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Sopraram ventos de 
novidade pela li-
nha do Minho – por 

fim, temos as carruagens 
Arco em serviço! Quando em 
2019 me passou pelas mãos 
um PDF interno da Renfe so-
bre a venda de material es-
tava longe de imaginar que 
se concretizaria de facto 
uma das apostas mais inte-
ressantes que a CP podia ter 
feito. O material não é novo, 
mas é de excepcional quali-
dade. O preço de sucata que 
a empresa conseguiu para o 
resgatar garantiu uma ope-
ração económica com resul-
tados exuberantes – o me-
lhor material circulante do 
país circula agora nos com-
boios inter-regionais do Mi-
nho.

Rapidamente,	 ainda	 antes	
do	 final	 do	 ano,	 a	 CP	 terá	 já	
mais	 carruagens	 recuperadas	
do	 que	 as	 que	 precisa	 para	 o	
serviço	do	Minho.	A	hibridação	
que	proponho	nesta	Trainspot-
ter	do	turismo	e	serviço	públi-
co	no	Douro	pode	aproveitar	a	
disponibilidade	 destas	 carrua-
gens,	 mas	 é	 a	 preparação	 de	
2023	que	mais	importará	–	com	
o	Algarve	electrificado	e	a	linha	
do	 Oeste	 a	 caminho	 disso,	 de	
algum	 lado	 terão	 de	 ser	 liber-
tadas	as	UTE	2240	necessárias.	
As	 carruagens	 Arco	 e	 as	 loco-
motivas	2600	serão	fundamen-
tais	nessa	demanda.	

Vemos	 sinais	 de	 saturação	
da	operação	um	pouco	por	todo	
o	 lado	 também,	 especialmen-
te	 a	 Sul.	 Estes	 sinais	 expõem	
a	 falta	 de	 capacidade	 da	 CP	
em	aumentar	oferta	–	o	que	as	
carruagens	 Arco	 podem	 miti-

gar	 –	 e	 a	 terrível	 forma	 como	
vão	sendo	renovadas	as	linhas	
nacionais,	 muitas	 delas	 impe-
dindo	 à	 operação	 uma	 expan-
são	em	número	de	carruagens	
ou	de	automotoras	nos	serviços	
mais	procurados.	Uma	imagem	
digna	 de	 terceiro	 mundo	 que	
se	está	a	agudizar	nas	mais	re-
centes	 renovações	 do	 Ferrovia	
2020,	onde	 chegam	a	 ser	dis-
ponibilizadas	 plataformas	 com	
apenas	80	metros.

Entretanto	o	jornal	Eco	noti-
ciou	que	está	 fechado	o	nome	
para	 presidir	 à	 Infraestruturas	
de	 Portugal	 e,	 contrariamente	
ao	que	durante	bastante	tempo	
foi	sendo	murmurado	em	círcu-
los	restritos,	não	indicia	a	“ad-
ministração	mais	ferroviária	de	
sempre”,	mas	uma	continuida-
de.	 Um	 financeiro	 próximo	 do	
primeiro-ministro	 será,	 à	 par-
tida,	 um	 sinal	 de	manutenção	
do	 status quo numa	 empresa	
muito	doente	e	que	é	a	empre-
sa	mais	 importante	 de	 todo	 o	
sector	 ferroviário.	 Apesar	 dis-
so,	que	o	novo	presidente	pos-
sa	 trazer	 uma	 dinâmica	 dife-
rente,	um	espírito	mais	aberto	
e	um	foco	maior	na	missão	da	
empresa…	o	percurso	começa-
rá	agora.

	A	operação	ferroviária	con-
tinua	a	ser	assolada	por	atrasos	
em	 contínuo,	 muito	 especial-
mente	no	Longo	Curso,	um	tsu-
nami	 de	 irregularidade	de	que	
não	me	lembro	em	algum	outro	
tempo,	 e	 que	 terá	 certamente	
muitos	 factores	 a	 contribuir:	
horários	 basicamente	 inalte-
rados	 desde	 2007,	 pressão	 do	
turismo	a	sobrelotar	estações	e	
comboios,	 supervisão	 /	 gestão	
operacional	bastante	abaixo	do	

desejável,	 baixa	 performance	
de	 componentes	 críticos	 como	
o	Convel,	e	a	 lista	pode	conti-
nuar.	 Independentemente	 dos	
factores,	 repito-me	 dizendo	
que	a	Assembleia	da	República	
pode	 e	 deve	 escrutinar	 situa-
ções	de	evidente	desfasamento	
das	 expectativas,	mais	 a	mais	
quando	 existe	 um	 contrato	 de	
serviço	público	com	a	CP	e	um	
contrato-programa	 com	 a	 In-
fraestruturas	 de	 Portugal	 que	
balizam	 perfeitamente	 o	 que	
deve	 ser	 a	 performance	 de	
operação	e	de	infraestrutura.

Não	deixa	de	ser	notável	que	
o	 regulador,	 a	 AMT,	 apesar	 de	
agora	 ser	 presidida	 por	 uma	
notável	 ex-secretária	 de	 Esta-
do	do	sector,	não	se	pronuncie	
nem	proactivamente	nem	reac-
tivamente	sobre	o	estado	a	que	
chegou	a	nossa	 ferrovia.	Seria	
importante	que	o	regulador	se	
notabilizasse	por	muito	mais	do	
que	o	vencimento	que	permite	
a	quem	o	dirige,	mas	os	receios	
de	 falta	 de	 independência	 que	
se	 manifestaram	 aquando	 da	
nomeação	de	Ana	Paula	Vitori-
no	pareciam	ser	certeiros.	Tra-
gicamente	certeiros.

Como	 podemos	 pedir	 um	
caminho	de	ferro	melhor	se	os	
problemas	 começam	 no	 dese-
nho	institucional?

João Cunha

Editorial
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Carruagens arCo 
finalmente em serviço
Foi um longo caminho 

mas, por fim, as car-
ruagens Arco com-

pradas e recuperadas pela 
CP estão em serviço comer-
cial!

Uma	 nota	 do	 Instituto	 da	
Mobilidade	e	dos	Transportes,	a	
14	de	Julho,	anunciou	a	decisão	
de	homologação	das	carruagens	
segundo	 os	 normativos	
europeus,	 tendo	 este	 sido	 o	
primeiro	processo	de	aprovação	
de	novo	material	circulante	a	ter	

passado	já	pela	ERA	–	European	
Railway	Agency.	As	primeiras	seis	
carruagens	 foram	 de	 imediato	
autorizadas	 e	 as	 restantes,	 à	
medida	que	vão	sendo	entregues	
pela	 oficina	 de	 Guifões,	 serão	
consecutivamente	 autorizadas	
ao	serviço.
Certificadas	 para	 200	

km/h	 e	 integrando	 agora	 um	
inversor	 IGBT	 para	 permitir	
a	 sua	 alimentação	 eléctrica	 a	
1.500	 volts	 (contra	 3.000	 em	
Espanha),	 as	 carruagens	 têm	
uma	 distância	 de	 frenagem	

anunciada	 de	 1,84	 quilómetros	
partindo	 de	 uma	 velocidade	
de	 200	 km/h	 e	 podem	 ser	
imobilizadas,	 com	 o	 seu	 freio	
de	estacionamento,	até	rampas	
de	35mm/m,	muito	superior	às	
maiores	 inclinações	 existentes	
na	rede	de	via	larga	portuguesa.
Tendo	 sido	 autorizadas	

num	 processo	 instruído	 a	
nível	 europeu,	 será	 também	
facilitada	 a	 sua	 futura	
autorização	 a	 Espanha,	 caso	 a	
CP	 tenha	 interesse.	 De	 resto,	
na	 autorização	 emitida	 pela	

2607 com carruagens Arco na Ponte do Carro, a caminho de Leixões, para apresentação. 05 de Julho de 2022. 
© João Morgado



ERA	 consta	 a	manutenção	 da	 sua	 homologação	
para	as	plataformas	espanholas,	cuja	altura	não	
normalizada	de	685	e	900	mm	merece	menção	
especial.	Sobrará	a	necessidade	de	realizar	ensaios	
dinâmicos,	nomeadamente	para	aferir	eventuais	
interferências	 que	 os	 novos	 equipamentos	
embarcados	podem	causar.
As	carruagens	estão	equipadas	com	fichas	USB	

e	um	novo	sistema	de	informação	ao	passageiro	
desenvolvido	 nas	 oficinas	 de	 Guifões	 pela	
própria	 CP	 e	 que	marca	 um	 avanço	 gigantesco	
neste	 domínio.	 Este	 sistema	 de	 informação	 ao	
passageiro	será	generalizado	na	frota	da	empresa	
à	 medida	 das	 renovações	 de	 meio	 de	 vida	 do	
material	 circulante,	 estando	 já	 prevista	 a	 sua	
incorporação	nas	UME	3400	e	nas	carruagens	do	
serviço	Intercidades,	cujas	renovações	se	iniciarão	
em	breve.
Para	referência,	aqui	ficam	as	ligações	para	os	

três	 processos	 de	 homologação	 (1	 por	 série	 de	
carruagens):
Registration	Details	(europa.eu)
Registration	Details	(europa.eu)
Registration	Details	(europa.eu)

dEstaquE FErroviário
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Marcha de Testes entre Guifões e Valença. Leça do Balio, 20 de Julho de 2022. © Gil Monteiro

Carruagens em São Bento, 22 de Julho de 2022. 
© Rui Pedro Ferreira

https://eratv.era.europa.eu/Eratv/Home/View/31-083-0001-7-003-001
https://eratv.era.europa.eu/Eratv/Home/View/31-083-0001-7-002-001
https://eratv.era.europa.eu/Eratv/Home/View/31-083-0001-7-001-001
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2612 com arco a entrar em São Bento, para formação de revisores, 22 de Julho de 2022. © João Morgado

Uma breve visita das novas carruagens a uma das estações mais antigas e importantes da rede ferroviária nacional.
São Bento, 22 de Julho de 2022. © Rui Pedro Ferreira
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inauguração 
e iníCio de serviço ComerCial

Apesar das várias 
apresentações que 
já existiram ante-

riormente, a CP e o ministé-
rio das Infraestruturas pre-
pararam um evento especial 
para inaugurar as carrua-
gens em serviço comercial. 
Depois de finalizar a forma-
ção aos Operadores de Re-
visão e Venda, a inaugura-
ção foi agendada para 28 
de Julho e contou com uma 
surpresa – o 2º lote de car-
ruagens Arco disponibilizado 
para serviço foi integralmen-
te vinilado, contendo símbo-
los das tradições minhotas e 
menções à sustentabilidade 
do transporte ferroviário.

O	 IR	 852	 Valença	 –	 Porto	
São	 Bento	 efetuou	 a	 viagem	
inaugural	 no	 dia	 28	 de	 Julho,	
pelo	 que	 a	 CP	 deslocou,	 em	
marcha	especial,	as	carruagens	
para	 Valença.	 Além	 das	
três	 já	 referidas,	 que	 foram	
incorporadas	no	IR	852,	as	três	
carruagens	do	1º	lote	renovado	
foram	 também	 apresentadas	
em	Valença	seguindo	depois	em	
marcha	especial	para	a	Figueira	
da	 Foz,	 para	 ficarem	 colocadas	
para	 realizar	 o	 IR	 831	 do	 dia	
seguinte.
A	 comitiva	 oficial,	 onde	

se	 incluía	 o	 Ministro	 das	
Infraestruturas	 Pedro	 Nuno	
Santos	e	o	vice-presidente	da	CP	
Pedro	Moreira,	que	foi	anunciado	

como	 presidente	 da	 empresa,	
permitindo	 antecipar	 a	 breve	
confirmação	 do	 que	 há	 muito	
se	antevê.	Após	os	discursos	de	
circunstância,	a	comitiva	seguiu	
no	IR	852	até	Viana	do	Castelo,	
onde	 foram	 oferecidos	 alguns	
doces	locais.
Logo	 no	 primeiro	 serviço	 foi	

possível	 destacar	 a	 grande	
procura	 dos	 serviços	 na	 linha	
do	 Minho,	 o	 que	 promete	
obrigar	 ao	 reforço	 destas	
composições	que,	com	cerca	de	
160	lugares	sentados,	oferecem	
menos	 lugares	 sentados	 do	
que	 duas	 carruagens	 Corail	
até	 aqui	 utilizadas	 no	 serviço	
Interregional.	 Além	 disso,	 na	
viagem	 foi	 também	 possível	

A composição utilizada para a inauguração parqueada na estação de Valença, 28 de Julho de 2022.
© Gil Monteiro
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verificar	que,	mesmo	com	apenas	
três	carruagens,	locais	há	nesta	
renovada	 linha	 do	 Minho	 onde	
uma	das	portas	fica	 já	de	 fora,	
como	 em	 Moledo.	 Uma	 prova	
mais	da	grande	arbitrariedade	e	
falta	de	planeamento	do	gestor	
de	 infraestruturas	 no	 capítulo	
tão	 crítico	 das	 plataformas	 de	
passageiros,	 onde	 os	 acidentes	
pessoais	 se	 vão	 repetindo	 pela	
rede.
O	 dia	 29	 de	 Julho	 marcou	 a	

entrada	em	serviço	regular	das	
seis	 carruagens	 recuperadas,	
realizando	duas	das	três	rotações	
de	 carruagens	 dos	 serviços	 do	
Minho,	 permitindo	 desde	 logo	
libertar	4	a	6	carruagens	Corail	
para	 os	 restantes	 serviços	
da	 rede,	 onde	 são	 muito	
necessárias.
Enquanto	 se	 aguarda	 a	

disponibilização	do	terceiro	 lote	
de	 carruagens,	 previsto	 para	

início	 de	 Agosto,	 vale	 a	 pena	
lembrar	a	rotação	de	carruagens	
no	 Minho	 que	 permite	 antever	
onde	 estarão	 colocadas	 as	
carruagens	Arco	em	cada	dia:
	 	 	 	 •	1ª	composição:	 IR	851,	

852,	853	e	830
	 	 	 	 •	2ª	composição:	 IR	831,	

854	e	857
	 	 	 	 •	3ª	composição:	 IR	850,	

855	e	856
As	 carruagens	 viniladas	

deverão	 circular	 no	 máximo	
um	 mês	 com	 esta	 decoração,	
para	 depois	 reencontrarem	
a	 sua	 decoração	 normal,	
também	 muito	 vistosa	 e	 que	
vai	merecendo	grande	destaque	
nas	fotografias	de	passageiros	e	
entusiastas.

