 carruagens durante a semana, e composições de 4 a
6 carruagens às sextas feiras e fins de semana.
Agora, são utilizadas cerca de 19 a 23 carruagens por dia. Também foram disponibilizadas
mais duas automotoras da série 592, para que
possam circular em múltipla, para reforçar alguns Interregionais e Regionais, que ainda são
realizados com este material.

Com este reforço, há uma maior mobilidade de
e para o vale do Douro, e para além disso, retira
também alguma pressão aos comboios já existentes. No entanto, no caso do IR 21860, o horário poderia ser melhor ajustado, uma vez que
circula apenas vinte minutos à frente do IR 874
e antes dele, no mesmo sentido, apenas existe
o IR 868, que é realizado, mais de duas horas
antes.
O reforço na quantidade de circulações vai
manter-se até ao dia 16 de Outubro.

O reforço na linha do Douro, não passa só pelo
aumento do número de carruagens aos serviços
já existentes. A CP reforçou também os horários
com mais dois comboios Interregionais diários,
são eles o IR 21861, com partida às 8h20 de
Porto São Bento e com chegada às 11h50 ao Pocinho, e o IR 21860, com partida às 15h12 do
Pocinho e chegada às 18h50 a Porto São Bento.
Também o Regional 4105 e o IR 874, foram prolongados até ao Pinhão, na chegada e na partida
respetivamente, ao invés da estação da Régua.

© José Pedro Botelho
Locomotiva 1436 com o IR 875 na da Pala, 13 de Maio de 2022.
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Modernização da Linha
do Vouga

A

s obras de requalificação e renovação da linha do Vouga entre as
estações da Feira e de Oliveira de
Azeméis prosseguem a bom ritmo.

A modernização destes quilómetros é resultado de um investimento superior a 2,5 milhões
de euros e vai permitir aumentar os níveis de
conforto e de segurança.

Durante o mês de Maio a intervenção chegou
até São João da Madeira, ficando desse modo
renovados os oito quilómetros que separam esta
estação do ponto inicial dos trabalhos que foi em
Oliveira de Azeméis. Ficam a faltar os restantes
cinco quilómetros até Vila Nova da Feira.

O investimento do Vouga não se fica por aqui,
já que durante o mês de Maio a Infraestruturas de Portugal adjudicou à empresa EFACEC, a
prestação de serviços para a manutenção das
passagens de nível na linha do Vouga no valor
de 146.334,30 euros.

Com carris, travessas e balastro novo, continua a faltar o ataque mecânico pesado para que
a linha fique completamente operacional. Nas
fotografias em anexo podemos observar o antes
e o depois em alguns locais da linha dentro da
cidade sanjoanense.

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:

© Mário Pereira

https://www.facebook.com/Pelalinhadovouga

© Mário Pereira

Em São João da Madeira é visível a evolução dos trabalhos. Maio de 2022
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© Mário Pereira

© Mário Pereira
Estação de São João da Madeira. Maio de 2022

© Mário Pereira

© Mário Pereira

Trabalhos de renovação da via na cidade de São João da Madeira. Maio de 2022
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© Mário Pereira

© Mário Pereira

© Mário Pereira

Mais um conjunto de imagens com a evolução dos trabalhos. Maio de 2022

As PNs também foram alvo de intervenção, e a estação da Feira espera pela conclusão das obras.
Maio de 2022
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Locomotiva 1465 Iniciou
Serviço Comercial

D

© Nuno Cortesão

epois de vários meses
imobilizada para trabalhos de revisão geral tipo
R3, a MEDWAY disponibilizou a locomotiva diesel elétrica 1465 durante o passado mês de Maio.
Tal como a “irmã” English Electric
1446, esta locomotiva foi alvo de uma
remodelação ao nível da imagem, apresentando agora as cores tradicionais da
empresa.
Além disso foram feitas bastantes
© Nuno Cortesão
melhorias consideráveis. Ao nível da
A renovada locomotiva 1465 da MEDWAY a reboque da
segurança, foi instalada uma câmara
4718 no C.º 51130. Ameal, 22 de Maio de 2022
de apoio à condução e a iluminação foi
Melhorias que vão certamente melhorar muito a
trocada por LED no farol principal e na cabina de
experiência a bordo destas locomotivas.
condução.
Esta iniciativa faz parte de um investimento de
Também nesta locomotiva foram integradas
7 milhões de euros na revisão periódica de 21
melhorias ao nível das condições de trabalho dislocomotivas diesel elétricas. Esta intervenção é
ponibilizadas à tripulação, nomeadamente com a
realizada regularmente ao fim de 350.000 km em
reformulação do sistema de isolamento térmico e
circulação.
acústico da cabina de condução e a incorporação
Mais informações em:
de um sistema de frio, cadeiras ergonómicas e
tomadas USB.
https://www.medway-iberia.com/pt
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Estabilização de Taludes
Linha do Norte

© Infraestruturas de Portugal

E

stão finalizados os trabalhos referentes à estabilização do talude de
escavação existente na linha do Norte entre os pk 229,000 e 219,100 que está
situado do lado esquerdo entre Souselas e
Pampilhosa. Este talude tem cerca de 17
metros de altura e uma inclinação na ordem
dos 30º, e está localizado num troço que se
desenvolve em curva e em trincheira, numa
área rural arborizada.
O investimento de cerca de 227,000.00 euros
permitiu corrigir os fenómenos de instabilidade
que se registavam no talude, com destaque para
o escorregamento que aconteceu em Fevereiro
de 2021 e que obrigou a que fosse imposta limitação de velocidade na zona em questão.
A empreitada que agora terminou incluiu diversos trabalhos que permitiram o reperfilamento
do talude. Foi construído um muro de gabiões,
estrutura metálica que é preenchida com material rochoso, e colocada máscara drenante no
seu tardoz. Deste modo a drenagem interna foi
reforçada e foram minimizados os impactos dos
agentes externos na estabilidade global do muro.
A intervenção contou ainda com a construção de
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esporões drenantes que tem o objetivo de potenciar o rebaixamento do nível freático na zona
adjacente à área instabilizada, em períodos de
maior pluviosidade.
Foi feito um preenchimento com pedra argamassada no primeiro pano de talude que era uma
zona onde se tinha verificado a existência de argilas. Junto à via, no pano de talude, foi instalada uma rede de encaminhamento simples, tendo
os restantes sido revestidos com terra vegetal e
aplicada hidrossementeira.
Os trabalhos tinham-se iniciado em Novembro
de 2021, como divulgado pela Infraestruturas de
Portugal, com um prazo de execução de 120 dias,
e decorreram em  período diurno, recorrendo-se
à instalação de barreiras de segurança, pelo que
a circulação regular de comboios não ficou comprometida.
O Projeto foi desenvolvido pela IP, que também
assegurou a Gestão e Fiscalização da obra, tendo
a empreitada sido executada pela empresa Sociedade de Construções Teodoro Valente, Lda.
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Antes & Depois

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

A

Linha do Minho

empreitada referente à estabilização dos taludes existentes na linha
do Minho entre os túneis de D. Carlos e do Seminário está finalizada.
Este troço que se situa entre as estações portuenses de São Bento e de Campanhã foi alvo de um investimento de
136,000.00 euros que permitiu melhorar as condições de estabilidade de dois
taludes graníticos existentes na zona.
Estes taludes tinham sido sinalizados
com um risco de queda de blocos para a
via férrea o que iria provocar impactos
na segurança da circulação ferroviária,
colocando em causa a própria estabilidade dos taludes.
A intervenção que decorreu entre os
pk 1,000 e 2,000, da linha do Minho
permitiu a melhoria das condições de
estabilidade geotécnica dos maciços.  
Foi instalado um sistema de redes de
alta resistência pregadas e painéis de
cabos, de forma a conter eventuais
desprendimentos que pudessem atingir
a plataforma ferroviária.

A empreitada, que teve um prazo de execução
de 90 dia, foi executada pela Socplano, Engenharias Lda, e os trabalhos decorreram em período
noturno minimizando desse modo o impacto na
circulação ferroviária.

© Infraestruturas de Portugal
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Antes & Depois

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

Intervenção na Ponte de
Bizelga

S

egundo informação disponibilizada
pela Infraestruturas de Portugal foram iniciados os trabalhos referentes à empreitada de proteção anticorrosiva
da Ponte de Bizelga.

Esta ponte situa-se ao pk 5,298 do Ramal de
Tomar, composta por uma estrutura metálica, foi
construída em 1927 nas oficinas de Ovar, e é a
obra de arte mais significativa de todo o ramal.
A empreitada que agora teve início foi adjudicada à empresa MONTACO, com o contrato a ser
assinado no dia 27 de Abril de 2022. A intervenção planeada tem um custo de 286.422,40 euros
e um prazo de execução de 180 dias.

42

A intervenção faz parte do plano de manutenção
de pontes que a gestora da rede ferroviária nacional tem previsto para o ano de 2022. Este plano
tem como objetivo assegurar e garantir a observância dos índices de fiabilidade, comportamento
e segurança das obras de arte ferroviárias, como é
o caso da Ponte da Bizelga.
Os trabalhos são de elevada importância para
que se possa preservar e manter as estruturas
metálicas. Deste modo é possível diminuir a exposição dos elementos metálicos a diversos agentes,
como são o caso da humidade, a salinidade e a
poluição. Estes agentes provocam ambientes com
um elevado grau de agressividade, o que pode em
alguns casos levar à substituição das estruturas.
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© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

Reabilitação de Via na
Linha do Norte

E

stão finalizados os trabalhos de renovação integral da via entre os pk 1,100 e 4,090 da linha do
Norte, entre as estações de Santa Apolónia e Braço de Prata.