Será	ainda	obtida	uma	melhoria	
na	segurança	destas	carruagens,	
logo	 que	 seja	 instalado	 o	
sistema	de	comando	e	bloqueio	

de	portas	nas	locomotivas	onde,	
ao	mesmo	 tempo,	 se	 permitirá	
separar	 as	 linhas	 de	 comando	
das	 portas	 de	 um	 lado	 e	 do	
outro	da	carruagem,	permitindo	
libertar	 apenas	 as	 portas	 do	
lado	 das	 plataformas.	 Por	
agora,	e	tal	como	nas	restantes	
carruagens	 da	 CP,	 a	 libertação	
ocorre	 simultaneamente	 dos	
dois	lados.
Para	 Setembro	 está	 prevista	

a	 entrega	 do	 quarto	 lote	 de	
carruagens	 renovadas,	 o	 que	
permitirá	criar	pela	primeira	vez	
uma	reserva	de	carruagens	para	
o	 serviço	 do	 Minho,	 altura	 em	
que	as	carruagens	Corail	deverão	
ser	 definitivamente	 afastadas	
do	 serviço	 interregional	 desta	
linha.

Estação de Valença, 28 de Julho de 2022. © Gil Monteiro
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Imagens da cerimónia que decorreu na estação de 
Valença, para apresentação das carruagens Arco. 
E ainda o interior de uma das carruagens com a 
presença de diversas entidades oficiais, destacando-
se o Ministro das Infraestruturas e da Habitação de 
Portugal, Pedro Nuno Santos. 28 de Julho de 2022.

 © Gil Monteiro
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A composição que iria fazer a marcha especial entre Valença e a Figueira da Foz parqueada na estação fronteiriça.
28 de Julho de 2022. © Gil Monteiro

Interior das carruagens Arco e pormenor da informação 
do IR 852, o primeiro serviço comercial com as Arco. 

28 de Julho de 2022. 
 © Gil Monteiro
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A 2603 com a marcha especial 92210 entre Valença e a Figueira da Foz. Ancide, 28 de Julho de 2022.
© Rui Pedro Ferreira

IR 852 em Lousado com a 2607, 28 de Julho de 2022. © Rui Pedro Ferreira
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 IR 852 em Esmeriz, 28 de Julho de 2022. © Tiago Cunha

 IR 853 entre São Bento e Valença, 28 de Julho de 2022. © Gil Monteiro
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IR 853 na Portela com a locomotiva 2623, 28 de Julho de 2022. © Rui Pedro Ferreira

2623 com o IR 830 em Lousado, 28 de Julho de 2022. © Tiago Cunha
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A estação de Porto 
Campanhã tornou-se 
peça central na circulação 
das Arco no 28 de Julho 

de 2022. 

© Tiago Duarte
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Especial 92210 (Valença - Figueira Foz), Reveles, 28 de Julho de 2022. © Nuno Cortesão

A marcha especial à passagem por Lares, 28 de Julho de 2022. © Diogo Filipe
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A composição do especial parqueada na Figueira da Foz, 28 de Julho de 2022. © Nuno Cortesão

O primeiro serviço desde a Figueira da Foz com as Arco. IR 831 no Moinho de Almoxarife, 29 de Julho de 2022. 
© Raul Marques
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Locomotiva 2603, IR 831, Rio Tinto, 29 de Julho de 2022. © Gil Monteiro

Cruzamento de IRs na estação de Tamel, 29 de Julho de 2022. © Bruno Cunha
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Locomotiva 2607, IR 857, Travagem 29 de Julho de 2022. © Gil Monteiro

Locomotiva 2623, IR 830, Alfarelos, 29 de Julho de 2022. © Nuno Cortesão



Os caminhos de ferro 
eslovenos (SZ) con-
tam com uma frota 

diversa e atractiva, mesmo 
que também na Eslovénia a 
tendência da uniformização 
esteja claramente a chegar e 
o número de séries em acti-
vidade vá acabar por baixar 
nos próximos anos.

Neste	artigo	temos	uma	breve	
apresentação	 das	 principais	
séries	 ao	 serviço	 dos	 SZ,	 com	
breves	 apontamentos,	 antes	
de	passarmos	à	descrição	mais	
pormenorizada	 das	 Brigittes	
363,	 o	mote	 para	 a	 viagem	ao	
país	 e	 porventura	 o	 grande	
atractivo	ferroviário	do	país.

Como	 curiosidade,	 note-se	 o	
facto	de	na	Eslovénia	nenhuma	
locomotiva	 ser	 conhecida	 pelo	
número	 de	 série	 mas	 antes	
pela	sua	alcunha,	facto	também	
extensível	às	automotoras.	

Os caminhos de ferro eslovenos parte ii - A Frota 

20

Entre Maribor e Celje, a 363.013 arrasta um pesado comboio de contentores húngaro, para Koper. 
23 de Maio de 2022. © João Cunha

Por: João Cunha



Comboio intErnaCional

Automotoras diesel

A última FIAT resistente em estado de 
origem, saindo de Celje para Velenje, 
24 de Maio de 2022. © João Cunha

Um Canário da série 713. As automotoras 
diesel são a excepção à regra - as mais 

antigas circulam muito grafitadas 
23 de Maio de 2022. © João Cunha

21

813/814 “FIAT”

Ano	de	construção:	
1973-1976

Construtor	e	local:	
Fiat,	Turim	(Itália)

Renovação:	1988

Potência	(kW):	294

Velocidade	máxima:	
100	km/h

Em	Maio	de	2022,	
sobrava	uma	unidade	
em	estado	de	origem.	
Todas	as	automotoras	
ainda	em	serviço	serão	
encostadas	até	final	de	
2022,	substituídas	pelas	
novas	automotoras	Flirt,	

da	Stadler.

713 “Canário”

Ano	de	construção:	
1984-1986

Construtor	e	local:	MBB,	
Donauworth	(Alemanha)	

e	TVT,	Maribor	
(Eslovénia)

Potência	(kW):	375

Velocidade	máxima:	
120	km/h	

A	maioria	das	unidades	
serão	retiradas	de	

serviço	em	2022	devido	
à	chegada	dos	comboios	
Flirt,	mas	algumas	
unidades	serão	ainda	
mantidas	e	apenas	

retiradas	após	ampliação	
das	compras	de	material	
diesel	novo,	ainda	não	

confirmada.
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A impecável Mercedes do depósito de Divaca, 
realizando o comboio para Pula, em Presnica. 

19 de Maio de 2022. © João Cunha

711 “Mercedes”

Ano	de	construção:	
1970

Construtor	e	local:	
MBB,	Donauworth	
(Alemanha)

Potência	(kW):	530

Velocidade	máxima:	
120	km/h

Com	motores	
Mercedes,	foram	em	
tempos	as	unidades	de	
maior	prestígio	da	rede	
jugoslava	e	em	2000	
foram	mesmo	postas	de	
prevenção	para	substituir	
os	comboios	pendulares	

entre	Ljubljana	e	
Maribor	em	caso	de	

avaria.	Sobram	poucas	
unidades,	a	mais	notada	
das	quais	do	depósito	
de	Divaca	e	realizando	
o	comboio	diário	para	

Pula	(Croácia).	Gozam	de	
enorme	reputação	entre	

os	ferroviários.

610 “Flirt”

Ano	de	construção:	
2021

Construtor	e	local:	
Stadler,	Polónia

Potência	(kW):	1.040

Velocidade	máxima:	140	
km/h

Estão	a	substituir	as	
séries	mais	antigas	de	

automotoras.	Com	grande	
potência	e	conforto,	são	
o	futuro	das	linhas	não	
electrificadas	eslovenas.

Um Flirt diesel entre Celje e Velenje
25 de Maio de 2022. © João Cunha
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Automotoras eléctricas

Dois dos três pendolinos 310 cruzam-se em 
Celje, nos serviços entre Maribor e Ljubljana.

24 de Maio de 2022. © João Cunha

Um Desiro de duas caixas realizando um 
regional entre Maribor e Dobova, perto de 

Lasko. 25 de Maio de 2022. © João Cunha

310 “Pendolino”

Ano	de	construção:	
2000

Construtor	e	local:	Fiat	
Ferroviaria,	Itália

Potência	(kW):	2.000

Velocidade	máxima:	
200	km/h

De	fiabilidade	nem	
sempre	brilhante	(o	que	
lhes	vale	uma	alcunha	
alternativa	que	não	

podemos	reproduzir	aqui),	
as	três	unidades	fazem	
os	principais	comboios	
do	país	e	acumulam	

milhares	de	quilómetros	
mensalmente.

312 “Desiro”

Ano	de	construção:	
2001-2002

Construtor	e	local:	
Siemens	/	TVT,	Maribor	

(Eslovénia)

Potência	(kW):	2.000

Velocidade	máxima:	
140	km/h

As	primeiras	
automotoras	eléctricas	
modernas	da	Eslovénia,	
em	composições	de	duas	
ou	três	caixas.	Realizam	
boa	parte	dos	comboios	
regionais	das	linhas	

electrificadas	eslovenas.



24

Comboio intErnaCional

Os novos Kiss ainda em recepção pela SZ, no 
depósito de Ljubljana. 23 de Maio de 2022. 

© João Cunha

313 “Kiss”

Ano	de	construção:	
2021

Construtor	e	local:	
Stadler,	Polónia

Potência	(kW):	3.000

Velocidade	máxima:	
160	km/h

Os	novos	comboios	
de	dois	andares	da	

rede	eslovena,	fazendo	
comboios	regionais	entre	
Maribor	e	Koper	e	muito	
focadas	na	região	de	

Ljubljana.
510 “Flirt”

Ano	de	construção:	
2020

Construtor	e	local:	
Stadler,	Polónia

Potência	(kW):	3.000

Velocidade	máxima:	160	
km/h

Comboios	tritensão	
que	realizam	comboios	
regionais	e	Intercidades	
na	rede	electrificada	

eslovena.	A	série	iniciada	
por	5	indica	tratar-se	
de	material	tritensão	
apto	a	comboios	
transfronteiriços.

 O Flirt 510.002 num IC Koper - Hodos, 
iniciando a subida desde Koper.

19 de Maio de 2022. © João Cunha
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Locomotivas diesel

 Uma 643 renovada desce para Celje com um 
comboio de mercadorias vindo de Velenje.

23 de Maio de 2022. © João Cunha

A locomotiva 664-113  à passagem por Solkan, 
18 de Maio de 2022. © Lionel Suty

642/643 “Dura”

Ano	de	construção:	
1961-1967

Construtor	e	local:	Duro	
Dakovic,	Jugoslávia	e	

Brissoneau	&	Lotz,	França

Potência	(kW):	606	e	680

Velocidade	máxima:	
80	km/h

As	locomotivas	da	
grande	família	de	

locomotivas	Brissoneau	
“Eurofima”,	as	primeiras	
das	quais	construídas	na	
Jugoslávia,	sob	licença.	
As	rainhas	das	triagens	
e	das	maiores	estações	
de	passageiros,	realizam	
comboios	de	mercadorias	
em	pequenas	linhas	e	
estão	a	ser	renovadas.

664 “Reagan”

Ano	de	construção:	
1984-1986

Construtor	e	local:	Duro	
Dakovic,	Jugoslávia

Potência	(kW):	1.640

Velocidade	máxima:	
105	km/h

Construídas	na	Croácia	
sob	licença	General	Motors	
durante	a	presidência	
americana	de	Ronald	
Reagan,	são	as	maiores	
locomotivas	diesel	do	
país,	habitualmente	
empregues	nas	linhas	
não	electrificadas	onde	
os	tráfegos	são	de	maior	

volume.

Comboio intErnaCional
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Locomotivas eléctricas

 A Moped 010 desce em Zenigrad com o IC 
Hodos - Koper. Maio de 2022. © João Cunha

IC Viena - Trieste já nas proximidades de 
Ljubljana com a 541.007Lasko. 21 de Maio de 

2022. © João Cunha

342 “Moped”

Ano	de	construção:	
1968-1970

Construtor	e	local:	
Ansaldo,	Itália

Potência	(kW):	1.980

Velocidade	máxima:	
120	km/h

As	utilitárias	Moped	
realizam	ainda	alguns	
comboios	de	passageiros	
internacionais,	mas	
estão	rapidamente	a	

sair	de	serviço.	Em	Maio	
sobravam	8	locomotivas	
operacionais	(de	um	
total	de	40),	já	após	
a	venda	de	várias	

destas	locomotivas	para	
operadores	regionais	
italianos,	no	início	dos	

anos	2000.

541 “Taurus”

Ano	de	construção:	
2006-2009

Construtor	e	local:	
Siemens,	Alemanha

Potência	(kW):	6.400

Velocidade	máxima:	
230	km/h

Da	família	Taurus	
da	Siemens,	as	541	
foram	as	primeiras	

locomotivas	electrónicas	
da	SZ	e	complementam	
as	locomotivas	363	

sobretudo	nos	tráfegos	de	
mercadorias	mais	pesados	
do	país.	Todas	elas	são	
locomotivas	tritensão	
e	aptas	a	vários	países	

europeus.

Comboio intErnaCional
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Uma das Vectrons alugadas pelos SZ, no 
depósito de Ljubljana

23 de Maio de 2022. © João Cunha

Ao lado da indicação de rampa de 24 por 1000, 
a 363 desce para Koper, vinda da Hungria. 

20 de Maio de 2022. © João Cunha

193 “Vectron”

Ano	de	construção:	
2010

Construtor	e	local:	
Siemens,	Alemanha

Potência	(kW):	6.400

Velocidade	máxima:	
200	km/h

A	SZ	tem	apenas	quatro	
locomotivas	alugadas	
em	permanência,	
para	complementar	
a	sua	frota	de	Taurus	
especificamente	nos	

comboios	de	passageiros	
internacionais,	embora	
possam	também	ser	
vistas	episodicamente	
com	comboios	de	
mercadorias.	Devido	
à	menor	qualidade	
/	robustez	dos	seus	

acabamentos	interiores,	
são	também	conhecidas	
como	“Defectron”.

363 “Brigitte”

Ano	de	construção:	
1975-1977

Construtor	e	local:	
Alsthom,	Belfort	(França)

Potência	(kW):	2.970

Velocidade	máxima:	
75	ou	125	km/h

As	fantásticas	Brigitte	
continuam	de	pedra	e	cal	
na	rede,	e	são	descritas	
em	capítulo	dedicado.
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as brigittEs

Os caminhos de fer-
ro jugoslavos (JZ) 
ampliaram gran-

demente a rede electrifica-
da a partir de 1962, quan-
do adquiram as locomotivas 
articuladas 362 à Ansaldo, 
complementando a utiliza-
ção das 361, recebidas como 
reparações de guerra italia-
nas e construídas em 1927. 
Em 1968, com o aumento da 
rede electrificada, compra-
ram ainda as 342 aos italia-
nos, mais pequenas e menos 
potentes que as articuladas 
362 e para tráfegos de pas-
sageiros. Mas as necessida-
des não paravam, e a linha 
de Koper exigia um tipo de 
tracção mais capaz.

Apesar	 de	 potentes	 (qua-
se	2.800	kW)	e	muito	pesadas	
(113	t),	as	21	locomotivas	362	

de	3	bogies	de	2	eixos	não	eram	
suficientes	 para	 tudo,	 e	 nova	
encomenda	 de	 locomotivas	 de	
elevada	 potência	 era	 funda-
mental.	 Os	 caminhos	 de	 ferro	
Jugoslavos	 viraram-se	 então	
para	 França	 e	 em	 1975	 inicia-
ram	 a	 recepção	 das	 novas	 lo-
comotivas	 363,	 que	 vieram	 a	
ser	apelidadas	de	“Brigitte”,	em	
homenagem	 à	 célebre	 Brigitte	
Bardot,	grande	estrela	francesa	
da	época	e	conhecida	por	 todo	
o	mundo.

Na	 altura,	 a	 Alsthom	 tinha	
acabado	 de	 produzir	 as	 incrí-
veis	CC	6500	para	a	SNCF	e	as	
E	900	para	os	caminhos	de	ferro	
marroquinos,	 locomotivas	 para	
corrente	contínua	com	dois	bo-
gies	 de	 três	 eixos,	monomoto-
res	e	 com	birredução,	adequa-
das	tanto	para	tráfegos	rápidos	
como	 para	 os	 mais	 pesados	

comboios	 de	 mercadorias.	 A	
versão	comprada	pela	JZ	é	uma	
CC	6500	para	3.000	volts	e	com	
metade	da	potência	–	2970	kW	
contra	5.900	das	francesas,	que	
operavam	 sob	 1.500	 volts.	 A	
primeira	 locomotiva	 circulou	 a	
27	de	Dezembro	de	1975,	data	
fundamental	de	inauguração	da	
electrificação	em	toda	a	exten-
são	entre	Koper	e	Maribor.

As	últimas	 locomotivas	 foram	
colocadas	 em	 serviço	 no	 início	
de	 1978,	 após	 a	 Alsthom	 ter	
terminado	a	sua	entrega	no	fi-
nal	de	1977.	Ao	todo,	39	 loco-
motivas	foram	construídas,	mas	
a	 363.002	 acabou	 por	 existir	
apenas	durante	9	meses	–	 em	
Outubro	 de	 1976,	 um	 violento	
acidente	em	Planina	determinou	
a	 sua	 destruição.	 Após	 muitos	
anos,	a	locomotiva	363.039	aca-
bou	a	ser	renumerada	363.002,	

Nos comboios de combustíveis, as locomotivas circulam sempre com o pantógrafo dianteiro levantado.
. Maio de 2022. © João Cunha
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passando	assim	a	série	original	
de	 39	 locomotivas	 a	 estar	 re-
presentada	na	série	363.001	a	
363.038.

Inicialmente,	 as	 locomotivas	
estavam	 pintadas	 num	 bonito	
esquema	amarelo,	verde	e	cin-
za	escurso,	de	que	actualmente	
sobra	 a	 363.005	 como	 exem-
plar	único	–	será	conservada	em	
serviço	 com	a	 decoração	 origi-
nal.	 As	 restantes	 locomotivas	
foram	pintadas	já	este	século	na	
pintura	 corporativa	 vermelha,	
aplicada	 com	 a	 recepção	 das	

locomotivas	 Taurus	 a	 partir	 de	
2005,	tendo	pelo	meio	existido	
ainda	algumas	locomotivas	pin-
tadas	com	a	duvidosa	decoração	
“Adria	Kombi”,	de	base	branca	e	
com	setas	de	várias	cores	dese-
nhadas	nas	locomotivas.

A	birredução	foi	utilizada	ape-
nas	nos	primeiros	anos	de	car-

reira,	permitindo	uma	desmulti-
plicação	entre	o	regime	PV	(75	
km/h)	 e	 GV	 (125	 km/h),	 mas	
continua	 perfeitamente	 funcio-
nal	 e	 integralmente	 mantida.	
Dada	a	baixa	velocidade	do	re-
gime	PV	e	o	grande	esforço	de	
tracção	 que	 as	 estas	 pesadas	
locomotivas	 (115	 toneladas)	

As oficinas de Ljubljana fazem 
um trabalho magistral - o material 
esloveno, com poucas excepções, 
está normalmente bem mantido. 
Os bogies monomotores derivam 
directamente dos que equipavam 

as CC 6500 francesas. 23 de
Maio de 2022. © João Cunha
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desenvolvem	em	GV	(acima	de	
300	kN),	a	sua	utilização	fez-se	
quase	sempre	em	GV	e	pelo	me-
nos	nas	últimas	décadas	nunca	
operaram	de	outra	forma.	A	ele-
vada	carga	que	conseguem	re-
bocar	 de	 Koper	 a	 Divaca,	 com	
rampas	 de	 26/1000,	 é	 um	de-
safio	 de	 grande	 monta	 –	 900	
toneladas.	 No	 resto	 da	 rede,	
estão	autorizadas	a	cargas	en-
tre	1400	e	2000	toneladas,	este	
último	número	mesmo	em	ram-
pas	superiores	a	10/1000,	uma	
proeza	 explicada	 também	 com	
a	 tolerância	 eslovena	 à	 subida	
de	 comboios	 de	mercadorias	 a	
baixa	velocidade.

O	 comando	 de	 tracção	 des-
tas	magistrais	 locomotivas	 é	 o	
que	 se	 pode	 esperar	 numa	 lo-

comotiva	 clássica	 de	 corren-
te	 contínua,	 com	 reóstato.	 O	
manipulador	 de	 tracção	 tipica-
mente	 Alsthom	 comanda,	 em	
20	pontos,	reduções	sucessivas	
de	 resistências	 até	 circulação	
dos	motores	 em	 pleno	 campo.	
Atingidos	 os	 20	 pontos,	 o	ma-
quinista	 recebe	 indicação	 pelo	
Lumitex	 (não	 existe	 contador	
de	pontos)	de	que	atingiu	o	 li-
mite	 de	 pontos	 na	 ligação	 dos	
motores	em	série,	 seguindo-se	
4	a	5	pontos	em	que	os	moto-
res	transitam	para	uma	ligação	
em	 paralelo,	 sendo	 disponibili-
zados	mais	cerca	de	10	pontos	
para	eliminação	de	resistências	
na	nova	modalidade	de	ligação.	
Após	eliminar	todas	as	resistên-
cias,	 é	 possível	 ainda	 shuntar	

os	motores	com	seis	pontos	de	
shuntagem.	Neste	caso,	em	pa-
ralelismo	mais	evidente	com	as	
locomotivas	2600	da	CP.

Se	a	falta	do	contador	de	pon-
tos	 já	 é	 bizarra	 em	 tracção,	 a	
sua	falta	é	realmente	mais	no-
tada	quando	em	frenagem	eléc-
trica,	 situação	 que	 exige	 dos	
maquinistas	um	enorme	conhe-
cimento	dos	regimes	de	marcha	
das	 locomotivas	 e	 até	 do	 seu	
barulho,	 para	 irem	 ajustando	
potência	de	frenagem	e	de	trac-
ção	da	melhor	forma	e	nos	mo-
mentos	correctos.

As	38	 locomotivas	 do	parque	
percorrem	 uma	 impressionan-
te	 média	 de	 200	 mil	 quilóme-
tros	por	 ano,	 concentrados	em	
apenas	600	quilómetros	de	vias	

Comboio intErnaCional

O posto de comando de uma Brigitte, praticamente em estado original. 23 de Maio de 2022. © João Cunha
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electrificadas	 e	 em	 comboios	
cuja	 velocidade	 média	 andará	
certamente	abaixo	dos	50	km/h	
–	o	número	de	horas	de	utiliza-
ção	 diária	 é	 muito	 grande.	 As	
revisões	gerais	estão	colocadas	
a	 cada	 milhão	 de	 quilómetros,	
portanto	 a	 cada	 5	 ou	 6	 anos,	
e	 são	 realizadas	 nas	 oficinas	
de	Ljubljana,	onde	a	SZ	realiza	
toda	a	restante	manutenção	das	
locomotivas,	incluindo	das	mais	
recentes	Taurus	e	Vectron.

A	 fiabilidade	 das	 locomotivas	
está	 à	 altura	 da	 manutenção	
imaculada	que	recebem,	estan-
do	 praticamente	 todas	 sempre	
em	excelente	estado	de	conser-
vação,	mesmo	mantendo	quase	
toda	a	cabine	no	estado	original.	
Exceptua-se	a	adição	de	ar	con-
dicionado,	 bem	 útil	 sobretudo	
em	direcção	a	Koper,	e	a	cons-

tante	actualização	dos	sistemas	
de	 segurança	 a	 bordo,	 nomea-
damente	do	incrível	PZB	–	para	
quem	vem	de	Portugal	habitua-
do	ao	Convel,	parece	que	de	re-
pente	andamos	30	anos	para	a	
frente.	 Além	destas	 alterações,	
a	maior	 alteração	 que	 as	 loco-
motivas	 receberam	é	visível	do	
exterior,	dado	que	junto	a	uma	
das	cabines	as	grelhas	de	refri-
geração	 estão	 “cortadas”,	 com	
uma	 parte	 terminal	 colocada	
num	plano	mais	elevado.	De	fac-
to,	 tal	 deve-se	 à	 instalação	 de	
ventilação	 forçada	 nestas	 loco-
motivas,	de	que	não	dispunham	
de	origem,	tendo	sido	necessá-
rio	realinhar	as	grelhas	de	refri-
geração	na	zona	do	motor	para	
um	plano	mais	alto	e	alinhadas	
com	os	ventiladores,	suprimindo	
ainda	 uma	 das	 janelas	 de	 cor-

redor	 que	 possuíam	 na	 lateral	
da	 caixa.	 A	 ventilação	 forçada	
é	similar	à	que	equipa	as	 loco-
motivas	2600	da	CP,	e	opõe-se	
à	ventilação	não	forçada	que	as	
equipava	 de	 origem,	 em	que	 a	
velocidade	do	ventilador	era	di-
recta	 função	 (por	 estar	 engre-
nado)	à	dos	motores	de	tracção	
–	 ou	 seja,	 quando	 paradas	 ou	
em	marchas	muito	lentas	como	
nas	 mercadorias,	 o	 ventilador	
estaria	desligado	ou	em	rotação	
insuficiente.

Apesar	 de	 alocadas	 preferen-
cialmente	 às	 mercadorias	 –	 só	
as	poucas	locomotivas	342	res-
tantes	 realizam	 exclusivamen-
te	 comboios	 de	 passageiros	 na	
SZ	–	não	raras	vezes	as	363	são	
vistas	à	 frente	de	 comboios	de	
passageiros,	 sobretudo	 quando	
as	locomotivas	Vectron	e	Taurus	

A Brigitte 25 ascende de Crnotice para Presnica, com um comboio Koper - Hungria. 
19 de Maio de 2022. © João Cunha
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de	serviço	internacional	avariam	
ou	estão	indisponíveis.

O	 raio	 de	 acção	 das	 Brigitte	
não	parou	de	aumentar,	chegan-
do	desde	2016	a	Hodos,	na	fron-
teira	da	Hungria,	novo	extremo	
da	 actividade	 das	 locomotivas	
francesas.	Nesta	fronteira	existe	
uma	 curiosidade,	 que	 é	 o	 fac-
to	 das	 locomotivas	 atravessa-
rem	a	fronteira	para	a	Hungria,	
que	 está	 electrificada	 a	 25.000	
volts.	 As	 locomotivas	 passam	
com	 balanço	 e	 de	 pantógrafos	
em	 baixo,	 até	 se	 imobilizarem	
do	lado	húngaro.	Aproveitando	a	
pendente	para	o	lado	esloveno,	
são	 depois	 empurradas	 pelos	
húngaros,	 deslizando	 sozinhas	
e	 desligadas	 para	 a	 Eslovénia,	
onde	 podem	 voltar	 a	 subir	 os	
pantógrafos.