A intervenção tinha sido iniciada no dia 19 de Abril de 2021 e
obrigou a um investimento global de 4 milhões de euros, sendo
que desse montante cerca de 3 milhões de euros foi o valor da
empreitada e o valor remanescente foi o custo associado dos
materiais a aplicar, na ordem de um milhão de euros.
A empreitada executada pela Mota Engil – Railways Engineering, S.A.,  incluiu os seguintes trabalhos:
aSubstituição integral das travessas de madeira por travessas
de betão;

© Infraestruturas de Portugal

aSubstituição de carril e transformação de barra curta em barra longa soldada;
aBeneficiação do sistema de drenagem da via em toda a extensão;
aDesguarnecimento mecânico com depuração de balastro, rebalastragem e ataque mecânico pesado.
Deste modo com a conclusão da renovação da via foi possível
alcançar os seguintes objetivos previstos no projeto:
aMelhoria dos níveis de segurança, qualidade, fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura;

© Infraestruturas de Portugal
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aMelhoria dos níveis de conforto e comodidade
para o passageiro;
aRedução dos custos de manutenção;
aRedução dos níveis de emissão de ruído.

© Infraestruturas de Portugal

De modo a minimizar problemas na circulação
ferroviária os trabalhos foram efetuados na sua
totalidade em período noturno. A gestão, coordenação e fiscalização dos trabalhos da empreitada
esteve a cargo da IP, com o Projeto de Execução
desenvolvido pela IP Engenharia.

© Infraestruturas de Portugal
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Estação de Boliqueime

F

Alteamento de Plataformas

oi aberto mais um concurso destinado ao alteamento de plataformas da
linha do Algarve.

O Anúncio publicado no passado dia 04 de Maio
em Diário da República destina-se à empreitada
de revisão do ATV (Atravessamento de Via) e alteamento da plataforma na estação de Boliqueime.
A intervenção planeada tem como objetivo intervir nas plataformas existentes nas linhas I e II
e proceder à necessária alteração do ATV. Atualmente a estação conta com uma plataforma junto
da linha I com uma extensão de 188 metros que
se desenvolve em frente do edifício de passageiros para os lados poente e nascente. A cobertura do EP serve como abrigo de passageiros onde
estão colocados bancos. A plataforma da linha II
tem uma extensão de 82 metros, não tem qualquer abrigo, desenvolve-se para o lado nascente
desde o ATV atual situado em frente do EP. Ambas as plataformas estão com 0,50m acima do
plano de rolamento.
A empreitada vai permitir que ambas as plataformas fiquem com um comprimento de 80 me-

tros e com 0,76 acima do plano de rolamento. O
acesso às plataformas vai ser alterado e passar a
ser feito entre as instalações sanitárias (IS) e o
cais coberto (CC).
A plataforma da linha I irá iniciar-se do lado
nascente das instalações sanitárias num comprimento de 80 metros em direção a Loulé, aproveitando parte da estrutura existente, com uma
largura que vai variar entre os 3 e os 6 metros.
Em frente do EP a plataforma não irá sofrer alterações, ficando a cobertura como abrigo para os
passageiros.
O novo atravessamento ferroviário irá ser colocado em frente das IS, e a plataforma da linha II irá iniciar-se desde esse ponto para o lado
nascente, ficando paralela à estrutura da linha I.
A nova plataforma irá ter uma extensão de 80
metros em direção a Loulé com uma largura de
3 metros, aproveitando parte da estrutura existente.
O concurso público tem um valor base do procedimento de 420,000.00 euros e um prazo de
execução das obras de 150 dias.

© Pedro André
Estação de Boliqueime, 21 de Julho de 2013.
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CP evocou os 40 anos da
Viagem Papal

© Bruno Cunha
A 2611 no IC 721 Lisboa Santa Apolónia - Braga, numa paragem simbólica na estação de Chão de
Maçãs - Fátima, em memória aos 40 anos da visita do Papa a Portugal. 15 de Maio de 2022

O

dia 15 de Maio é uma das datas mais
relevantes da história dos nossos
caminhos de ferro. Em 1982, devido a mau tempo, foi necessário accionar o
transporte ferroviário para transportar Sua
Santidade o Papa João Paulo II, fazendo ingressar a CP num restritíssimo lote de transportadas, à escala global, que alguma vez
transportou um Papa.
Nessa altura, a principal viagem foi realizada
pela locomotiva 2611, que transportou o comboio Papal entre Lisboa e Porto, com paragem
em Coimbra. A Trainspotter nº 69, de 2016, reportou sobre esse histórico dia, que valeu à locomotiva 2611 a aposição de uma placa comemorativa do feito, recentemente reposta com a
benemérita ajuda da Associação Portuguesa dos
Amigos dos Caminhos de Ferro.
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Aguardando um hipotético restauro da composição Papal, a CP não deixou de se lembrar
dos 40 anos sobre a histórica viagem e preparou
uma visita extraordinária da 2611 a Santa Apolónia, de onde saiu a composição papal em 1982.
Na véspera, a 2611 realizou o comboio 528 do
Porto a Lisboa, realizando então no dia 15 de Maio
de 2022 o comboio IC 721 com destino a Braga,
que nesse dia foi limitado ao Porto e efectuou
uma paragem especial em Fátima, para evocar
a ligação desta data com essa viagem Papal de
há 40 anos, que havia começado no Santuário
de Fátima. A viagem evocativa foi acompanhada
por sete carruagens Corail, uma composição de
relevo a fazer lembrar velhos tempos.
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Na noite do dia 14 de Maio
a 2611 seguiu para Lisboa
com o IC 528 procedente
do Porto. Na fotografia a
composição parada em
Coimbra-B.

© Nuno Cortesão

A estação de Santa Apolónia foi o
ponto de partida da viagem evocativa
do comboio Papal.
15 de Maio de 2022

© António J. Pombo

© António J. Pombo
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© Bruno Belém
Composição na paragem comercial na estação do Oriente. 15 de Maio de 2022.

© António J. Pombo
Com a estação do Oriente em pano de fundo, a 2611 percorre os primeiros quilómetros da linha
do Norte. 15 de Maio de 2022.
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© Raul Marques
O IC 721 do dia 15 de Maio na passagem pela estação de Pombal.

© Nuno Cortesão
A 2611 relembrou o transporte do Papa em 1982 ao tracionar a composição do IC 721 no dia 15 de
Maio de 2022. Na imagem o comboio aproxima-se da cidade de Coimbra.
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A composição a caminho do Porto
após deixar a cidade estudantil de
Coimbra.
Casais de Cima, 15 de Maio de 2022

© Diogo Filipe
Placa comemorativa presente na 2611 reposta
recentemente com o apoio a APAC.

O IC 721 à passagem por Vila Nova de Gaia com a
2611 à cabeça, antes de dar lugar a uma 5600 no
Porto que levaria a composição até Braga. 15 de
Maio de 2022.

© António J. Pombo

© Gil Monteiro
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© Gil Monteiro
2612 com a carruagem Sorefame (10-69 513) e Schindler (19-22 040) na marcha 92208-9
Guifões - Marco de Canaveses]. Ermesinde, 27 de Maio de 2022.

Carruagens Sorefame e
Schindler em Ensaios

D

urante o mês de Maio foram realizados diversos ensaios de linha.
Nesses ensaios participaram duas
carruagens Sorefame e uma carruagem
Schindler.

No dia 11 de Maio foi a carruagem 22-40 049,
recentemente recuperada nas oficinas da CP de
Contumil no Porto, e que foi a oitava carruagem
a reforçar o parque de veículos Sorefame afectos
à linha do Douro.
A marcha de ensaios 31353, com a 2607 à cabeça, partiu de Contumil às 13h58 com destino
ao Marco de Canaveses, onde chegou por volta das 15h00. Com a composição já invertida, a
marcha, agora, 31354 aguardou para ser ultrapassada pelo IR 868, e posteriormente partiu por

volta das 15h30 com destino novamente à estação de Contumil, chegando por volta das 16h00.
Tendo a lotação dos comboios Interregionais
crescido notavelmente a CP decidiu reforçar o
seu parque de material rebocado com algumas
carruagens Sorefame, designadamente veículos
das séries 22-40 (segunda classe salão) e 1069 500 (primeira classe salão).
A carruagem 22-40 049 é a quinta desta série a entrar em serviço comercial. Tal como as
restantes quatro, foi adaptada para 80 lugares
sentados e 12 lugares para bicicletas. Com a recuperação em Guifões do quarto veículo Sorefame da série 10-69 500, a carruagem 10-69 513,
o parque de Sorefames “clássicas” passará a ser
de 9 carruagens.
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©José Pedro Botelho
Chegada da marcha de ensaios à estação do Marco de Canaveses, 11 de Maio de 2022.
Com efeito, este veículo realizou também ensaio de linha ainda durante este mês, no dia 27
de Maio. Nesta marcha fez-se acompanhar da
Schindler 19-22 040, a última do lote de veículos
que foram para Guifões para serem recuperados.
A locomotiva titular do ensaio no já célebre percurso Guifões - Marco de Canaveses - Contumil
foi a 2612. A recuperação desta carruagem será
alvo de uma reportagem detalhada na próxima
edição da Trainspotter.
Assim, durante o mês de Maio a CP colocou
em serviço mais 3 carruagens que ficarão afetas
preferencialmente aos serviços MiraDouro mas
que poderão assegurar serviços especiais ou reforços que venham a ser necessários como por
exemplo o já célebre fim de semana do meio do
mês de Agosto em que os IC’s são todos reforçados um pouco por todo o país e sobretudo no
Algarve, os serviços no Douro atingem valores
recorde de passageiros e no Minho realizam-se
a festas da Senhora da Agonia. Será certamente
um momento chave para medir o pulso à capacidade das operações da CP.     
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© José Pedro Botelho

© José Pedro Botelho
Marco de Canaveses, 11 de Maio de 2022.
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© José Pedro Botelho

© José Pedro Botelho
Carruagem Sorefame 22-40 049 durante a marcha de ensaios. Estação do Marco de Canaveses,
11 de Maio de 2022.
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© João Morgado

© João Morgado
Fotos da marcha de ensaios da Sorefame e da Schindler, em Leça do Balio (Guifões - Marco de
Canaveses) e em Ermesinde (Marco de Canaveses - Contumil). 27 de Maio de 2022
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Descarga de Carril
na Linha de Guimarães

A

Infraestruturas
de
Portugal durante o
mês de Maio procedeu à descarga de carril na linha de Guimarães.
Como é pratica habitual foi utilizada uma locomotiva a diesel
para tracionar a composição, sen-

do que na noite de 03 de Maio foi
a 1909 a ficar a cargo dessa operação, juntamente com vagões
da Somafel, tendo descarregado
carril entre Lousado e Guimarães.
A utilização das locomotivas a diesel em linhas eletrificadas acontece porque a energia da catenária
tem de ser desligada para que as
operações de descarga possam decorrer em plena
segurança.