São	 ainda	 as	 principais	 loco-

motivas	 dos	 tráfegos	 em	 di-
recção	 à	 fronteira	 de	 Spielfeld	
(Áustria),	 fronteira	 que	 cruzam	
até	à	zona	de	conexão	interna-
cional,	 onde	 pára	 a	 electrifica-
ção	3.000	volts.	Na	outra	 fron-
teira	com	a	Áustria,	no	extremo	
ocidental	 do	 país,	 ficam-se	 por	
Jesenice,	do	lado	esloveno.	São	
ainda	habituais	em	Villa	Opicina	
e	Sezana,	as	estações	de	 fron-
teira	 com	 Itália,	 e	 em	 Koper,	
o	 extremo	 Sul	 do	 país.	 Menos	
habituais	mas	 regulares	 são	as	
incursões	a	Dobova,	estação	de	
triagem	junto	à	fronteira	com	a	
Croácia.	É	a	única	fronteira	onde	
as	Brigittes	têm	menos	de	50%	
do	tráfego	de	mercadorias	a	seu	
cargo.

Mesmo	 sem	 informação	 pri-
vilegiada	 –	 como	 o	 fantástico	
sistema	de	 localização	GPS	dos	
caminhos	 de	 ferro	 eslovenos	

que	 os	 ferroviários	 têm	 consi-
go	 –	 em	 qualquer	 uma	 destas	
linhas	é	possível	passar	um	dia	
a	 encher	 cartões	 de	 memória	
com	 as	 “nez	 cassé”	 eslovenas,	
sempre	 acompanhadas	 do	 hip-
nótico	som	dos	grandes	motores	
de	tracção	Alsthom	de	corrente	
contínua,	 ruído	 não	 muito	 dis-
tante	 do	 que	 temos	 em	 Portu-
gal	nas	locomotivas	2600	e	que	
vem	acompanhado	do	não	me-
nos	mítico	ruído	do	compressor	
Alsthom,	igual	em	todo	o	lado,	e	
do	cantar	grave	dos	redutores.

Actualmente,	a	SZ	Cargo	ainda	
não	dispõe	de	planos	para	com-
pra	 de	novas	 locomotivas	 eléc-
tricas,	 apesar	 de	 recentemente	
uma	empresa	checa	ter	adquiri-
do	49%	do	capital	da	empresa	e	
de	muitos	rumores	existirem	so-
bre	a	possível	compra	de	novas	
locomotivas.	 Das	 38	 locomo-

A 363.013 sobe de Koper para Ljubljana na bif de Presnica, com dupla tracção pela cauda.
 Maio de 2022. © João Cunha
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tivas,	 apenas	 a	 363.029	 acaba	
de	ser	retirada	de	serviço,	para	
possibilitar	 a	 manutenção	 das	
restantes	 com	 maior	 facilida-
de,	 servindo	 como	 depósito	 de	
peças.	 Todas	 as	 restantes	 con-
tinuam	com	revisões	programa-
das	pelo	menos	até	2030,	muito	
embora	o	cenário	possa	sempre	
mudar	caso	antes	disso	existam	
compras	de	 locomotivas,	o	que	
não	 é	 de	 excluir	 dado	 que	 as	
Brigittes	 celebrarão	 em	2025	o	
seu	50º	aniversário.	Para	já,	as	
revisões	 profundas	 continuam	
regularmente	 como	 previsto,	 e	
as	 oficinas	 de	 Ljubljana	 man-
têm	até	ainda	capacidades	para	
intervenção	 profunda	 nos	 mo-
tores	 de	 tracção,	 rebobinando	
e	 reperfilando	 os	motores	 e	 os	
redutores.	Só	em	caso	de	ava-
ria	mais	 grave	 é	 que	 recorrem	
a	 parceiros	 externos,	 existindo	

um	fornecedor	na	Sérvia	que	é	
habitualmente	utilizado	para	re-
parações	de	motores	gravemen-
te	avariados.

Dos	 vários	 maquinistas	 abor-
dados	 durante	 a	 estadia,	 foi	
possível	 ver	 o	 enorme	 carinho	
com	que	tratam	as	suas	Brigit-
tes	(tratadas	sempre	pela	alcu-
nha,	como	todas	as	locomotivas	
na	Eslovénia	o	são),	vistas	pela	
maioria	 como	 património	 eslo-
veno	da	maior	importância	e	ri-
valizando	em	prestações	com	as	
mais	recentes	Taurus	(que,	com	
6.400	kW	de	potência,	são	mui-
to	mais	potentes).	É	bem	visível	
por	lá	que,	no	dia	em	que	a	ine-
vitável	saída	de	serviço	ocorrer,	
deixarão	muitas	saudades.

Com	 o	 tráfego	 estável	 num	
patamar	muito	elevado	e	garan-
tindo	uma	ocupação	elevadíssi-
ma	 de	mais	 de	 70	 locomotivas	
eslovenas,	será	precisa	ou	uma	
grande	 compra	 com	 prazos	 de	
fornecimento	 curtos	 ou	 uma	
grande	 quebra	 no	 tráfego	 para	
que	as	363	 saiam	 rapidamente	
de	cena.	Ou	seja,	é	ainda	tem-
po	de	rumar	à	Eslovénia	e	ver	o	
maior	santuário	de	“Nez	Cassé”	
em	grandes	serviços	de	merca-
dorias.	 As	 paisagens	 sumptuo-
sas,	 a	 quantidade	de	 comboios	
e	a	simpatia	dos	ferroviários	es-
lovenos	garantem	a	fácil	satisfa-
ção	do	objectivo	de	coleccionar	
grandes	imagens	destas	impres-
sionantes	 locomotivas,	 herdei-
ras	 das	 prestigiadas	 CC	 6500,	
que	 foram	 em	 tempos	 as	mais	
incríveis	 locomotivas	 eléctricas	
do	continente	europeu.

 No rápido troço Maribor - Slovenska Bistrica, a 363.023 reboca um comboio de cereais proveniente da fronteira 
austríaca. 24 de Maio de 2022. © João Cunha



O EC Zagreb - Ljubljana com a 363.037 e uma composição com carruagens eslovenas e croatas. 
21 de Maio de 2022. © João Cunha
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Locomotiva 664-108 reboca um comboio de mercadorias sobre o olhar do castelo em Branik. 
18 de Maio de 2022. © Lionel Suty
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A  664-110 na estação 
de Most na Soci.

24 de Junho de 2016. 

© Lionel Suty

Dois exemplares desta 
série de locomotivas. A 
664-102 e 664-111 em 

Pragersko.
29 de Junho de 2016 

© Lionel Suty
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  Partida de Chamartin, 269.604 à cabeça.
01 de Julho de 2022. © João Cunha
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A AAF Madrid – Aso-
ciación de Amigos 
del Ferrocarril de 

Madrid (https://www.aa-
fmadrid.es/) promoveu o 
regresso aos carris de um 
nome histórico da ferrovia 
espanhola: o Estrella Costa 
Verde Madrid – Gijón. Ope-
rado entre 1 e 3 de Julho, 
o comboio permitiu a quem 
quis participar na activida-
de de percorrer a distância 
num comboio dos anos 80, 
composto por duas carrua-
gens Corail couchettes (que 
circularam no Sud Expres-
so), uma carruagem de ca-
mas, uma carruagem de 1ª 
classe de compartimentos, 
uma carruagem cafetaria / 
2ª classe e uma carruagem 
salão de 2ª classe. Tiran-

do estas últimas, pintadas 
na magnífica pintura “mil 
rayas” em azul e amarelo, 
as restantes estão pintadas 
com as cores Estrella, com 
que a Renfe iniciou nos anos 
80 a operação do serviço 
aproveitando as primeiras 
“Litera” com ar condiciona-
do.

À	 frente	 do	 comboio	 ope-
rado	 pela	 ALSA	 Rail	 estava	 a	
269.604,	a	famosa	“Gato	Mon-
tés”,	protótipo	sem	continuida-
de	da	renovação	das	269	e	apta	
a	 200	 km/h,	 propriedade	 da	
AAF	Madrid	e	uma	das	estrelas	
da	ferrovia	espanhola.	

O	 comboio	 saiu	 ao	 final	 do	
dia	 1	 de	 Chamartin,	 em	 Ma-
drid,	 e	 parou	 duas	 horas	 em	
Ávila,	 para	 jantar,	 seguindo	

depois	 noite	 fora	 até	 às	 Astú-
rias	e	 incorporando	uma	para-
gem	de	uma	hora	em	Pajares,	
onde	 foi	 possível	 ver	 o	 céu	 a	
clarear	 antes	 do	 início	 do	 dia,	
momento	 também	 para	 ultra-
passagem	por	 um	 comboio	 de	
mercadorias	 e	 para	 admirar	 a	
bela	 composição.	 O	 comboio	
chegou	a	Gijon	às	08:45	de	dia	
2.	Ao	final	do	dia,	o	Museu	dos	
Caminhos	de	Ferro	das	Astúrias	
proporcionou	 aos	 participantes	
uma	 visita	 guiada	 ao	 museu,	
que	além	de	algumas	peças	do	
caminho	de	 ferro	 convencional	
tem	uma	 fortíssima	 integração	
dos	caminhos	de	ferro	mineiros	
que	 durante	 muitas	 décadas	
moveram	a	economia	asturiana	
e	leonesa.

Por: João Cunha

O regressO dO COsta Verde 
Madrid – gijón

https://www.aafmadrid.es/
https://www.aafmadrid.es/
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No	 dia	 3	 a	 partida	 foi	 pelas	
12:00,	oportunidade	de	subir	a	
mítica	rampa	de	Pajares	de	dia,	
cerca	de	um	ano	antes	do	seu	
previsível	 e	 triste	 fecho,	 subs-
tituída	 pela	 nova	 variante.	 Em	
muito	 mau	 estado,	 a	 rampa	
tem	 obras	 um	 pouco	 por	 todo	
o	 lado	 para	 recuperar	 alguma	
funcionalidade	antes	do	seu	en-
cerramento	–	existem	extensos	
troços	 limitados	 a	 apenas	 30	
km/h,	o	que	deve	ser	uma	gran-
de	dificuldade	para	os	comboios	

de	mercadorias	que	sobem	em	
carga	máxima.

Após	 cruzar	 o	 túnel	 de	 La	
Perruca	 e	 entrar	 na	 província	
de	Leão	a	1.300	metros	de	al-
titude,	o	comboio	iniciou	a	sua	
descida	e	parou	2h30	em	Villa-
manin,	 para	 um	 almoço	 inte-
grado	no	plano	do	passeio	–	o	
restaurante	 Ezequiel,	 em	 fren-
te	à	estação,	recebeu	cerca	de	
100	 inscritos	 (de	 um	 total	 de	
180	 participantes	 no	 passeio)	

para	 um	 almoço	memorável	 –	
entradas	 intermináveis	 com	os	
melhores	presuntos	e	enchidos	
da	 região,	 seguido	 de	 Polvo	 à	
Galega,	 Salada	 Mista	 e	 Cabri-
to	Assado	no	Forno	à	discrição,	
servidos	em	quantidades	indus-
triais	e	extremamente	bem	con-
feccionados.	No	final,	 a	 sobre-
mesa	adocicou	a	boca	de	todos	
antes	do	regresso	ao	comboio,	
já	debaixo	de	uma	chuva	inten-
sa	e	trovoadas	que	se	abateram	
na	região.

38

Pormenor da placa indicativa do nome e percurso 
do comboio. 01 de Julho de 2022. © João Cunha

Histórica paragem em Pajares, nome mítico da 
ferrovia mundial. 02 de Julho de 2022.  

© João Cunha
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Limitada	a	100	km/h	por	ain-
da	não	dispor	 da	nova	 versão	
do	ASFA	Digital,	a	269.604	re-
bocou	sem	esforço	de	maior	as	
seis	belas	carruagens	de	volta	
a	Madrid,	onde	o	comboio	che-
gou	praticamente	a	horas,	pou-
co	depois	das	23h15.

O	ambiente	a	bordo	foi	sem-
pre	 muito	 bom	 e	 serviu	 tam-
bém	 para	 estreitar	 a	 ligação	
com	 nuestros hermanos,	 que	
em	 parceria	 com	 a	 ALSA	 Rail	
conseguem	 ter	 operações	 fas-
cinantes	ao	 longo	do	ano	com	
o	muito	material	histórico	que	
preservam	e	mantêm	em	servi-
ço.	O	Costa	Verde	terá	sido	das	
mais	 exuberantes	 actividades	
dos	 últimos	 tempos,	 mas	 não	
será	 certamente	 caso	 único.	 A	
associação	 comunica	 pela	 In-
ternet	as	novidades	e,	diz	quem	
participou	 neste	 histórico	 pas-
seio,	 vale	 a	 pena	 estar	 atento	

e	 ir	 participando!	 Fica	 apenas	
a	 mágoa	 da	 falta	 de	 ligações	
ferroviárias	 entre	 Portugal	 e	
Espanha	 dificultar	 ainda	 mais	
este	 encontro	 com	 a	 AAF	 Ma-
drid	–	fica,	uma	vez	mais,	a	in-
satisfação	perante	a	inacção	do	
poder	político	dos	dois	lados	da	
fronteira.

Chegada a Gijón, 
02 de Julho de 2022.. 

© João Cunha

 O museu asturiano além de uma 
colecção impressionante tem 

ainda vapor em actividade para 
deleite dos visitantes, 02 de Julho 

de 2022. © João Cunha
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No topo o Costa Verde preparado para sair de Gijón com uma composição fantástica.  Na imagem inferior, após 
o almoço, hora de sair de Villamanin. O tempo típico da cordilheira Cantábrica ofereceu um quadro particular à 

fotografia. 07 de Julho de 2022. © João Cunha
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modErnização da linha da bEira alta:
mangualdE a guarda

O projecto de moder-
nização da linha 
da Beira Alta, está 

dividida em 3 troços: Pam-
pilhosa – Mangualde, Man-
gualde – Guarda e Guarda 
– Vilar Formoso. Por sua vez 
estes troços foram divididos 
em sub-troços: 1.1 Pampi-
lhosa – Santa Comba-Dão 
e Concordância da Mealha-
da, 1.2 Santa Comba-Dão – 
Mangualde, 2.1 Mangualde 
– Celorico da Beira, 2.2 Ce-
lorico da Beira – Guarda, 3.1 
Guarda – Cerdeira e 3.2 Cer-
deira – Vilar Formoso.