© Tiago Cunha

Estas ações de substituição de carril e de outros
elementos da via inserem-se nos ciclos de manutenção de via com vista à manutenção dos níveis
de conforto e de segurança.

© Tiago Cunha

© Tiago Cunha
Manobras na estação do Lousado durante a
madrugada do dia 03 de Maio de 2022.

© Tiago Cunha
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Histórico Seguiu para a
Régua
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© João Morgado
Marcha Contumil - São Gemil, para inversão da 0186, em Santegãos. 26 de Maio de 2022

D

urante o mês de Junho arranca a
campanha 2022 do Comboio Histórico do Douro, havendo a necessidade de transportar a composição para a
estação da Régua, ponto inicial e final das
viagens.

inverter a posição da locomotiva 0186. Posteriormente, a “vaporosa” foi engatada à composição
do histórico e seguiu viagem desde Contumil até
à Régua, sempre com a 1413 na frente do comboio.

No dia 26 de Maio a CP procedeu
ao transporte da composição do
Comboio Histórico do Douro desde
Contumil até à estação da Régua.
Como é habitual a composição
resguardou nas instalações de
Contumil durante a parte do ano
em que não há viagens, sendo esses meses aproveitados para as
devidas operações de manutenção
do material circulante, onde se inclui a locomotiva a vapor 0186 e
as 5 carruagens utilizadas.
A operação iniciou-se com uma
marcha entre Contumil e São Gemil a cargo da 1413 de modo a

© Gil Monteiro
São Gemil. 26 de Maio de 2022
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© Gil Monteiro

© Gil Monteiro
As manobras em São Gemil permitem trocar a posição da locomotiva 0186, operação que nas
estações da Régua e do Tua é feita com recurso à placa giratória. 26 de Maio de 2022
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© Gil Monteiro
A composição a caminho da Régua. Rio Tinto, 26 de Maio de 2022

© João Morgado
Já em plena linha do Douro. Santa Leocádia, 26 de Maio de 2022
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© Bruno Belém
Com o castelo de Óbidos em plano de fundo, a formação a caminho das Caldas da Rainha. 21 de Maio de 2022

Formação de Maquinistas
para Locomotivas 1400

A

linha do Oeste viveu um mês
de Maio fora do comum, com
a presença de composições
lideradas por uma locomotiva da série 1400 com a presença de carruagens.

A CP realizou durante o mês de Maio algumas marchas de formação entre Santa
Apolónia e as Caldas da Rainha destinadas à componente prática da formação
de maquinistas nas locomotivas 1400.
Esta acção permitiu ampliar o número
de maquinistas autorizados às 1400 em
Lisboa, onde a histórica série é responsável sobretudo pelo serviço de manobras e
por algumas marchas de encaminhamento de material da linha de Cascais.
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© Bruno Belém
Formação de maquinistas, nº32302, Caldas da Rainha Lisboa Santa Apolónia. Telhal, 10 de Maio de 2022
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© Bruno Belém
1415 com a composição na passagem pelo quilómetro 68 da linha do Oeste 21 de Maio de 2022

© Bruno Cunha
E a 1461 estacionada na estação do Bombarral a aguardar cruzamento, 10 de Maio de 2022
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      © Bruno Cunha
A estação das Caldas
da Rainha foi o ponto
final das marchas de
formação, que decorrem
entre a capital e esta
cidade.
Durante alguns dias a
estação voltou a ter um
pouco mais de vida e a
receber locomotivas.
A imagem superior é do
dia 10 de Maio e as duas
inferiores do dia 21 de
Maio.

            © Bruno Belém

     © Bruno Belém
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© Bruno Belém
Uma perspetiva mais “aérea” da composição na estação das Caldas da Rainha, 21 de Maio de 2022

© Bruno Belém
A caminho de Lisboa após o apeadeiro de São Mamede. 21 de Maio de 2022
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© Bruno Belém

A formação de maquinistas permitiu
captar algumas imagens fora do
comum, como foi o caso da passagem
da composição ao pk 28.
21 de Maio de 2022.
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Novidades no Modelismo
--- Sud Express ---

N

o passado mês de Abril a Sud Express lançou novos veículos à escala H0 – os furgões de bagagens
Sorefame. A marca portuguesa lançou seis
numerações, cada qual representando uma
versão distinta. Assim, quatro cobrem a actividade original dos furgões 92-69 da Sorefame, entre esquemas dos anos 70, 80, 90
e 2000. Entre eles está o furgão 92-69 012,
representação da decoração dos anos 90 e
cujo veículo na realidade está afecto ao Museu Nacional Ferroviário.
Além disso, foi ainda lançada uma versão de
furgão afecto ao comboio socorro e outra como

furgão gerador, em ambos os casos nas decorações originais destas versões – ou seja, totalmente inox e sem vinis.
Entretanto, a Sud Express anunciou a chegada dos novos vagões Sgmms, os vagões porta-contentores que a CP Carga em tempos adaptou a partir dos vagões de transporte de madeira
de tipo Ealos. Propostos em oito números, dois
deles já em versão Medway, vêm acompanhados de magníficos contentores de diversos armadores marítimos e incluem duas versões com
contentores-cisterna para transporte de resíduos
perigosos.
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P

--- Norbrass ---

or fim, a Norbrass regressa às novidades, prometendo para o final do
ano o lançamento dos locotractores Gaston-Moyse da série 1050, numa série
muito limitada e com um preço de 570€ para
quem efectuou a reserva durante o mês de
Maio.

Disponibilizados em seis versões, a Norbrass
vai assim lançar o 1051 em decoração de origem,

o 1061 em decoração dos anos 60, o 1056 em
decoração dos anos 60/70 e depois três versões
na decoração amarela, com variantes – 1054
(anos 70), 1067 (anos 80) e 1065 (anos 90).
Depois da produção dos locotractores Sentinel,
há alguns anos, é mais uma oportunidade de
preencher as triagens e depósitos das maquetes
ferroviárias com locotractores de manobras.
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O regresso da CP 1557

E

eis que se concretizou um regresso
há muito aguardado. A 1557 regressou aos carris reluzente e majestosa,
como se tivesse saído da linha de produção.

No passado dia 19 de Maio a MLW 1557 saiu
das oficinas para efetuar o primeiro ensaio de
linha que decorreu entre o Barreiro e o Poceirão,
depois de ter passado por uma intervenção RS – recolocação ao serviço.

1554 que está atualmente afeta ao comboio socorro do Entroncamento.
Na próxima edição da Trainspotter será dado o
merecido destaque à 1557 e ao percurso decorrido desde a saída de serviço em final de 2011,
até ao resgate e à fantástica recuperação que a
vão permitir regressar ao serviço activo na CP.

Depois de um longo tempo entregue aos cuidados do pessoal da
oficina, o ensaio correu satisfatoriamente conforme previsto, sendo
que a locomotiva irá ser entregue à
CP depois de feitos alguns ajustes
finais. Irá assim juntar-se à mana
Marcha de ensaios à entrada da
estação do Pinhal Novo. 19 de
Maio de 2022

© João Balseiro

© João Balseiro
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Ramal Barcelos - Quimigal
é para Eletrificar

© Ricardo M. Ferreira
Ramal Barcelos-Quimigal, com o tegão e o tapete transformador, no sentido de Barcelos, com a
linha do Minho em fundo. 22 de Maio de 2022

V

ai avançar a eletrificação do ramal
Barcelos – Quimigal situado ao quilómetro 51,3 da linha do Minho, a
cerca de 1000 metros a norte da estação
barcelense.
Durante as obras de modernização da linha do
Minho este ramal acabou por não fazer parte do
processo de eletrificação, ao contrário do que
aconteceu por exemplo em Darque. Embora não
esteja eletrificado, a agulha de acesso ao ramal
é motorizada e estão instalados os equipamentos de segurança, como é o caso do sinal de manobras e um calço descarrilador motorizado. O
ramal conta com apenas um acesso, do lado esquerdo no sentido ascendente da linha do Minho,
após a estação de Barcelos.

Embora o ramal não tenha tido qualquer tipo
de serviço, foram feitas algumas melhorias como
a instalação de um tegão em meados de Junho
de 2020. Um tegão é  um  fosso  de  descarga  
de  inertes,  normalmente utilizado para a descarga de areia. Anteriormente  já  existia  uma  
estrutura  similar  neste  ramal  que  foi  aterrada,  sendo  que  neste  processo  a  linha  II  do  
ramal  foi encurtada  em   cerca de 85 metros.
No ano de 2021 foi instalado um tapete transportador para facilitar a passagem dos inertes
para um veículo ferroviário.
A futura eletrificação deste ramal poderá estar
relacionada com as obras que vão decorrer no
ramal   Lousareias, que irá dar lugar ao Terminal Ferroviário do Lousado, ficando assim criada
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uma opção para a descarga de areia com a utilização, mais racional, de locomotivas elétricas.

A este valor há que somar o custo dos materiais que é habitualmente fornecido pela IP.

O contrato que foi assinado no passado dia 18
de Abril entre a Infraestruturas de Portugal e
a empresa DTE, Instalações Especiais, tem um
preço contratual de 169.389,82 € e um prazo de
execução dos trabalhos de 120 dias.

As antigas instalações da Quimigal estão atualmente ocupadas por uma loja Leroy Merlin dedicada à venda de materiais de construção.

© Infraestruturas de Portugal

© Ricardo M.Ferreira
Ramal Barcelos-Quimigal, com o AMV e as linhas. Do lado direito com a catenária temos a linha do
Minho em direção a Valença. 22 de Maio de 2022
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Museu Nacional Ferroviário recebeu Prémio

O

APOM 2022

Museu Nacional Ferroviário foi
distinguido com um Prémio APOM
2022, na categoria “Projeto de
Educação e Mediação Cultural”.
A Associação Portuguesa de Museologia
(APOM),  criada em 1965 e constituída por profissionais de museologia ou instituições equiparadas
a museus, tem como principal objetivo fomentar
o conhecimento desta área científica e técnica,
promovendo através de múltiplas atividades a
importância do papel desempenhado pelos museus e pela profissão museológica em cada comunidade.
É neste contexto que, anualmente, a APOM atribui prémios em diversas categorias, com o objetivo de reconhecer e dar visibilidade ao trabalho
dos museólogos portugueses e ao seu contributo
na melhoria da qualidade destas instituições.
A divulgação dos vencedores e entrega dos
prémios da edição de 2022 realizou-se dia 27 de
maio, na Academia Militar em Lisboa, distinguindo o Museu Nacional Ferroviário na categoria de
“Projeto de Educação e Mediação Cultural”, com

o projeto “Museu Nacional Ferroviário- Welcome
All” . O projeto “Museu Nacional Ferroviário Welcome All”, financiado no âmbito da Linha de Apoio
ao Turismo Acessível do Turismo de Portugal, tem
como objetivos alargar o potencial de audiência
(presencial e à distância) do Museu Nacional Ferroviário através do aumento do nível da Acessibilidade; Reforçar a qualidade do acolhimento e
garantir condições de igualdade e equidade aos
conteúdos.
Este é o terceiro Prémio APOM atribuído ao Museu Nacional Ferroviário, que já em 2014 havia
conquistado este galardão na categoria de “Intervenção de Conservação e Restauro” pelo projeto
de restauro do Comboio Presidencial e em 2017,
na categoria de “Trabalho na Área da Museologia”.
Mais informação em:
https://apmuseologia.org/
MNF, 27/05/2022
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Comunicado
Assunto: Demolição “Bairro Ferroviário” junto à
Estação de Belmonte – Linha da Beira Baixa.
Exmo. (a) Sr.(a),
Durante estes dias do mês de maio de 2022
assistimos à demolição de casas habitacionais
(já desocupadas) de um dos últimos bairros
ferroviários da Linha da Beira Baixa, junto à
Estação Ferroviária de Belmonte.
Vimos assim, em nome da Associação Move
Beiras, alertar para este contrassenso. Queremos dinamizar o Interior e potenciar a utilização do comboio nas Linha da Beira Baixa e
Linha da Beira Alta em cooperação com inúmeros intervenientes e, desenvolver o potencial
dos diferentes pormenores que caracterizam
a nossa região, onde naturalmente se incluía
este bairro.
Numa fase em que as restantes Linhas Ferroviárias do nosso país estão bem integradas
no território e que o serviço ferroviário está

em crescente utilização, cabe-nos defender
as nossas Linhas, desenvolver o potencial das
mesmas, desenvolver os territórios e o Interior - “diamante em bruto por lapidar”. Num
troço reinaugurado há precisamente um ano é
incompreensível esta decisão tomada pelas Infraestruturas de Portugal. Muito tem sido feito
para a utilização frequente deste serviço quer
seja ele recorrente, quer seja a nível de turismo.
Numa altura em que o turismo ferroviário
está em ascensão no nosso país, em que temos várias pessoas e entidades sensíveis a
este tema, este tipo de demolições é encarada
como uma ofensa à História Ferroviária. Defendemos a reabilitação destes mesmos edifícios
/ construções para diversos fins como poderia
ser o caso de Alojamentos Locais, Espaços de
Coworking, Habitação Social, entre outros.

© Antero Pires
Vista aérea da estação de Belmonte com o bairro ferroviário do lado direito,30 de Abril de 2021.
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Por tudo isto, consideramos
que, antes de uma demolição
como a que ocorreu em Belmonte a IP, através da IP Património,
deveria auscultar as instituições
e intervenientes no desenvolvimento da região. Sendo uma das
empresas interessadas neste desenvolvimento, deve ser proativa e ajudar a colocar o comboio
como elemento central no turismo, no desporto, na juventude,
na mobilidade sustentável e na
coesão territorial. Há um poten    ©
Isidro
cial imenso, que só terá como lirística (Bairro Camões e Bairro
do Rui
Boneco
no
Antigo
bairro
CP
da
estação
de
Belmonte,
02
de
Maio
de
2021.
mite a nossa vontade e a nossa
capacidade. No turismo de natureza, a combinação de percursos pedonais e ciEntroncamento) ou concluídos (Bairro do Barcláveis com o comboio, o fomento da economia
rocal em Castelo Branco) para dar uma nova
de proximidade, a promoção de saberes, savida a infraestruturas que, outrora, tiveram um
bores e tradições. Tudo isto é já evidente para
papel importante no caminho de ferro de Porquem vive na nossa região, mas tudo isto pretugal e em particular da Beira Baixa.
cisa de edifícios de apoio, de preferência edifíRestam muito poucos edifícios, não destruam
cios próximos das estações e que até possam
mais a nossa identidade, apoiem o Interior.
contar parte dos 165 anos da história ferroviáAssociação Move Beiras.
ria de Portugal.
Apagar assim uma parte dessa história é um
contrassenso quando existem planos de reabilitação em curso de bairros com estas carate-

Benespera, 20 de maio de 2022.

    © Filipe Santos
Parte final da demolição das habitações junto à estação de Belmonte, 17 de Abril de 2022.
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D
190

Pelas Objectivas

dos

Leitores

urante o mês de Maio surgiram algumas circulações, que não sendo inéditas na
sua maioria, têm algum interesse para demonstrar o dia a dia do transporte ferroviário em Portugal.

5

A “sobrevivente” 1905 é por agora a única locomotiva desta série ao serviço da
MEDWAY que ainda mantém a decoração tradicional da CP, pintada de laranja com
as famosas riscas oblíquas brancas.

No futuro, e após a modernização que irá ser feita nas instalações da MEDWAY M&R, irá
apresentar a nova decoração da empresa, à imagem do que tem sido feito ultimamente com outras
unidades.
Por agora é ir desfrutando da passagem da mesma pelos carris de norte a sul do país.

© Tiago Cunha

“Godim” do dia 05
de Maio de 2022
(92206 Godim -Gaia),
com a 1905+1964,
em Ermesinde. Este
comboio circulou
naquele dia já que no
dia anterior a 1964
tinha avariado em
Godim, sendo que no
dia 05 foi lá a 1905
isolada para trazer o
comboio para Gaia.

© Rui Pedro Ferreira

No dia 13 de Maio
de 2022 a 1905
ficou encarregue de
tracionar a marcha
52311 em todo o
trajeto, ou seja, desde
do Entroncamento até
Leixões. Na fotografia a
composição à passagem
pelo Ameal.

© Nuno Cortesão
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2600 no Minho em Problemas

No Minho as locomotivas 2600s
têm enfrentado alguns problemas ao
nível de avarias que impedem a sua
normal circulação. Esta situação levou a que alguns interregionais rebocassem um maior número de carruagens e as locomotivas avariadas.

IR 850 com a 2623 e a 2610 avariada
na cauda (avariada no dia anterior
no IR857), em Lousado no dia 02 de
Maio de 2022.

© Tiago Cunha

IR 831 com a 2626 e quatro Corail, duas
delas provenientes da composição avariada
anteriormente. Trofa, 02 de Maio de 2022.

© Tiago Cunha

IR 854 em Ermesinde, com a 2627 a liderar, e a 2626
à cauda, avariada. 27 de Maio de 2022.

© Tiago Cunha

2611 com o IR 852 em Mouquim.
Devido à avaria, uma fuga na
conduta geral (de freio) da 2626
no IR 850, o IR 852 trouxe as
carruagens desse comboio para o
Porto. 27 de Maio de 2022.

© Tiago Cunha
75

Comboio Correio

Urbanos

© Tiago Cunha
Urbano 15239 do dia 20 de Maio de 2022, em Lousado, efetuado
pelas 2271 e 2251.

com

A falta de rodados para
as automotoras da série
3400, fundamentais para
os serviços urbanos da
área metropolitana do
Porto, Braga e Guimarães,
tem provocado a imobilização de diversas unidades.
Para minimizar essa questão a CP viu-se obrigada
a utilizar automotoras da
série 2240 para conseguir
prestar o serviço aos milhares de passageiros que
diariamente utilizam os
comboios urbanos.