Neste	 artigo	 vamos	 falar	 do	
troço	2	como	um	todo,	ou	seja	
entre	Mangualde	e	Guarda.	

Na	modernização	do	troço	2,	
as	 principais	 intervenções	 pre-
vistas	são	as	seguintes:

•	Garantir	uma	velocidade	de	
projecto	 de	 120km/h,	 quando	
economicamente	 viável	 e	 exe-
quível	com	as	condições	de	 in-
terdições	definidas	pela	IP,	para	
este	troço;

•	 Garantir	 a	 interoperabili-
dade	 da	 linha,	 nomeadamente	
com	a	adopção	de	travessa	po-
livalente,	que	permita	no	futuro	
migrar	para	a	bitola	europeia;

•	Aumentar	a	capacidade	de	

carga	 máxima	 rebocada,	 no-
meadamente	 através	 de	 recti-
ficações	de	traçado	(variantes),	
saneamento	 e	 estabilização	 da	
plataforma	 da	 via,	 que	 permi-
tam	a	redução	das	pendentes;

•	Substituição	integral	da	su-
perestrutura	da	via	de	modo	a	
corrigir	 os	 defeitos	 existentes	
na	via	e	 renovar	a	 superestru-
tura	de	via	no	troço;

•	Estabilização	e	reforço	dos	
taludes;

•	 Reabilitação	 e	 reforço	 do	
sistema	de	drenagem;

•	 Aumento	 do	 comprimento	
útil	das	Estações	de	modo	a	per-
mitir	 a	 circulação	 de	 comboios	
de	mercadorias	de	750	metros;

Comboio Siderúrgico n.º 47840 - Abrunhosa-a-Velha, Pk 148 da linha da Beira Alta.
 01 de Abril de 2022. © Valério dos Santos
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•	 Remodelação	 dos	 Edifícios	
e	 Salas	 Técnicas,	 Estações	 e	
Apeadeiros;

•	 Adaptação	 das	 infraestru-
turas	fixas	de	tracção	eléctrica,	
às	 alterações	 introduzidas	 no	
traçado	e	nas	Estações;

•	Construção	de	um	novo	sis-
tema	de	Retorno	de	corrente	de	
tracção,	terras	de	protecção;

•	 Adaptação	 das	 infraes-
truturas	 de	 suporte	 ao	 novo	
sistema	 de	 Sinalização	 e	
Telecomunicações;

•	 Supressão	 de	 passagens	
de	nível	e	construção	de	desni-
velamentos	 rodoferroviários	 e	
pedonais;

•	 Reabilitação	 e	 reforço	 das	
obras	de	arte	correntes	e	espe-
ciais	 e	 construção	de	novas	 se	
necessário.

Infraestrutura

A	 renovação	 do	 troço	 2	
(Mangualde	a	Guarda)	está	di-
vidida	 em	 duas	 empreitadas.	
Uma	 (empreitada	 2.1)	 entre	 o	
PK	129,790	(após	a	estação	de	
Mangualde)	até	ao	PK	163,400	

(antes	 da	 estação	 de	 Celori-
co	 da	 Beira).	Outra	 (empreita-
da	 2.2)	 fica	 entre	 este	 PK	 e	 o	
PK	209,425	(após	a	estação	da	
Guarda).

Se	no	troço	entre	a	Pampilho-
sa	e	Mangualde,	só	existirá	uma	
variante	(na	estação	de	Mortá-
gua),	já	neste	troço	teremos	15	
variantes:	10	no	sub-troço	entre	
Mangualde	 e	 Celorico	 da	 Beira	
e	 5	 entre	 esta	 e	Guarda.	Sen-
do	que	uma	delas	terá	cerca	de	
4km’s	de	extensão.	Em	algumas	
temos	um	aumento	de	velocida-
de,	noutras	tem	a	ver	com	o	au-
mento	das	escalas	garantir	que	
a	insuficiência	de	escala	para	os	
comboios	 de	 mercadorias	 fica	
abaixo	do	valor	excepcional	de-
finido	na	Instrução	Técnica.

Troço 2.1 – Mangualde a 
Celorico da Beira:

São	 46	 as	 curvas	 que	 exis-
tem	 neste	 sub-troço,	 onde	 os	
patamares	de	velocidade	variam	
entre	os	90km/h	e	os	120km/h.	
Dessas	46,	16	serão	rectificadas	
com	variantes,	mas	apenas	em	
3	delas	teremos	um	aumento	de	
velocidade.	As	variantes	serão:

			1.	Variante	da	curva	90	

	 Tem	 uma	 extensão	 de	 500	
metros,	está	localizada	entre	os	
PK’s	 130,200	 e	 130,700,	 afas-
tando-se	 cerca	 de	 5,5	 metros	
para	o	 intradorso	do	eixo	exis-
tente.	 Com	 o	 novo	 traçado	 as	
características	da	curva	aumen-
tam	de	raio,	passando	a	escala	
de	164	mm	para	160	mm;

2.	Variante	da	curva	93	

Tem	 uma	 extensão	 de	 850	
metros,	 está	 localizada	 entre	
os	 PK’s	 132,300	 e	 133,150,	
afastando-se	cerca	de	8	metros	
para	o	 intradorso	do	eixo	exis-
tente.	 Com	 o	 novo	 traçado	 as	
características	da	curva	aumen-
tam	de	raio,	mantendo	a	escala	
de	160	mm;

3.	Variante	da	curva	99

Tem	uma	extensão	de	500	me-
tros,	 está	 localizada	 entre	 os	
PK’s	 136,400	 e	 136,900,	 afas-
tando-se	 cerca	 de	 10	 metros	
para	o	 intradorso	do	eixo	exis-
tente.	 Com	 o	 novo	 traçado	 as	
características	da	curva	aumen-
tam	de	raio,	passando	a	escala	
de	183	mm	para	160	mm.	Esta	

Variante da Abrunhosa. © Infraestruturas de Portugal
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alteração	 vai	 permitir	 um	 au-
mento	da	velocidade	de	90	para	
110km/h,	podendo	então	ser	al-
terado	o	patamar	anterior	para	
a	velocidade	de	110km/h	e	o	pa-
tamar	seguinte	para	120km/h.

4.	Variante	das	curvas	
101/102/103/104/105

Tem	 uma	 extensão	 de	 4000	
metros,	está	localizada	entre	os	
PK’s	 137,750	 e	 141,450.	 Esta	
variante	 tem	 como	 objectivo	
alterar	 cinco	 curvas	através	do	
aumento	 dos	 raios,	 tendo-se	
obtido	a	redução	de	escalas,	to-
dos	 os	 parâmetros	 abaixo	 dos	
limites	 normais	 e	 o	 aumento	
da	 velocidade	 de	 90km/h	 para	
120km/h.	Com	ela	será	desac-
tivado	o	Túnel	da	Abrunhosa	e	
serão	 construídos	 dois	 novos	
viadutos.	 Esta	 variante	 será	 a	
única	neste	sub-troço	a	não	fi-
car	pronta	aquando	da	 reaber-
tura	da	linha,	devido	à	sua	com-
plexidade.

5.	Variante	da	curva	107	

Tem	 uma	 extensão	 de	 400	
metros,	 está	 localizada	 entre	
os	 PK’s	 142,650	 e	 143,050,	
afastando-se	 cerca	de	7,5	me-
tros	 para	 o	 intradorso	 do	 eixo	
existente.	Com	o	novo	 traçado	
as	 características	 da	 curva	 au-
mentam	de	raio,	passando	a	es-
cala	de	170	mm	para	160	mm,	
permitindo	um	aumento	da	ve-
locidade	 de	 90	 para	 100km/h,	
conseguindo	iniciar	mais	cedo	o	
patamar	seguinte	de	100km/h.

6.	Variante	da	curva	111	

Tem	 uma	 extensão	 de	 375	
metros,	está	localizada	entre	os	
PK’s	145,475	e	145,850,		afas-
tando-se	cerca	de	4	metros	para	
o	 intradorso	 do	 eixo	 existente.	
Com	o	novo	traçado	as	caracte-
rísticas	da	curva	aumentam	de	
raio,	passando	a	escala	de	179	
mm	para	160	mm.

7.	Variante	da	curva	118	

Tem	 uma	 extensão	 de	 375	
metros,	está	 localizada	entre	o	

PK’s	 150,325	 e	 150,700,	 afas-
tando-se	cerca	de	2	metros	para	
o	 intradorso	 do	 eixo	 existente.	
Com	o	novo	traçado	as	caracte-
rísticas	da	curva	aumentam	de	
raio,	passando	a	escala	de	160	
mm	para	155	mm;

	8.	Variante	das	curvas	
127/128

Tem	 uma	 extensão	 de	 850	
metros,	 está	 localizada	 entre	
os	 PK’s	 154950	 e	 o	 155,800,	
afastando-se	cerca	de	8	metros	
para	 o	 intradorso	 e	 extradorso	
do	eixo	existente.	Com	o	novo	
traçado	 as	 características	 das	
curvas	aumentam	de	raio,	pas-
sando	a	escala	para	160	mm	em	
ambas;

	9.	Variante	das	curvas	
133/134

Tem	 uma	 extensão	 de	 800	
metros,	 está	 localizada	 entre	
os	 PK’s	 157,950	 e	 158,750,	
afastando-se	cerca	de	7	metros	
para	 o	 intradorso	 e	 extradorso	
do	eixo	existente.	Com	o	novo	
traçado	 as	 características	 das	
curvas	aumentam	de	raio,	pas-
sando	a	escala	para	160	mm	em	
ambas;

				10.	Variante	da	curva	136

Tem	 uma	 extensão	 de	 350	
metros,	 está	 localizada	 entre	
os	 PK’s	 159,400	 e	 159,750,	
afastando-se	cerca	de	3	metros	
para	o	extradorso	do	eixo	exis-
tente.	 Com	 o	 novo	 traçado	 as	
características	da	curva	aumen-
tam	de	raio,	mantendo	a	escala	
de	160	mm.

Troço 2.2 – Celorico da Beira 
a Guarda:

Tal	como	no	sub-troço	ante-
rior,	 neste	 também	 são	 46	 as	
curvas	que	existem,	onde	os	pa-
tamares	 de	 velocidade	 variam	
entre	os	90km/h	e	os	160km/h.	
Dessas	46,	6	serão	rectificadas	
com	variantes,	mas	na	maioria	
dos	 lanços,	 as	 velocidades	 dos	
comboios	convencionais	de	pas-
sageiros	ficarão	 iguais	à	actual	

Tabela	de	Velocidades	Máximas	
(TVM),	 exceptuando	 os	 troços	
entre	as	curvas	147	e	154	(de	
90km/h	para	100	e	110km/h),	
na	curva	165	(de	100km/h	para	
110km/h)	e	na	curva	169/169a	
(de	 110	 para	 120km/h).	 Na	
curva	 189/189a	 (de	 120	 para	
100km/h)	que	fica	à	entrada	da	
Estação	 da	 Guarda,	 reduziu-se	
a	 velocidade.	 As	 variantes	 se-
rão:

				1.	Variante	das	curvas	
142/143

Tem	uma	extensão	com	cer-
ca	 de	 1100	metros,	 está	 loca-
lizada	 entre	 os	 PK’s	 163,748	e	
164,817,	afastando-se	cerca	de	
4	 metros	 na	 curva	 142	 e	 cer-
ca	 de	 3	metros	 na	 curva	 143.	
Com	 o	 novo	 traçado	 as	 carac-
terísticas	das	curvas	aumentam	
de	raio,	passando	a	escala	para	
160	mm	em	ambas;

2.	Variante	da	curva	148

Tem	 uma	 extensão	 de	 600	
metros,	está	localizada	entre	os	
PK’s	 168,567	 e	 169,176,	 afas-
tando-se	 cerca	 de	 20	 metros	
para	o	 intradorso	do	eixo	exis-
tente.	 Com	 o	 novo	 traçado	 as	
características	da	curva	aumen-
tam	de	raio,	passando	a	escala	
de	180	mm	para	160	mm;

3.	Variante	da	curva	152	

Tem	 uma	 extensão	 de	 450	
metros,	 está	 localizada	 entre	
os	 PK’s	 171,	 476	 e	 171,995	 e	
afasta-se	 cerca	 de	 15	 m	 para	
o	 intradorso	 do	 eixo	 existente.	
Com	o	novo	traçado	as	caracte-
rísticas	da	curva	aumentam	de	
raio,	passando	a	escala	de	123	
mm	para	120	mm;

4.	Variante	da	curva	154	

Tem	 uma	 extensão	 de	 600	
metros,	está	localizada	entre	os	
PK’s	173,145	e	173,781	e	afas-
ta-se	 cerca	 de	 26	metros	 para	
o	 intradorso	 do	 eixo	 existente.	
Esta	variante	tem	o	objectivo	de	
colocar	o	traçado	nos	100km/h,	
mantendo	 a	 velocidade	 neste	
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patamar	 eliminando	 os	 pontos	
intermédios	 onde	 a	 velocidade	
seria	de	90km/h	sem	estas	cor-
recções	de	traçado.

5.	Variante	da	curva	165	

Tem	uma	extensão	de	1200	
metros,	está	localizada	entre	os	
PK’s	 183,356	 e	 184,525,	 afas-
tando-se	 cerca	 de	 130	 metros	
para	o	 intradorso	do	eixo	exis-
tente.	O	aumento	dos	raios	das	
curvas	vai	permitir	um	aumen-
to	 da	 velocidade	 de	 100	 para	
110km/h,	eliminando	o	interva-
lo	com	cerca	de	2000	metros	a	
100km/h	 e	 ligando	 o	 patamar	
anterior	de	110km/h	com	o	pa-
tamar	 seguinte	 de	 120km/h.	
Este	aumento	de	raios	permitiu	
ainda	eliminar	a	curva	compos-
ta	por	3	raios	para	uma	única	e	
uma	redução	da	escala	de	190	
mm	para	160	mm.	