Rotação

t

t

1461 na marcha 31301
procedente de Santa Apolónia  
e com destino a Contumil.
Ameal, 24 de Maio de 2022.

76

de

1400

Como é habitual a CP procedeu à rotação de locomotivas da
série 1400 entre o Porto e Lisboa. Desta feita a 1424 seguiu
viagem até ao Barreiro onde
irá ser alvo de uma intervenção
profunda já que o motor esgotou o potencial.

© Nuno Cortesão

1424 na marcha 31302
(Contumil - Barreiro),
Ameal, 24 de Maio de 2022.

2240

© Nuno Cortesão
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Especial

no

Douro

Uma marcha especial de
passageiros, requisitada
pela empresa Van Zeller
& Son. Esta empresa
oferece experiências de
viagens personalizadas
em Portugal para clientes individuais ou pequenos grupos.

© José Pedro Botelho
1432 com 2 carruagens Corail e um furgão gerador Sorefame no Especial 13833 (Porto - Pinhão),
passagem pela Venda das Caldas, na linha do Douro. 15 de Maio de 2022.

Corail VIP

em

Movimento

A Corail VIP voltou a ser utilizada,
viajando desta feita entre a capital e a
cidade de Braga. Esta carruagem é habitualmente fretada por empresas, estando equipada com uma sala de reuniões
e 23 lugares sentados

          © Tiago Cunha

Assim no dia 31 de Maio a VIP
viajou inserida no IC 721 entre
Lisboa e Braga, e regressou no
IC 722 (nas fotografias à passagem pelo Lousado) com destino
a Santa Apolónia.

          © Tiago Cunha
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As obras em curso do Ferrovia 2020

D

Linha Évora - Elvas

urante o passado mês de Maio foi
feita uma nova visita, bastante detalhada, às obras que decorrem entre Évora e a linha do leste perto de Elvas.
A construção da nova ligação ferroviária que faz
parte integrante do Corredor Internacional Sul
decorre num ritmo bastante veloz, em contraste
com o que acontece por vezes em Portugal.
Para quem acompanha habitualmente a Trainspotter, e em particular todas as reportagens foto-

gráficas que temos apresentado desde finais de
2019, pode comprovar a evolução tremenda dos
trabalhos no terreno.
Os viadutos, elementos fundamentais numa ligação ferroviária rápida e eficaz do século XXI,
apresentam-se em alguns casos praticamente
construídos. Em alguns locais já foram feitas as
fundações para postes de catenária, estando a
plataforma nesses sítios pronta para receber balastro, travessas e carril.

Local onde a nova ligação
se vai unir à atual linha de
Évora, algumas dezenas de
metros após o sinal visível
na foto onde já existe a
catenária. Estamos ao pk
117,7 e vemos o núcleo
urbano da cidade de Évora.
15-05-2022.

© Pedro André

Construção da ponte sobre
o rio Xarrama ao pk 118,3.
Do lado direito podemos
observar o encontro da
antiga ponte ferroviária do
ramal de Reguengos. Vista
para Elvas.
15-05-2022.

©
© João
PedroCunha
André
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Sensivelmente ao pk 120
temos a construção de uma
passagem superior, com
vista para o lado de Évora.
15-05-2022.

© Pedro André

Construção da passagem
inferior rodoviária da EN 254
ao pk 121,3.
15-05-2022.

© Pedro André

Ao pk 122,8 existia uma das
passagens de nível da EN
18 que vai dar lugar a uma
passagem superior. A casa
de PN foi demolida e todos
os elementos ferroviários
removidos. A linha nova
encaixa no canal da antiga
nesta zona.
15-05-2022.

© Pedro André
79

Comboio Correio

Do lado direito podemos ver
o que resta da plataforma
de passageiros da antiga
paragem de Garraia entre
os pk 124 e 125. Vista para o
lado de Évora.
15-05-2022.

© Pedro André

O que resta da antiga
passagem de nível da EN 18
ao pk 125,8 da nova ligação,
que vai passar no mesmo
local da antiga linha. Mais
uma passagem superior
rodiviária que está a ser
erguida.
15-05-2022.

© Pedro André

Construção da nova ponte
sobre o rio Degebe onde
existia a antiga ponte
metálica.
15-05-2022.

© Pedro André
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Viaduto do Freixo ao pk 127,2
com 244 metros de extensão.
15-05-2022.

© Pedro André

Construção da passagem
superior ao pk 129,2. A
plataforma neste local já
está preparada para a via
dupla, que no futuro terá o
seu início ao pk 128,4.
15-05-2022.

© Pedro André

Entre os pk 130 e 131 um
dos locais onde no futuro
se podem fotografar os
comboios.
15-05-2022.

© Pedro André
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Construção do viaduto sobre
a ribeira de Machede ao pk
131,8 com 126 metros de
comprimento.
15-05-2022.

© Pedro André

Passagem superior que vai
ficar por cima da primeira
estação técnica ao pk 133,1.
15-05-2022.

© Pedro André

Na estrada municipal 254 já se
pode constatar a construção
da futura passagem superior
ao pk 135,8.
15-05-2022.

© Pedro André
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Uma das várias passagens
inferiores que se encontram
ao longo do percurso. Esta
situa-se ao pk 137,4.
15-05-2022.

© Pedro André

Construção do viaduto das
Bicas ao pk 138,2 e com uma
extensão de 175 metros.
15-05-2022.

© Pedro André

Construção do viaduto da
Pardiela com 305 metros
situado ao pk 139 com vista
para o lado de Évora.
15-05-2022.

© Pedro André
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Construção do viaduto da
Palheta com 505 metros de
extensão ao pk 139,6 com
vista para o lado de Elvas.
15-05-2022.

© Pedro André

Construção do viaduto sobre
a ribeira do Freixo e também
sobre a EM 254. Situa-se ao
pk 143,8 e tem 225 metros de
comprimento.
15-05-2022.

© Pedro André

Ao pk 153 temos uma outra
passagem superior. Em fundo
é a PS do pk 152,3 para o
lado de Évora. Este é um dos
locais que parece ter mais
pontencial para fotografar
comboios.
15-05-2022.

© Pedro André
84

Comboio Correio

Ainda da passagem superior
do pk 153 com vista para
o lado de Elvas temos em
fundo o Viaduto do Calado
com 310 metros de extensão.
15-05-2022.

© Pedro André

Construção do viaduto do
Barranco de Pegões ao pk
156,4 com 521 metros de
comprimento.
15-05-2022.

© Pedro André

Passagem inferior ao pk
157,2 para restabelecimento
rodoviário da EN 254.
15-05-2022.

© Pedro André
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© Pedro André
Em cima o imponente viaduto
do Lucefecit com 664 metros
de extensão ao pk 159,6.
Viaduto da Retorta ao pk
163,8 com 404 metros de
extensão que serve também
para que a EN 373 passe sob
a linha.
k 15-05-2022.

© Pedro André

Logo depois da Retorta temos
o viaduto de Penedrais com
614 metros de extensão ao pk
164,4.
15-05-2022.

© Pedro André
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A passagem superior do pk
166,7 já está pronta e permite
o restabelecimento da EM
255.
15-05-2022.

© Pedro André

Dessa mesma passagem
superior temos uma vista
alongada da futura linha
para o lado de Évora...
15-05-2022.

© Pedro André

.. e não tão longa para o lado
de Elvas. De realçar que já
estão colocados os suportes
para os postes de catenária.
15-05-2022.

© Pedro André
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Construção do viaduto de
Alcate ao pk 169,2 e com
435 metros de extensão. Em
fundo a escavação de uma
trincheira enorme. Vista para
Évora.
15-05-2022.

© Pedro André

Construção do viaduto de
Pardais com 785 metros de
extensão ao pk 170,5.
15-05-2022.

© Pedro André

Ao pk 179,2 temos a
construção do viaduto da
Asseca I com 269 metros de
comprimento. Vista para o
lado de Elvas.
15-05-2022.

© Pedro André
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Logo depois ao pk 177,5
temos a construção do
viaduto da Asseca II com 651
metros de extensão. Vista
para o lado de Évora.
15-05-2022.

© Pedro André

E ao pk 178,5 um novo
viaduto em construção.
Desta vez o viaduto da
Freira com 142 metros de
comprimento. Vista para
Elvas.
15-05-2022.

© Pedro André

Ao pk 179,4 temos alguns
dos percalços que o mau
tempo provoca durante
as obras, com a água das
chuvas a alagar a futura
trincheira.
15-05-2022.

© Pedro André
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Uma imagem bastante
curiosa ao pk 188,8. Aqui
irá surgir uma passagem
superior. Enquanto as
obras decorrem foi feita
uma estrada provisória
exatamente no local onde a
futura linha vai passar entre o
conjunto dos pilares.
15-05-2022.

© Pedro André

Passagem inferior ao pk
194,4 já está praticamente
finalizada,
sendo
um
dos locais de acesso às
diferentes frentes da obra.
15-05-2022.

© Pedro André

Construção do viaduto sobre
a ribeira de Mosqueiros com
330 metros ao pk 194,7 com
vista para Elvas.
15-05-2022.

© Pedro André
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Construção do viaduto sobre
a ribeira da Lã ao pk 199,9 e
com 558 metros de extensão.
15-05-2022.

© Pedro André

Junto da A6 já existiam
trabalhos do lado de Évora
que vão permitir que a linha
passe sobre a autoestrada.
15-05-2022.

© José Sousa

Mas também do lado da linha
do leste onde a ligação irá
entroncar em dois locais
distintos. A ligação direta a
Espanha e a concordância
para Elvas.
15-05-2022.

© José Sousa
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Entre Elvas e a fronteira já
foram colocados os postes
de catenária, "infelizmente"
do lado onde é habitual
fotografar os comboios.
15-05-2022.

© Pedro André

Os postes alinham-se ao
longo do lado direito da via
em direção a Espanha com
a ponte do Caia em fundo ao
pk 272.
15-05-2022.

© Pedro André

A instalação dos postes de
catenária nesta zona da linha
do Leste entre a estação
e a fronteira faz parte da
empreitada de via e catenária
que irá abranger a totalidade
da nova ligação entre Évora e
Espanha.
15-05-2022.

© Pedro André
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Linha da Beira Alta
(Concordância da Mealhada) | (Pampilhosa - Guarda)

O

s trabalhos de desmantelamento da via entre a Pampilhosa e a
Guarda decorrem a bom ritmo, assim como da construção da concordância da
Mealhada.
Durante o mês de Maio continuou a retirada
dos elementos mais comuns, como o balastro,
travessas e carril em vários quilómetros da linha
da Beira Alta. Há ainda a realçar a retirada em
alguns locais da estrutura da catenária, incluindo
os postes.
Nesta edição apresentamos mais uma reportagem pormenorizada das diversas empreitadas
que decorrem na Beira Alta e na construção da
concordância.
Mais uma vez contamos com a ajuda preciosa
do João Pedro Tavares que nos enviou um resumo
da evolução de alguns dos trabalhos que decorreram durante o mês de Maio.

Até ao dia 06 de Maio:
Entre o Parque Industrial de Carregal do
Sal e a estação de Carregal do Sal:
m Desmontagem dos carris e das travessas em
monobloco;

Entre as estações de Carregal do Sal e de
Oliveirinha-Cabanas:
m Desmontagem total dos carris e das travessas;
m
Retirada de alguma sinalização, exceto o
sinal de entrada na estação de Carregal do Sal no
sentido Vilar Formoso a Pampilhosa;
m Retirada total do balastro;
Estação de Oliveirinha-Cabanas:
m Desmontado do antigo armazém que existia
na estação;
m Desmontagem das agulhas, exceto a agulha
do Ramal “Oliveirinha - Somafel”;
m Desmontagem dos carris, exceto Linha 3,
ramal “Oliveirinha – Sapec” e no ramal do antigo
terminal de mercadorias;
m Colocação de alguns sinais na plataforma
da linha 1;
Entre as estações de Oliveirinha-Cabanas a
Canas – Felgueira:
m Desmontagem total dos carris;
m Retirada quase total do balastro;
Ao longo do canal da via existem diversas zonas

Um pormenor fantástico
e histórico. Placa de
identificação de um dos AMV
recentemente retirado da
estação de Canas-Felgueira
com a data de 1993.
06-05-2022.

© João Pedro Tavares
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onde ficam depositadas as diversas travessas e
carris que foram retirados e bem como, aqueles
que serão colocados na superestrutura. Em baixo, são mencionados alguns que o João Pedro Tavares teve possibilidade de observar:
m Terreno perto da antiga passagem de nível
da nacional 234 na zona sul da estação de Canas
– Felgueira;
m
Ao longo do caminho rural da passagem
superior da Lapa do Lobo até a zona neutra de
Oliveirinha;
m
Estação de Oliveirinha-Cabanas, junto ao
antigo armazém de madeira;
m No antigo canal ferroviário de Carregal do
Sal até ao quilómetro 100, perto do local onde
existiu o apeadeiro de Alvarelhos;
m Num terreno perto do Bairro Soares de Albergaria em Carregal do Sal;

Do parque Industrial de Carregal do Sal
até Apeadeiro de Papízios:
m Início da inspeção a passagem superior do
IC12, junto ao Parque Industrial;
m Retirada total da superestrutura, exceto em
algumas curvas com taludes perto do Papízios;
m Limpeza de alguns terrenos florestais junto
ao leito ferroviário.
Foram observados ao longo do canal ferroviário
a existências de diversas zonas onde foram depositadas as “velhas” travessas e os carris. Além
daqueles locais referenciados no dia 06 de Maio,
existem mais dois:
m Próximo do lote 5 do Parque Industrial de
Carregal do Sal;
m Ao longo da curva ferroviária do Apeadeiro
de Papízios;

m Estação de Carregal do Sal.

Até ao dia 28 de Maio:
Parque Industrial de Carregal do Sal até
Estação de Carregal do Sal:
m
Desmontagem dos carris e travessas em
monobloco;
m Retirada total do balastro;
m Abertura de uma “sede” local do empreiteiro
“Somague” no Parque Industrial;

Estação de Canas-Felgueira
onde já tinham sido retirados
os carris e travessas.
15-05-2022.

© Fernando Liberato
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Nas instalações da Frutifer
no Tramagal acumulamse materiais de via para
posterior colocação nas
linhas que estão a ser alvo de
renovação ou de construção.
07-05-2022.

© Ricardo Quinas

Um dos elementos
ferroviários que a empresa
produz são os aparelhos de
dilatação.
07-05-2022.

© Ricardo Quinas

Uma pilha de aparelhos
carriladores para serem
aplicados nas pontes. Neste
caso estes exemplares,
segundo informação presente
no local, estão destinados às
obras de renovação da linha
da Beira Alta.
07-05-2022.

© Ricardo Quinas
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Panorâmica da estação de
Oliveirinha - Cabanas sem
carris.
06-05-2022.

© João Pedro Tavares

Ainda em OliveirinhaCabandas, mas do lado da
Pampilhosa.
06-05-2022.

© João Pedro Tavares

Alguns dos sinais
recentemente retirados
da zona da estação de
Oliveirinha-Cabanas.
06-05-2022.

© João Pedro Tavares
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A linha que serviu para a
descarga de areia na estação
de Oliveirinha-Cabanas
rodeada das travessas e
carris retirados da linha.
06-05-2022.

© João Pedro Tavares

As travessas novas
coexistem com as antigas.
06-05-2022.

© João Pedro Tavares

Uns quilómetros mais a
norte perto de Fiais da
Telha, a linha já levantada e
os carris novos colocados
estrategicamente para uma
posterior instalação.
11-05-2022.

© João Pedro Tavares
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Saída da estação de CanasFelgueira em direção da
Pampilhosa com a maior
parte da via já desmantelada.
06-05-2022.

© João Pedro Tavares

Caminho rural entre Lapa
do Lobo e a zona neutra de
Oliveirinha com diversas
travessas e carris junto ao
canal ferroviário.
06-05-2022.

António
Gonçalves
© João
Pedro
Tavares

Pormenor da via que foi
levantada onde se pode
observar a soldadura dos
antigos carris e o estado em
que se encontravam algumas
travessas.
06-05-2022.

©
João
Cunha
© João
António
Gonçalves
©
Pedro
Tavares
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Construção de um dos
pilares de suporte do viaduto
da concordância.
11-05-2022.

© José Sousa

Sistema utilizado para a
construção do tabuleiro
em betão do viaduto da
concordância.
11-05-2022.

© José Sousa

Pk 57,5 perto da Bifurcação
do Luso. Uma das vias
foi renovada antes do
encerramento total entre
a Pampilhosa e a Guarda,
enquanto a outra aguarda
intervenção.
11-05-2022.

© José Sousa
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Na passagem de nível perto
do apeadeiro do Luso uma
curiosidade. Uma corrente
"impede" a passagem pela
via em direção da ponte por
motivos de segurança.
11-05-2022.

© José Sousa

Da passagem superior
situada a ponte da estação
de Mortágua uma visão
da estação sob um manto
de nevoeiro enquanto
decorriam os trabalhos de
desmantelamento da via.
11-05-2022.

© José Sousa

Estação de Mortágua já com
uma das linhas levantadas e
sem alguns dos elementos da
catenária.
11-05-2022.

© José Sousa
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Da estação de Mortágua em
direção à Guarda a linha já
levantada, assim como a
catenária desmantelada.
11-05-2022.

© José Sousa

Estação de Santa Comba
Dão, num cenário que
mais parece de um
bombardeamento. A
plataforma de passageiros
irá ser completamente
renovada. Vista para o lado
da Guarda.
11-05-2022.

© José Sousa

Ainda em Santa Comba Dão
mas com a visão para o lado
da Pampilhosa.
11-05-2022.

© José Sousa
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Perto de Carregal do Sal
procedia-se ao levantamento
dos carris e das travessas
com recurso a uma "vaia car"
de um sub empreiteiro.
11-05-2022.

© José Sousa

Ainda em Carregal do Sal
podemos observar parte da
estrutura de via já levantada.
Para facilitar o trabalho a
via é retirada em partes com
os carris e as travessas
anexadas.
11-05-2022.

© José Sousa

Da passagem superior junto
da estação de Carregal do
Sal podemos verificar o
levantamento dos elementos
da via para o lado da
Pampilhosa.
11-05-2022.

© José Sousa
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O layout da estação de
Carregal do Sal praticamente
despido dos elementos
ferroviários.
11-05-2022.

© José Sousa

Estação de OliveirinhaCabanas com alguns dos
elementos de sinalização
já deslocados dos locais
originais e colocados ao
longo da plataforma de
passageiros.
11-05-2022.

© José Sousa

Estação de OliveirinhaCabanas com as instalações
da Somafel do lado esquerdo.
11-05-2022.

© José Sousa
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Parte dos carris e travessas
retirados da linha da Beira
Alta e guardados à data junto
da estação de OliveirinhaCabanas.
11-05-2022.