Catenária e Telecomunica-
ções:

Actualmente	 o	 sistema	 de	
catenária	 instalado	na	 linha	da	
Beira	 Alta	 é	 o	 LP4	 que	 permi-
te	velocidades	até	200km/h.	O	
mesmo	 sistema	 será	 instalado	

onde	 haja	 modificações	 pon-
tuais	na	catenária,	no	entanto,	
nos	 novos	 layouts	 de	 estações	
ou	 troços	da	plena	via,	onde	é	
necessário	 alterar	 a	 catenária	
de	todo	o	lanço,	será	implanta-
do	um	sistema	de	catenária	tipo	
LP12.

Nas	 telecomunicações,	o	 rá-
dio-solo	 será	 substituído	 pelo	
GSM-R.

Apeadeiros e Estações

Entre	activos	e	desactivados,	
entre	os	PK’s	129,7	e	208,9	que	
contemplam	 esta	 intervenção,	
temos	 7	 apeadeiros	 e	 8	 esta-
ções.	Cada	um	deles	 terá	uma	
intervenção	diferente:

•	 Estação	 de	 Contenças:	
133,785	–	Reconversão	de	ATV	
em	PNP;

•	 Apeadeiro	 da	 Abrunhosa:	
139,733	–	Sem	intervenção;

•	 Estação	 de	 Gouveia:	 143,	
915	 –	 Alteração	 do	 layout	 da	
linha	 secundária	 e	 alteamento	
das	plataformas;

•	 Estação	 de	 Fornos	 de	 Al-
godres:	151,955	–	Alteração	do	

layout	das	linhas	secundárias	e	
alteamento	das	plataformas;

•	 Estação	 da	 Muxagata:	
156,855	–	Sem	intervenção;

•	 Apeadeiro	 de	 Vila	 Boa	 do	
Mondego:	160,400	–	Sem	inter-
venção;

•	 Estação	 de	 Celorico	 da	
Beira:	 167,919	 –	 Alteração	 do	
layout	das	linhas	secundárias	e	
alteamento	das	plataformas;

•	 Apeadeiro	 do	 Baraçal:	
173,154	 –	 Prolongamento	 da	
plataforma;

•	 Apeadeiro	 do	 Maçal	 do	
Chão:	176,008	–	Sem	interven-
ção;

•	Estação	de	Vila	Franca	das	
Naves:	181,834	–	Alteração	do	
layout	das	linhas	secundárias	e	
alteamento	da	plataforma;

•	 Apeadeiro	 de	 Cerejo:	
184,682	–	Sem	intervenção;

•	Estação	de	Pinhel:	187,268	
–	Alteração	do	layout	das	linhas	
secundárias;

•	 Apeadeiro	 de	 Trajinha:	
191,670	–	Sem	intervenção;

Variante de Pinhel. © Infraestruturas de Portugal
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•	 Apeadeiro	 de	 Sobral:	
199,572	–	Sem	intervenção;

•	 Estação	 da	 Guarda:	
206,337	–	Alteração	do	layout	
das	linhas	secundárias.

Dos	 15	 pontos,	 apenas	 6	
ficarão	 com	 serviço	 de	 pas-
sageiros:	 Gouveia,	 Fornos	 de	
Algodres,	 Celorico	 da	 Beira,	
Baraçal,	Vila	Franca	das	Naves	
e	Guarda.	Nos	restantes	como	
não	 estão	 previstos	 serviços	
comerciais	de	passageiros,	não	
existirá	 qualquer	 intervenção	
nas	 plataformas.	 Estas	 terão	
um	 comprimento	 de	 100	me-
tros	no	caso	de	Gouveia	e	Bara-
çal	e	200	metros	nas	restantes	
4	estações.	Em	todas	elas	terão	
uma	 altura	 de	 0,760	 metros.	
De	um	modo	geral,	os	edifícios	
não	apresentam	patologias	que	
comprometam	a	sua	estabilida-
de	 ou	 integridade	 construtiva.	
No	 entanto,	 deverão	 ser	 alvo	
de	intervenção	por	forma	a	ga-
rantir	condições	de	salubridade.	
Betumagem	e	 selagens	 de	 pe-
quenas	 fissurações	 superficiais	
existentes,	 limpeza,	 correcção	
e	 tratamento	 de	 paramentos	
verticais	exteriores,	reabilitação	
de	pavimentos	e	rodapés,	veri-
ficação	de	coberturas.	Em	todas	
as	 estações,	 estará	 previsto	 a	
substituição	 de	 AMV’s	 nas	 vias	
principais.	Os	anexos	das	Ante-
na	GSM-R,	Sala	de	Equipamen-
to	e	Telecomunicações	 (SET)	e	
Edifício	 Técnico	 (ET)	 também	
serão	 reabilitados.	 Para	 além	
das	intervenções	acima	citadas,	
temos	particularmente	em	cada	
ponto	o	seguinte:

Estação	de	Contenças

Não	 está	 prevista	 qualquer	
alteração	 no	 layout,	 o	 actu-
al	 ATV	 (atravessamento)	 será	
convertido	 em	 PNP	 (Passagem	
de	 Nível	 Pedonal)	 e	 existirá	
uma	 intervenção	 nas	 platafor-
mas	 para	 melhorar	 o	 gabarit	
horizontal,	não	estando	previs-
to	 outro	 melhoramento	 nelas,	

uma	vez	que	não	efectuará	ser-
viço	de	passageiros.

Apeadeiro	da	Abrunhosa

Não	 está	 previsto	 qualquer	
melhoramento,	 uma	 vez	 que	
não	efectuará	serviço	de	passa-
geiros.

Estação	de	Gouveia

Está	previsto	o	levantamento	
da	linha	III	e	aumentar	o	com-
primento	da	 linha	 II	 em	direc-
ção	à	Guarda,	ficando	as	linhas	
I	e	II	com	cerca	de	1000	metros	
comprimento	 entre	 estacas	 li-
mite.	

Estação	 de	 Fornos	 de	 Algo-
dres

Está	 previsto	 a	 eliminação	
do	AMV	4,	tornando	a	 linha	III	
uma	linha	de	topo.	Os	restantes	
AMV’s	 também	 serão	 levanta-
dos,	para	permitir	um	aumento	
de	comprimento	das	4	vias.	A	li-
nha	II	será	esticada	para	ambos	
os	lados,	permitindo	que	possa	
haver	um	comprimento	de	874	
metros	entre	estacas	limite	das	
linhas	I	e	II.	A	linha	III	passará	
a	linha	de	topo	e	será	estendi-
da	em	direcção	à	Guarda,	para	
ficar	 com	 um	 comprimento	 de	
365	metros.	A	linha	IV	passará	

Fornos de Algodres, Janeiro de 2018. © Valério dos Santos

Estação de Contenças, Agosto de 2021. © Fábio Rasteiro
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a	designar-se	‘Ramal	de	Fornos	
de	 Algodres’	 para	 o	 serviço	 de	
carga	de	inertes,	será	moderni-
zada,	ficando	também	com	365	
metros	de	comprimento.

Estação	da	Muxagata

Não	 está	 prevista	 qualquer	
alteração	 no	 layout,	 mantendo	
uma	distância	entre	estacas	 li-
mite	 de	 600	 metros,	 continu-
ando	a	ser	apenas	uma	estação	
técnica.

Apeadeiro	 de	 Vila	 Boa	 do	
Mondego

Este	apeadeiro	já	está	desac-
tivado,	 pelo	 que	 não	 está	 pre-
vista	qualquer	intervenção.

Estação	de	Celorico	da	Beira

Está	 previsto	 a	 eliminação	
dos	AMV’s	 4,	 7	 e	 9,	 colocando	
fora	de	serviço	as	actuais	linhas	
III	 e	 VI.	 Os	 restantes	 AMV’s	
também	serão	levantados,	para	
permitir	 um	 aumento	 de	 com-
primento	das	4	vias.	A	 linha	II	
será	 estendida	 para	 ambos	 os	
lados,	permitindo	o	cruzamento	
de	comboios	até	750	metros	de	
comprimento	nas	 linhas	 I	 e	 II.	
As	futuras	linhas	III	e	IV	serão	
linhas	de	topo	e	também	serão	
alvo	de	intervenção.

Apeadeiro	de	Baraçal

Está	previsto	a	demolição	do	
abrigo	 e	 a	 construção	 de	 um	

novo	abrigo	com	novas	dimen-
sões.	A	PNR	(Passagem	de	Nível	
Rodoviária)	 do	 Baraçal	 passa-
rá	 a	 funcionar	 exclusivamente	
como	PNP.	

Apeadeiro	de	Maçal	do	Chão

Este	apeadeiro	não	terá	ser-
viço	 comercial,	 pelo	 que	 não	
está	prevista	qualquer	interven-
ção.

Estação	 de	 Vila	 Franca	 das	
Naves

Esta	estação	manterá	sensi-
velmente	o	mesmo	layout,	com	
a	excepção	do	levantamento	da	
linha	 IV,	 permitindo	 com	 isso	
aumentar	o	comprimento	da	li-
nha	III.	Nas	restantes	vias	não	
haverá	 qualquer	 alteração	 na	

configuração.	Nas	futuras	linhas	
IV	e	V	não	haverá	qualquer	in-
tervenção.

Apeadeiro	de	Cerejo

Este	 apeadeiro	 já	 está	 de-
sactivado,	 pelo	 que	 não	 está	
prevista	qualquer	intervenção.

Estação	de	Pinhel

Está	 previsto	 aumentar	 o	
comprimento	da	linha	II	em	di-
recção	à	Guarda,	ficando	as	 li-
nhas	I	e	II	com	cerca	de	1200	
metros	 comprimento	 entre	 es-
tacas	 limite,	continuando	a	ser	
apenas	uma	estação	técnica.	

Apeadeiro	de	Trajinha

Este	apeadeiro	já	está	desac-
tivado,	 pelo	 que	 não	 está	 pre-
vista	qualquer	intervenção.

Apeadeiro	de	Sobral

Este	apeadeiro	não	terá	ser-
viço	 comercial,	 pelo	 que	 não	
está	prevista	qualquer	interven-
ção.

Estação	da	Guarda

Sendo	 esta	 estação	 datada	
de	2002,	não	se	prevê	grandes	
intervenções	nela.	O	layout	será	
essencialmente	alterado	do	lado	
norte,	 com	 o	 prolongamento	
das	Linhas	III	e	IV	e	com	a	cria-
ção	de	três	novas	linhas	de	topo	
para	 estacionamento	 de	 loco-
motivas.

Estação de Muxagata, Março de 2022. © Pedro André

Estação de Gouveia, Outubro de 2008. © José Sousa
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Estação de Gouveia antes e após a intervenção. © Infraestruturas de Portugal

Estação de Contenças após intervenção. © Infraestruturas de Portugal
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Estação de Fornos de Algodres antes e após a intervenção. © Infraestruturas de Portugal

Estação de Muxagata após intervenção. © Infraestruturas de Portugal
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Estação de Celorico da Beira antes e após a intervenção. © Infraestruturas de Portugal

Celorico da Beira, 
Outubro de 2014.
 © José Sousa
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Estação de Vila Franca das Naves antes e após a intervenção. © Infraestruturas de Portugal

Vila Franca das Naves, 
Outubro de 2008. 
© José Sousa
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Estação de Pinhel antes e após a intervenção. © Infraestruturas de Portugal

Pinhel, Outubro de 2008. © José Sousa
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Estação da Guarda antes e após a intervenção. © Infraestruturas de Portugal

Estação da Guarda, Outubro de 2014. © José Sousa
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Pontes, Túneis e Passagens 
desniveladas

Pontes	e	Viadutos

Actualmente	entre	Mangual-
de	 e	 Guarda,	 existem	 6	 obras	
pontes/viadutos:	 Ponte	 da	 Ca-
nharda,	Ponte	da	Muxagata	(li-
nha	 I),	 Ponte	da	Muxagata	 (li-
nha	II),	Ponte	de	Olas,	Viaduto	
do	Sobral	I	e	Viaduto	do	Sobral	
II.	No	entanto	futuramente	mais	
dois	 viadutos	 irão	 juntar-se	 à	
lista,	através	da	construção	da	
variante	da	Abrunhosa	que	com	
ela	 irão	 nascer	 os	 Viadutos	 de	

Abrunhosa	I	e	II.

Viadutos	da	Abrunhosa	I	e	II

Como	se	leu	em	cima,	a	Va-
riante	 da	 Abrunhosa	 ficará	 si-
tuada	 entre	 os	 PK’s	 137,750	 e	
141,450.	Com	ela	existirá	a	ne-
cessidade	da	construção	de	dois	
viadutos.	

O	 Viaduto	 da	 Abrunhosa	 I	
terá	uma	extensão	de	326	me-
tros,	 sendo	 localizado	 entre	 os	
PK’s	138,593	e	138,919	e	será	
composto	por	9	vãos.	Apresen-
tará	uma	altura	máxima	ao	solo	

da	ordem	dos	30	metros	e	vãos	
principais	de	38	metros.

O	Viaduto	Abrunhosa	II	terá	
uma	 extensão	 de	 364	metros,	
sendo	 localizado	 entre	 os	 PK’s	
140,488	e	140,852	e	será	com-
posto	 por	 10	 vãos.	 Apresenta-
rá	 uma	 altura	máxima	 ao	 solo	
da	ordem	dos	50	metros	e	vãos	
principais	de	38	metros.