© José Sousa

Da passagem superior a
sul da estação de CanasFelgueira o que restava da
linha da Beira Alta.
11-05-2022.

© José Sousa

E ainda da passagem
superior vista para o lado da
estação onde ainda estava
colocada parte das vias
ferroviárias.
11-05-2022.

© José Sousa
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Na estação de CanasFelgueira um outro "vaia car"
procedia ao transporte do
carril e travessas levantadas.
11-05-2022.

© José Sousa

Estação de Canas-Felgueira
com vista para o lado da
Guarda onde decorriam
trabalhos relacionados
com o levantamento de
elementos da via férrea.
11-05-2022.

© José Sousa

Construção da passagem
superior junto à estação de
Celorico da Beira.
11-05-2022.

© José Sousa
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Local onde será construída
uma passagem desnivelada
para eliminar a PN existente
junto ao apeadeiro de
Moimenta-Alcafache ao
km 123,760.
15-05-2022.

© Fernando Liberato

O túnel de Mourilhe será
demolido sendo construída
uma passagem superior
rodoviária (N232) e uma
passagem pedonal.
15-05-2022.

© Fernando Liberato

No lugar de Chão do Vento,
Mortágua, todo o armamento
de via já foi retirado.
15-05-2022.

© Fernando Liberato
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© Fernando Liberato

As pontes da ribeira da
Breda e do rio Criz estão
também a ser reabilitadas.
15-05-2022.

© Fernando Liberato
Por forma a
minimizar os
impactos nos
passageiros está
a ser realizado
serviço rodoviário
de substituição
aos comboios
Intercidades e
Regionais desde o
dia 19 de abril.
15-05-2022.

© Fernando Liberato
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Pilares do viaduto da
Pampilhosa na Concordância
da Mealhada.
07-05-2022.

© Fernando Liberato

Nesta foto podemos ver
o primeiro módulo (três
tramos) praticamente
concluído.
15-05-2022.

© Fernando Liberato

Linha despida dos seus
elementos na Póvoa da
Arnosa.
28-05-2022.

© João Pedro Tavares
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Perto do apeadeiro de
Papízios acumulam-se carris
e travessas retiradas da linha.
28-05-2022.

© João Pedro Tavares

O apeadeiro de Papízios ao
pk 93,6 da linha da Beira
Alta.
28-05-2022.

© João Pedro Tavares

E uma vista do pk
94 onde se manteve
a catenária, mas foi
retirado tudo o resto.
28-05-2022.

© João Pedro Tavares
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N

Linha do Norte - (troço Espinho - Gaia)

a última edição demos nota das
manifestações que têm vindo a
ocorrer devido às soluções que foram previstas pela Infraestruturas de Portugal para o atravessamento desnivelado
na zona do apeadeiro da Granja e as barreiras acústicas entre a Granja e a Aguda.
Desta vez voltamos a um ponto de situação
das obras em curso e do seu estado em algumas
das frentes.
Importa dar nota que com exceção de Gaia –
Devesas, em todas as outras estações e apeadeiros é possível encontrar obras, sobretudo
ao nível das plataformas e colocação dos novos
abrigos.
No que diz respeito às passagens inferiores,
merece especial destaque a que se encontra
junto ao apeadeiro de Miramar, que já tem toda

a escavação na periferia realizada e irá avançar
nos próximos meses para a furação por baixo da
linha.
A reportagem deste mês apresenta também o
estado dos trabalhos nas PI da rua da Rocha, em
Valadares, na PI a Sul do apeadeiro de Francelos, na PIP entre Miramar e a Aguda e na PI a
norte da Granja.
Na zona da estação técnica merecem também
destaque os trabalhos de execução da catenária
definitiva, bem como a construção do aterro do
lado Norte desta estação técnica e que, após a
execução da base registou recentemente avanços.
Por fim, damos também nota do avanço da
construção da nova zona neutra que ficará, tal
como a anterior, em plena reta da Aguda mas
ligeiramente mais próxima do apeadeiro.

Aterro em construção na zona técnica para
receber as 4 vias.
22-05-2022.

© Pedro Mêda

Construção da passagem inferior da rua da
Rocha.
22-05-2022.

© Pedro Mêda
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A futura estação técnica vai
tomando forma, e irá ser
uma mais valia na gestão do
tráfego nesta zona da linha
do Norte.
22-05-2022.

© Pedro Mêda

Obras que decorrem no
apeadeiro de Francelos.
22-05-2022.

© Pedro Mêda

Construção da passagem
inferior de Miramar.
22-05-2022.

© Pedro Mêda
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Passagem de um suburbano
junto das obras de
construção da passagem
inferior pedonal situada entre
Miramar e a Aguda.
22-05-2022.

© Pedro Mêda

Construção da futura zona
neutra.
22-05-2022.

© Pedro Mêda

Vista do lado da linha das
barreiras acústicas colocadas
na zona da Aguda.
22-05-2022.

© Pedro Mêda
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A futura passagem superior
de peões da Aguda.
22-05-2022.

© Pedro Mêda

As polémicas barreiras
acústicas instaladas entre a
Aguda e a Granja.
22-05-2022.

© Pedro Mêda

Construção da futura
passagem inferior pedonal
da Granja situada a norte do
apeadeiro.
22-05-2022.

© Pedro Mêda
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Linha do Algarve
(troço Faro - Vila Real de Santo António

A

s obras de eletrificação da linha do
Algarve entre Faro e Vila Real de
Santo António decorrem a bom rit-

mo.

Têm sido feitas escavações para colocar os maciços de catenária e as caixas técnicas utilizadas
habitualmente para os caminhos de cabos, como
por exemplo os de sinalização. A grande intervenção durante o mês de Maio foi a escavação que foi
feita na zona do pk 367,7 para permitir rebaixar a
via de modo a que a catenária possa ser colocada
sob uma passagem superior existente. Aprovei-

tando esse momento, procederam-se também a
trabalhos de estabilização de taludes nesse local.
Foi necessário interditar a linha durante dois fins
de semana de Maio para que a intervenção pudesse decorrer, minimizando as perturbações no
tráfego ferroviário.
Na ponte ferroviária de Tavira também já há sinal de trabalhos com a colocação dos pórticos que
vão suportar a catenária. São tudo boas notícias,
numa altura em que se espera que a intervenção
entre Tunes e Lagos possa arrancar em breve.

Trabalhos que decorrem
junto ao apeadeiro do Bom
João entre Faro e Olhão.
21-05-2022.

© Pedro André

Ao pk 345,9 os principais
trabalhos incidiam sobre a
renovação do caminho de
cabos.
21-05-2022.

© Pedro André
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Pk 352 local do
reperfilamento do lado
esquerdo do talude do lado
esquerdo numa extensão de
15 metros.
22-05-2022.

© Pedro André

Alguns materiais de
construção na estação da
Fuseta.
21-05-2022.

© Pedro André
Durante os fins de semana
dos dias 21,22 e 28,29 de
Maio foi necessário proceder
à interdição total da via entre
as estações da Fuseta e de
Vila Real de Santo António.
Deste modo foram colocados
ao serviço dos passageiros
desse troço transporte
alternativo rodoviário, como
o que se vê nas fotos. Fuseta
21-05-2022.

© Pedro André
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Durante os dias 21,22,28 e 29
de Maio a Fuseta foi estação
terminal dos comboios entre
Faro e Vila Real de Santo
António.

Curva existente após a PN
junto da estação da Fuseta
em direção a Vila Real de
Santo António.
21-05-2022.

© Pedro André

Pk 360,6 decorriam trabalhos
para a construção de
caminhos de cabos. Vista
para o lado de Vila Real de
Santo António.
22-05-2022.

© Pedro André
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Um conjunto de máquinas de
via de um dos empreiteiros
envolvidos no processo de
electrificação da linha do
Algarve entre a estação da
Fuseta e o apeadeiro do
Livramento durante uma
pausa.
22-05-2022.

© Pedro André

Visão dos trabalhos junto da
PN do pk 360,7.
21-05-2022.

© Pedro André

© Pedro André
Referência nas travessas aos atravessamentos
existentes sob a via de modo a evitar a
destruição dos elementos.

© Pedro André

22-05-2022.
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No apeadeiro do Livramento
procede-se à construção da
futura SET.
21-05-2022.

© Pedro André

Pk 367,7 onde decorriam os
trabalhos de rebaixamento
da via e de reperfilamento
de taludes. Vista para o lado
de Faro.
21-05-2022.

© Pedro André

A linha teve de ser
completamente retirada
no local para permitir o
rebaixamento.
21-05-2022.

© Pedro André
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A passagem superior do
pk 367,736 cujo gabarit não
permitia a colocação da
catenária.
21-05-2022.

© Pedro André

Agora com vista da passagem superior
para o lado de Vila Real de Santo
António.
A intervenção vai permitir o
rebaixamento da via em 18 centímetros
numa extensão de 322 metros.

21-05-2022.

© Pedro André
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A evolução dos trabalhos
com cerca de 24 horas de
diferença.
22-05-2022.

© Pedro André

Parte do talude situado
a nascente da passagem
superior seria alvo de
intervenção no fim de
semana seguinte. Parte
dos carris retirados no
dia anterior já tinham sido
recolocados.
22-05-2022.

© Pedro André

No último fim de semana de
Maio foi a vez de avançarem
os trabalhos relacionados
com o rebaixamento da via
e estabilização de taludes
no local representado na
fotografia acima.
28-05-2022.

© Pedro André
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Para o lado oposto, vista
para Faro, os carris
foram repostos depois da
intervenção nos taludes e do
rebaixamento da via.
28-05-2022.

© Pedro André

Pormenor da via sem
ter sido alvo do ataque
mecânico pesado.
28-05-2022.

João André
Lourenço
©©Pedro

Uma "surpresa" com a
colocação dos pórticos de
catenária na ponte em Tavira.
28-05-2022.

© João Lourenço

© Pedro André
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© Pedro André

© Pedro André

No encontro nascente já se encontravam finalizados as furações para a colocação do suporte de
catenária, enquanto que no encontro poente ainda se faziam esses trabalhos. 28-05-2022.

Aproveitando a interdição
da linha entre a Fuseta e
Vila Real de Santo António
devido aos trabalhos de
rebaixamento da via, o
empreiteiro aproveitou para
efetuar trabalhos na ponte.
28-05-2022.

© Pedro André

Transporte de elementos do
pórtico com recurso a um
veículo rodo-ferroviário perto
da ponte ferroviária.
28-05-2022.

© Pedro André
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Linha de Sines

C

ontinuam a decorrer os trabalhos de
modernização da linha de Sines entre Ermidas Sado e a cidade de Vasco da Gama.
Durante o mês de Maio a visita às obras cingiram-se a alguns locais que ainda não tinham sido
devidamente apresentados na Trainspotter, com
destaque para a construção da passagem superior rodoviária de Abela.

No final do mês passado os trabalhos decorriam
entre os pk 143 e 145. A colocação das novas
travessas estava feita desde Ermidas até ao pk
143, exceto entre o pk 141 ao 142 onde irá ser
construída a nova estação técnica. A distribuição
das travessas ao longo da linha já estava perto do
antigo apeadeiro de Ortiga.
No local da futura estação procede-se à construção do edifício técnico e dos maciços de catenária.

Enquanto se constrói a
passagem superior da PN
143.856 fazem-se trabalhos
relacionados com a
passagem de águas.
26-05-2022.

© João Lourenço

Perto da antiga estação
de Abela, com vista para
Ermidas, a linha já com as
novas travessas. Abremse ainda buracos para a
instalação de novas caixas
técnicas.
26-05-2022.

© João Lourenço
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Os pilares de suporte do
tabuleiro rodoviário estão
praticamente concluídos.
26-05-2022.

© João Lourenço

A passagem de nível ao pk
143.856 é uma das duas que
vai ser suprimida. A outra
fica junto da subestação de
tração.
26-05-2022.

©
© João
João Lourenço
Lourenço

As duas passagens
superiores, assim como a
nova estação técnica, são as
obras que mais se destacam.
26-05-2022.

© João Lourenço
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A construção desta
passagem superior vai
permitir criar mais um lugar
para fotografar os comboios
na linha de Sines.
26-05-2022.

© João Lourenço

Continua a faltar a troca de
carris, e posteriormente o
ataque mecânico pesado
para que a linha fique
praticamente renovada.
26-05-2022.

© João Lourenço

Junto da antiga estação
de Santiago de Cacém já
se encontravam as novas
travessas para colocar na
linha.
É na antiga estação que vai
ser criado um novo desvio
para apoio aos trabalhos
futuros na via.
26-05-2022.

© João Lourenço
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A distribuição das travessas
prolonga-se para além de
Santiago do Cacém em
direção a Sines.
26-05-2022.

Junto da passagem de nível
ao pk 162.674 que se irá
manter automatizada, como
está atualmente.
26-05-2022.

© João Lourenço

Para finalizar, uma vista
desde o pk 162.674 em
direção a Sines.
26-05-2022.
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V

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

oltamos a apresentar uma breve reportagem sobre as obras de modernização e eletrificação da linha do
Oeste, com o objetivo de demonstrar que a
situação se mantém praticamente inalterada
desde a última visita, publicada na Trainspotter do mês de Abril.
Olhando para as fotografias com data de Março
e para as que agora são publicadas, e que datam
de Maio, as alterações são quase nulas. Vão se
efetuando alguns trabalhos de menor dimensão,

que impedem que a empreitada esteja completamente parada, mas que pouco ou nada ajudam
na evolução dos trabalhos.
O facto é que passaram mais dois meses e o
panorama de abandono na maior parte das frentes de obra é catastrófico. Poderia ser altura de
repensar parte do projeto destinado à modernização da linha entre Meleças e as Caldas da Rainha,
cujo investimento irá muito certamente disparar,
sem que haja garantias que seja devidamente
justificado no futuro.  

Onde ficava o apeadeiro do
Telhal, a única alteração nos
trabalhos desde a última
reportagem foi no canal
de escoamento de águas
situado no lado esquerdo da
via.
19-05-2022.

© Nuno Miguel

Ainda no Telhal, mas desta
vez com vista para norte, a
situação mantém-se como
anteriormente.
19-05-2022.

© Nuno Miguel
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Estação do Sabugo com vista
para Lisboa sem sinais de
obras.
19-05-2022.

© Nuno Miguel

E para o lado de Torres
Vedras os trabalhos
continuam praticamente na
mesma como em Março.
19-05-2022.

© Nuno Miguel

© Nuno Miguel
Postes de catenária e travessas de betão
continuam no Sabugo à espera que as obras se
desenrolem
19-05-2022.
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© Nuno Miguel
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Após a estação do Sabugo
temos a construção de
uma passagem superior
rodoviária, que continua sem
conclusão à vista.
12-05-2022.

© Ricardo Quinas

Pk 28,7 com vista para
o lado de Lisboa. A
construção da passagem
superior em fundo vai
permitir eliminar uma
passagem de nível sem
guarda existente.
12-05-2022.

© Ricardo Quinas

Pk 28,8 para o lado de Torres
Vedras. Um dos locais onde a
via é suposto ser duplicada.
12-05-2022.

© Ricardo Quinas
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Uma das curvas que
antecedem o apeadeiro da
Pedra Furada, que talvez
pudesse ter sido ripada.
19-05-2022.

© Nuno Miguel

A construção da passagem
superior da Pedra Furada
também se encontrava
parada.
19-05-2022.

© Nuno Miguel

Ainda não há grandes
movimentações que
indiquem que aqui vai passar
a via dupla.
19-05-2022.

© Nuno Miguel
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Ao pk 29,4 os trabalhos para
a colocação da segunda via
continuavam praticamente
estagnados.
19-05-2022.

© Nuno Miguel

A sul da PN da Pedra
Furada, zona da futura via
dupla, não existiam vestígios
de trabalhos.
19-05-2022.

© Nuno Miguel

Apeadeiro da Pedra Furada
praticamente sem alterações
desde a última reportagem de
Março.
19-05-2022.

© Nuno Miguel
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COMBOIOS MILITARES
EM ESPANHA
© Arquivo Trainspotter
Locomotiva 337 e a composição militar com destino a San Gregorio. Na imagem podemos observar
a colocação dos postes de catenária na linha convencional e a montagem de via na linha de alta
velocidade em fundo. 15 de Maio de 2022.

D

D

urante o mês de
maio
diversos
comboios militares voltaram a circular entre Badajoz e o campo de treino militar de
San Gregorio, em Saragoça.

urante o mes de
mayo
circularon
nuevamente
trenes militares entre Badajoz
y el campo de prácticas militares de San
Gregorio en Zaragoza.

Este tipo de transporte de equipamento
militar era comum há alguns anos atrás.
Por vezes no mesmo ano aconteciam várias
circulações, mas com as crises económicas e
a recente situação de pandemia, deixou de ser
comum assistir a estas circulações.
A operação de carga é efectuada na zona de
partida para Portugal, na estação de Badajoz,
local agora adaptado a terminal de contentores,
mas cujo pouco (ou nenhum) tráfego permite

Este tipo de traslados de material militar
eran habituales años atrás varias veces al año,
si bien con las anteriores crisis económicas y la
reciente situación pandémica, lo habitual era no
verlos circular.
La operación de carga se efectúa en la zona
de salida hacia Portugal, de la estación de
Badajoz, lugar ahora adaptado a terminal de
contenedores, pero cuyo escaso (o nulo) tráfico
permite a la terminal ser utilizada para otro

132

Bitola Ibérica
que o terminal seja utilizado para outros tipos
de operações, como a caso desses comboios
militares.
Percorre a linha de Puertollano, mas a
iminente inauguração da linha de alta velocidade
de Plasencia a Badajoz pode agora absorver
este tráfego de mercadorias, encurtando a
distância até à capital espanhola.

tipo de operaciones, como es el caso de estos
trenes militares.
Su recorrido se efectúa por la línea de
Puertollano, pero la inminente inuguración de
la línea de alta velocidad desde Plasencia hacia
Badajoz puede absorver a partir de ahora estos
tráficos de mercancías, acortando la distancia
hasta la capital de España.

© Pedro André

© Arquivo Trainspotter
Locomotiva 337-347  aproxima-se de Badajoz com uma composição de plataformas militares
vazias. 06 de Maio de 2022
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© Arquivo Trainspotter
Locomotiva 333-346 com a composição militar após saída de Badajoz a caminho de San Gregorio.
14 de Maio de 2022.

© Paulo Pires
Locomotiva 333-371, marcha 53565 Badajoz-San Gregório. Mérida, 14 de Maio de 2022.
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© Paulo Pires
Locomotiva 333-346, marcha Badajoz-San Gregório. Don Álvaro, 14 de Maio de 2022.

© Arquivo Trainspotter

A 333-347 com outra composição a caminho de San Gregorio na entrada do PAET de El Fresnal.
15 de Maio de 202
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Trabalhos de levantamento
da via na estação de
Canas-Felgueira em Maio
de 2022.

©
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José Sousa