O	 tabuleiro	 de	 ambas	 as	
obras	 é	 constituído	 por	 uma	
viga	 contínua	 de	 betão	 arma-
do	 e	 pré-esforçado,	 em	 caixão	
unicelular,	e	construído	tramo	a	
tramo.	Os	pilares,	um	por	eixo	
de	 apoio,	 apresentam	 secção	
transversal	 variável.	 A	 secção	
do	pilar,	em	betão	armado,	de-
riva	de	uma	secção	rectangular	
oca	e	possui	paredes	com	0,35	
metros	e	0,40	metros	de	espes-
sura,	nas	direcções	longitudinal	
e	 transversal,	 respectivamen-
te.	 Os	 encontros	 são	 do	 tipo	
aparente,	 maciços,	 possuin-
do	 estribos	 com	 2,10	 metros	
de	 largura,	 cerca	 de	 8	 metros	
de	 comprimento	 e	 alturas	 de,	
aproximadamente,	3,60	e	4,00	

metros,	no	caso	dos	encontros	
E1	 e	 E2	 do	Viaduto	 1,	 respec-
tivamente.	No	caso	do	Viaduto	
2,	os	encontros	apresentam	al-
turas	superiores,	da	ordem	dos	
8,0	metros	e	10,0	metros,	nos	
encontros	E1	e	E2,	 respectiva-
mente.	 Os	 estribos	 são	 funda-
dos	 directamente	 por	 intermé-
dio	de	sapatas

Ponte	da	Canharda

Localizada	 ao	 PK	 145,3	 é	
uma	obra	em	alvenaria	de	pedra	
aparelhada	 argamassa,	 consti-
tuída	por	5	arcos	com	cerca	de	
12	metros	 de	 vão	 livre	 e	 uma	
altura	máxima	da	ordem	dos	20	
metros.	 A	 obra	 apresenta	 um	
comprimento	total	de	86	metros	
e	uma	largura	de	5	metros.

Ponte	da	Ribeira	de	Muxaga-
ta	(Linha	I)

Localizada	 ao	 PK	 157,3	 é	
uma	 obra	 em	 betão	 armado	
pré-esforçado	 de	 vão	 único.	 O	
tabuleiro	é	constituído	por	uma	
secção	vigada	em	TT	de	27	me-
tros	 de	 vão,	 situando-se	 na	 li-
nha	principal	da	estação.
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Ponte	da	Ribeira	de	Muxagata	
(Linha	II)

Localizada	 ao	 PK	 157,3	 é	
uma	obra	de	alvenaria	de	pedra	
aparelhada.	O	tabuleiro	é	cons-
tituído	por	um	arco	com	um	vão	
de	15	metros,	situando-se	na	li-
nha	desviada	da	estação.

Para	 estas	 três	 pontes	 exis-
tentes	acima	citadas,	estão	pre-
vistos	os	seguintes	trabalhos:

•	Substituição	do	Carril	actu-
al	54E1	por	carril	60E1;

•	Substituição	das	 travessas	
de	betão	bi-bloco	por	novas	tra-
vessas	de	betão	monobloco	po-
livalente;

•	 Substituição	 das	 fixações	
por	fixações	Vossloh	para	carril	
60E1;

•	Substituição	integral	do	ba-
lastro	numa	espessura	de	0.30	
m	 sob	 a	 travessa,	 medido	 na	
prumada	do	carril	da	fila	baixa;

•	Trabalhos	de	conservação.

Ponte	das	Olas

Localizada	 ao	 PK	 166,9	 é	
uma	 obra	 metálica	 constituído	
por	um	único	vão	simplesmente	
apoiado	com	21	metros	de	com-
primento.	Estão	previstos	os	se-
guintes	trabalhos:	

•	Substituição	do	Carril	actu-
al	54E1	por	carril	60E1;

•	Substituição	das	 travessas	
de	madeira	por	novas	travessas	
de	madeira	para	pontes;

•	 Substituição	 das	 fixações	
por	 fixações	 permissivas	 (SKL	
U12)	 para	 carril	 60E1	 sobre	 a	
estrutura	metálica;

•	 Substituição	 das	 fixações	
das	travessas	à	estrutura	(bar-
ras	+	ganchos);

•	Trabalhos	de	conservação.

Pontes	do	Sobral	da	Serra	I	e	II

Localizadas	 aos	 PK	 197,5	
e	 197,7	 respectivamente	 são	
obras	 em	 betão	 armado	 pré-
-esforçado.	 Os	 tabuleiros	 são	
constituídos	 por	 secções	 em	
caixão	 com	 vãos	 principais	 de	
34	metros	 totalizando	uma	ex-
tensão	de	244	metros	(7	vãos)	
e	100	metros	(3	vãos),	respec-
tivamente.	 Estão	 previstas	 os	
seguintes	trabalhos:

•	Substituição	das	 travessas	
de	betão	monobloco	por	novas	
travessas	 de	 betão	 monobloco	
polivalente;

•	 Substituição	 das	 fixações	
existentes	por	fixações	Vossloh	
para	carril	60E1;

•	Substituição	integral	do	ba-
lastro	numa	espessura	de	0.30	
m	 sob	 a	 travessa,	 medido	 na	
prumada	do	carril	da	fila	baixa;

•	 Substituição	 do	 AD	 (Apa-
relho	 Descarrilador)	 bidire-
cional	 existente	 por	 um	 novo	
AD	 bidirecional,	 direito,	 curvo	
R=701m;

•	Trabalhos	de	conservação.

	Túneis

Na	 altura	 do	 encerramen-
to	da	linha	da	Beira	Alta,	entre	
Mangualde	 e	 Guarda	 existiam	
dois	 túneis:	 Mourilhe	 e	 Abru-
nhosa.	Quando	as	empreitadas	
estiverem	concluídas,	este	troço	
ficará	liberto	de	túneis.	Um	por-
que	 será	 demolido,	 outro	 por-
que	será	desactivado	com	uma	
variante.

Túnel	de	Mourilhe

Este	 túnel,	 construído	 entre	
1878	e	1882,	apresentando	um	
comprimento	 total	 de	228	me-
tros,	com	uma	secção	de	altura	
máxima	de	5,5	metros	e	largu-
ra	máxima	de	4,9	metros,	inte-
gralmente	revestida	a	alvenaria	
de	blocos	prismáticos	de	natu-
reza	granítica.

Na	 fase	 de	 projecto,	 foram	
estudadas	as	opções	do	traçado	
de	 via	 nesta	 zona,	 continuar	 a	
passar	no	túnel	ou	em	variante,	
sendo	 esta	 ultima	 opção	 des-
cartada.	

Actualmente	o	túnel	apresen-
ta	sinais	de	deficiente	compor-
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tamento	e	um	estado	de	conser-
vação	 deficitário.	 Em	 resultado	
das	condições	actuais	da	estru-
tura,	optou-se	por	avançar	para	
a	 sua	 demolição,	 substituindo	
o	túnel	existente	por	uma	trin-
cheira	 no	mesmo	 alinhamento,	
à	qual	se	associou	uma	solução	
de	 contenção	 com	 betão	 pro-
jectado	pregado.	Com	esta	de-
molição,	surgirá	uma	nova	PSR	
(Passagem	Superior	Rodoviária)	
para	a	estrada	nacional	EN232.

Túnel	da	Abrunhosa

Como	já	foi	referido	em	cima,	
com	a	construção	da	variante	das	
curvas	 101/102/103/104/105	
este	 túnel	 localizado	 ao	 PK	
141,0	 com	 305	metros	 de	 ex-
tensão,	será	desactivado.	

Passagens desniveladas

Passagens	Inferiores	Metálicas

Neste	 troço	 podemos	 en-
contrar	 duas	 PIR	 (Passagens	
Inferiores	Rodoviárias)	com	ta-
buleiros	metálicos:	A	PI	de	Mou-

rilhe	que	está	 localizada	ao	PK	
131,954	e	a	PI	de	Fornos	ao	PK	
152,553.	 Ambas	 as	 obras	 pos-
suem	 tabuleiros	metálicos,	não	
balastrados,	 com	 aproximada-
mente	 0,70	 metros	 de	 espes-
sura	 e	 gabaritos	 verticais	 con-
dicionados	 da	 ordem	 de	 4,35	
metros	e	4.65	metros,	respecti-
vamente.	Dado	que	actualmen-
te	já	existe	uma	nova	PI	mesmo	
ao	 lado,	 a	 PI	 de	Mourilhe	 será	
desmontada,	dando	lugar	a	um	
aterro.	O	actual	tabuleiro	da	PI	
de	Fornos	datada	de	1959	será	
mantido,	 indo	 ele	 sofrer	 obras	
de	conservação.	

Nova	Passagem	Superior	ao	PK	
130,5	(Ex-túnel	de	Mourilhe)

Esta	passagem	do	novo	res-
tabelecimento	da	EN	232,	situ-
ar-se-á	no	antigo	local	do	Túnel	
de	Mourilhe,	que	como	foi	refe-
rido	em	cima,	terá	de	ser	demo-
lido.	 A	 solução	 estrutural	 pro-
posta	 para	 a	 PSR	 de	 Mourilhe	
consiste	num	pórtico	de	um	vão	
em	betão	armado	pré-esforçado	

longitudinalmente,	 com	 36,55	
metros	 de	 extensão,	 medidos	
entre	 eixos	 dos	 encontros,	 e	
simplesmente	apoiado	nos	mes-
mos.

Nova	Passagem	Superior	ao	PK	
139,9	(Abrunhosa)

Esta	nova	PSR	ficará	implan-
tada	mesmo	ao	 lado	da	 antiga	
que	vai	substituir,	junto	ao	ape-
adeiro	 da	 Abrunhosa.	 A	 solu-
ção	 estrutural	 proposta	 consis-
te	 num	 pórtico	 de	 um	 vão	 em	
betão	 armado	 pré-esforçado	
longitudinalmente,	com	28	me-
tros	de	extensão,	medidos	entre	
eixos	dos	encontros,	e	simples-
mente	apoiado	nos	mesmos.	

Desnivelamento	da	Passagem	
de	Nível	ao	PK	144,0	(Gouveia)

A	actual	PNR	existente	à	en-
trada	 da	 estação	 de	 Gouveia	
será	 suprimida,	 dando	 lugar	 a	
uma	 PSR	 uns	 poucos	 metros	
mais	ao	lado.	A	solução	estrutu-
ral	proposta	consiste	num	pórti-
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co	de	um	vão	em	betão	armado,	
betonado	 “in	 situ”,	 com	 14,44	
metros	 de	 vão,	 medidos	 entre	
eixos	dos	montantes.	O	pórtico	
é	 constituído	 por	 dois	montan-
tes	 de	 espessura	 constante	 e	
igual	a	0,9	metros,	com	alturas	
a	eixo	variáveis	de	6,50	a	7,27	
metros,	e	por	um	tabuleiro	ma-
terializado	por	uma	laje	maciça	
com	0,70	metros	de	espessura,	
possuindo,	na	ligação	aos	mon-
tantes,	 esquadros	 com	 1,60	
metros	de	comprimento	em	que	
a	espessura	da	laje	varia	até	1	
metro,	 espessura	 esta	 atingida	
na	secção	de	encastramento.

Desnivelamento	da	Passagem	
de	Nível	ao	PK	168,1	(Celorico	

da	Beira)

A	actual	PNR	existente	à	sa-
ída	 da	 estação	 de	 Celorico	 da	
Beira	 será	 suprimida,	 dando	
lugar	 a	 uma	 PSR	 a	 construir	
no	extremo	oposto	da	estação.	
Será	composta	por	vãos	de	dez	
tramos	 contínuos,	 apresentado	
os	dois	tramos	extremos	18,50	
metros	e	os	oito	vãos	 intermé-
dios	 25,00	 metros	 de	 compri-
mento,	 sendo	 o	 tabuleiro	 em	
betão	armado	pré-esforçado.

Desnivelamento	da	Passagem	
de	Nível	ao	PK	173,2	(Baraçal)

A	actual	PNR	existente	à	sa-
ída	 do	 apeadeiro	 de	 Baraçal	

será	 suprimida,	 dando	 lugar	 a	
uma	PSR	a	construir	à	entrada	
do	mesmo.	A	solução	estrutural	
proposta	 consiste	 num	 pórti-
co	de	um	vão	em	betão	arma-
do	 pré-esforçado	 longitudinal-
mente,	 com	 22,50	 metros	 de	
extensão,	 medidos	 entre	 eixos	
dos	encontros,	 e	 simplesmente	
apoiado	 nos	 mesmos.	 O	 tabu-
leiro	 será	 constituído	 por	 cinco	
alinhamentos	 de	 vigas	 pré-fa-
bricadas	de	betão	pré-esforçado	
com	1,50	metros	de	altura.	As	
vigas	têm	geometria	em	“T”,	es-
tando	afastadas	de	1,96	metros	
entre	eixos.	A	laje,	betonada	“in	
situ”,	possui	0,18	metros	de	es-
pessura	 mínima.	 O	 tabuleiro	 é	
simplesmente	 apoiado	 nos	 en-
contros.

Passagem	de	Nível	ao	PK	207,3	
(Guarda)

Ainda	 se	 encontra	 em	 estu-
do,	 como	 esta	 PNR	 será	 supri-
mida,	 pelo	 que	 a	 curto/médio	
prazo	 esta	 será	 a	 única	 PNR	 a	
existir	 em	 toda	a	 linha	da	Bei-
ra	Alta.	Nesta	empreitada,	esta	
PNR	será	modernizada,	levando	
um	novo	piso	em	borracha,	ao	
invés	do	actual	de	madeira.	

Faseamento Construtivo

Grande	 parte	 das	 obras	 fer-
roviárias	 conseguem	 ser	 feitas	
sem	 se	 recorrer	 ao	 corte	 total	

da	via	por	vários	meses,	usan-
do	somente	 interdições	 tempo-
rárias	 de	 8h	 ou	 48h.	Mas	 nem	
sempre	é	possível	tal	coisa.	Si-
tuações	 como	 escavações	 em	
taludes	 de	 rocha	 com	 recurso	
a	 explosivos,	 podem	 colocar	
em	 causa	 a	 integridade	 da	 ca-
tenária	e	não	têm	o	rendimento	
esperado	 em	 interdições	 tem-
porárias,	tal	como	o	tratamento	
da	plataforma.	Por	isso	existe	a	
necessidade	de	recorrer	ao	en-
cerramento	 da	 linha	 da	 Beira	
Alta	por	um	período	de	9	meses,	
havendo	sempre	trabalhos	a	re-
alizar	antes	do	encerramento	e	
depois	 da	 reabertura.	Nos	 dois	
sub-troços,	as	obras	serão	rea-
lizadas	em	três	fases	temporais,	
mas	por	períodos	diferentes.	

Mangualde – Celorico da Bei-
ra: Previsão – 25 meses

1ª	 Fase	 da	 Empreitada	 (6	
meses)

Esta	 primeira	 fase	 decorre	
com	interdições	de	via	por	8	ho-
ras	em	dias	úteis	e	de	48	horas	
ao	 fim	 de	 semana.	 Nela	 estão	
previstas	as	seguintes	interven-
ções:	

•	 Montagem	 de	 estaleiro	 e	
trabalhos	 preparatórios,	 com	
vista	 a	 dar	 início	 às	 diferentes	
actividades	da	empreitada;
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•	 Preparação	 dos	 caminhos	
de	acesso	às	frentes	de	obra;

•	Inicio	dos	trabalhos	no	tú-
nel	de	Mourilhe,	com	o	objectivo	
da	sua	supressão;

•	Início	dos	trabalhos	de	ter-
raplenagem	 e	 drenagem	 nos	
prolongamentos	 das	 linhas	 na	
Estações	 de	 Gouveia	 e	 Fornos	
de	Algodres;

•	Início	dos	trabalhos	de	ter-
raplenagem	e	de	estruturas	nas	
variantes,	 nomeadamente	 com	
o	 início	da	construção	dos	dois	
viadutos	da	variante	4;

•	 Início	 da	 construção	 das	
passagens	 superiores	 aos	 PK’s	
130,5,	 139,9	 e	 144,0,	 nomea-
damente	os	encontros	em	solos;

•	Início	da	execução	de	alar-
gamentos	 de	 aterros,	 do	 pro-
longamento	das	PH	(Passagens	
Hídricas)	 e	 de	 escavações	 em	
solos;

•	Levantamento	e	deslocação	
provisória,	dos	cabos	de	sinali-
zação	e	telecomunicações	exis-
tentes;

•	Trabalhos	nos	edifícios	téc-

nicos	 das	 estações	 de	 Conten-
ças,	Gouveia	e	Fornos	de	Algo-
dres;

•	 Elaboração	 de	 trabalhos	
prévios	 para	 preparação	 do	 le-
vantamento	de	via	no	 início	da	
interdição	de	9	meses.

2ª	 Fase	 da	 Empreitada	 (9	
meses)

Neste	período	a	linha	encon-
trar-se-á	 interdita,	 possibilitan-
do	 trabalhos	 mais	 complexos,	
tais	como:

•	 Corte	 de	 taludes	 de	 esca-
vação	com	recurso	a	explosivos,	
tendo	como	objectivo	abrir	fren-
tes	 de	 trabalho	 para	 os	 trata-
mentos	de	plataforma	de	via	e	
restantes	 trabalhos	 nesta	 área	
de	intervenção;

•	Execução	de	alargamentos	
de	aterro;

•	Levantamento	da	via	exis-
tente;

•	 Continuação	 da	 constru-
ção	das	Obras	de	Arte	especiais	
(viadutos)	 e	 correntes	 (Passa-
gens	Desniveladas);

•	 Instalação	 de	 novos	 pos-
tes	e	respectiva	catenária,	onde	
esteja	previsto	no	projecto,	nas	
zonas	 intervencionadas	 neste	
período;

•	Trabalhos	de	RCT	+	TP	nas	
zonas	 intervencionadas	 neste	
período;

•	Construção	das	novas	PH;

•	 Tratamentos	 e	 saneamen-
tos	de	plataforma	de	via;

	•	Construção	das	drenagens	
e	 da	 infraestrutura	 de	 sinali-
zação	 e	 telecomunicações	 nas	
mesmas	 zonas	 do	 tratamento	
de	plataforma;

				•	Execução	de	estruturas	
de	contenção	da	plataforma	de	
via	nos	aterros	definidos	no	pro-
jecto;

•	Trabalhos	de	construção	ci-
vil	 nas	 estações	 e	 apeadeiros,	
nomeadamente	nos	edifícios	de	
passageiros	e	nas	plataformas;

	•	Assentamento	de	via	nova,	
colocação	de	balastro	e	ataques	
de	enchimento;

O	epicentro	destes	trabalhos	
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será	 na	 estação	 de	 Fornos	 de	
Algodres,	 de	 onde	 sairão	 duas	
frentes	 de	 trabalho,	 uma	 em	
direcção	 a	 Mangualde	 e	 outra	
em	direcção	a	Celorico	da	Bei-
ra.	 No	 final	 desta	 fase	 a	 linha	
voltará	 à	 exploração,	 pelo	 que	
todas	 as	 variantes	 terão	 de	 fi-
car	 concluídas	 nesta	 fase,	 com	
excepção	da	Variante	4	(curvas	
101/102/103/104/105).	Devido	
à	complexidade	desta	variante,	
quando	a	linha	reabrir	o	tráfego	
será	feito	pelo	canal	antigo	até	
à	conclusão	dos	dois	viadutos.	

3ª	 Fase	 da	 Empreitada	 (10	
meses)

Esta	 terceira	 fase	 decorre	
com	interdições	de	via	por	8	ho-
ras	nos	dias	úteis	e	de	48	horas	
ao	 fim	 de	 semana.	 Nela	 estão	
previstas	as	seguintes	interven-
ções:

•	Conclusão	dos	trabalhos	na	
variante	4;

•	 Continuação	 e	 conclusão	
das	 Obras	 de	 Arte	 especiais	
(viadutos);

•	Execução	dos	trabalhos	de	
terraplenagem	 e	 drenagem	 na	
variante	4;

•	Levantamento	da	via	exis-
tente	na	zona	da	variante	4;

•	 Conclusão	 das	 passagens	
superiores	 aos	 PK’s	 130,5,	
139,9	e	144,0;

•	Conclusão	dos	trabalhos	de	
restabelecimentos	 e	 caminhos	
paralelos;

•	 Finalização	 dos	 trabalhos	
de	terraplenagem	e	drenagem;

•	 Conclusão	 dos	 trabalhos	
nas	estações	e	apeadeiros,	no-
meadamente	 nos	 edifícios	 de	

passageiros	e	nas	plataformas;

•	 Acabamentos	 e	 alteração	
da	infraestrutura	de	sinalização	
e	telecomunicações;

•	Trabalhos	finais	de	via	fér-
rea;

Celorico da Beira - Guarda: 
Previsão – 27 meses

1ª	 Fase	 da	 Empreitada	 (3	
meses)

Esta	 primeira	 fase	 decorre	
com	interdições	de	via	por	8	ho-
ras	em	dias	úteis	e	de	48	horas	
ao	 fim	 de	 semana.	 Nela	 estão	
previstas	as	seguintes	interven-
ções:

•	 Montagem	 de	 estaleiro	 e	
trabalhos	 preparatórios,	 com	
vista	 a	 dar	 início	 às	 diferentes	
actividades	da	empreitada;

Futuros viadutos da Abrunhosa. © Infraestruturas de Portugal
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•	 Preparação	 dos	 caminhos	
de	acesso	às	frentes	de	obra;

•	Início	da	execução	de	alar-
gamentos	de	aterros	e	de	esca-
vações	em	solos.	

•	Levantamento	e	deslocação	
provisória,	dos	cabos	de	sinali-
zação	e	telecomunicações	exis-
tentes.

2ª	 Fase	 da	 Empreitada	 (9	
meses)

Neste	período	a	linha	encon-
trar-se-á	 interdita,	 possibilitan-
do	 trabalhos	 mais	 complexos,	
tais	como:

•	 Início	 do	 corte	 de	 taludes	
de	escavação	com	recurso	a	ex-
plosivos,	 tendo	 como	 objectivo	
abrir	frentes	de	trabalho	para	os	
tratamentos	 de	 plataforma	 de	
via	e	 restantes	 trabalhos	nesta	
área	de	intervenção.	Este	traba-
lho	será	finalizado	antes	do	final	
deste	período;

•	Execução	de	alargamentos	
de	aterros;

•	Tratamento	de	taludes	com	
betão	projectado	e	redes	prega-
das;

•	Levantamento	da	via	exis-
tente	 nos	 locais	 das	 primeiras	
intervenções	na	plataforma;

•	 Execução	 das	 Passagens	
Desniveladas;

•	 Instalação	 de	 novos	 pos-
tes	e	respectiva	catenária,	onde	
esteja	previsto	no	projecto,	nas	
zonas	 intervencionadas	 nesta	
fase;

•	Trabalhos	de	RCT	+	TP	nas	
zonas	 intervencionadas	 nesta	
fase;

•	 Tratamentos	 e	 saneamen-
tos	de	plataforma	de	via;

•	Construção	das	drenagens	
e	 da	 infraestrutura	 de	 sinali-
zação	 e	 telecomunicações	 nas	
mesmas	 zonas	 do	 tratamento	
de	plataforma;

•	 Início	 dos	 trabalhos	 de	

construção	 civil	 nas	estações	e	
apeadeiros;

•	Assentamento	de	via	nova,	
colocação	de	balastro	e	ataques	
de	enchimento;

No	 final	 desta	 fase	 a	 linha	
voltará	 à	 exploração,	 pelo	 que	
todas	 as	 variantes	 terão	 de	 fi-
car	 concluídas	 nesta	 fase,	 com	
excepção	 da	 Variante	 5	 (curva	
165).	 Devido	 à	 complexidade	
desta	 variante,	 quando	 a	 linha	
reabrir	o	tráfego	será	feito	pelo	
canal	antigo	até	à	conclusão	da	
mesma.

3ª	 Fase	 da	 Empreitada	 (15	
meses)

Esta	 terceira	 fase	 decorre	
com	interdições	de	via	por	8	ho-
ras	nos	dias	úteis	e	de	48	horas	
ao	 fim	 de	 semana.	 Nela	 estão	
previstas	as	seguintes	interven-
ções:

•	Acabamentos	da	infraestru-
tura	de	sinalização	e	telecomu-
nicações;

•	Execução	dos	trabalhos	de	
terraplenagem	 e	 drenagem	 na	
variante	5;

•	Conclusão	dos	trabalhos	na	
variante	5;

•	Levantamento	da	via	e	da	
catenária	 existente	 na	 zona	 da	
variante	5;

•	 Conclusão	 das	 passagens	
desniveladas;

•	Conclusão	dos	trabalhos	de	
restabelecimentos	 e	 caminhos	
paralelos;

•	Tratamento	de	taludes	com	
betão	projectado	e	redes	prega-
das;

•	 Finalização	 dos	 trabalhos	
de	terraplenagem	e	drenagem;

•	Conclusão	dos	trabalhos	de	
construção	 civil	 nas	estações	e	
apeadeiros;

•	Trabalhos	finais	de	via	fér-
rea	e	de	catenária;

PK 205,7 – PK 209,5 (Guar-
da): Previsão – 27 meses

Neste	pequeno	troço	de	qua-
se	4km’s,	a	empreitada	decorre	
com	interdições	de	via	por	7	ho-
ras	em	dias	úteis	e	de	12	horas	
ao	sábado	e	domingo.	Nela	es-
tão	previstas	as	seguintes	inter-
venções:

•	Levantamento	e	deslocação	
provisória,	dos	cabos	de	sinali-
zação	e	telecomunicações	exis-
tentes,	de	acordo	com	o	projec-
to	específico;

•	 Levantamento	 de	 via	 fér-
rea;

•	Tratamento	de	plataforma	e	
a	 execução	 dos	 atravessamen-
tos	do	caminho	de	cabos;

•	Assentamento	de	via,	colo-
cação	de	balastro	e	ataques	de	
enchimento;

•	 Trabalhos	 de	 catenária	 e	
RCT	+	TP;

•	 Trabalhos	 de	 terraplena-
gem	e	drenagem;

•	Tratamento	de	taludes	com	
betão	projectado	e	redes	prega-
das;

•	 Trabalhos	 de	 terraplena-
gem	e	drenagem	na	Estação	da	
Guarda	para	assentamento	das	
novas	linhas;

A	 empreitada	 do	 troço	 2.1	
foi	entregue	ao	Consórcio	Mota	
Engil	 –	 Engenharia	 e	 Constru-
ção,	 S.A.	 /	 Mota-Engil	 Railway	
Engennering,	S.A.,	por	68,8	mi-
lhões	 de	 euros	 e	 um	 prazo	 de	
execução	de	25	meses.	No	troço	
2.2	foi	ao	Consórcio	CONDURIL	
-	 Engenharia,	 S.A.	 /	 TEIXEIRA	
DUARTE	 –	 Engenharia	 e	 Cons-
truções,	 S.A	 /	 Somafel	 -	 En-
genharia	 e	 Obras	 Ferroviárias,	
S.A.	por	53,1	milhões	de	euros	
e	um	prazo	de	execução	de	27	
meses.



60

A locomotiva 2603 foi 
recolocada ao ser-
viço após uma mar-

cha de ensaio a 1 de Julho. 
Trata-se da 11ª locomotiva 
2600 recuperada, e a pri-
meira que não dispõe de co-
mando múltiplo de tracção.

Está	 no	 entanto	 equipada	 de	
farol	 central	 de	 LED,	modifica-
ção	 que	 se	 vem	 generalizando	
na	primeira	série	para	melhorar	
iluminação	nocturna	da	via.

O	reforço	vem	em	boa	altura,	
dado	 que	 o	 desgaste	 de	 roda-
dos	 e	 a	 demora	 na	 aquisição	
tem	 parado	 várias	 locomotivas	
da	série,	provocando	até	conse-
cutivas	 e	 regulares	quebras	de	
rotação.

Após	o	ensaio	houve	ainda	um	
sobressalto,	tendo	a	locomotiva	
rebentado	um	tubo	quando	re-
alizava	 o	 IR	 830	 Valença	 –	 Fi-
gueira	de	5	de	Julho,	obrigando	
a	nova	passagem	pela	oficina.

A	2603	estava	fora	de	serviço	
desde	23	de	Agosto	de	2010.

O	 programa	 de	 recupera-
ção	das	2600	prossegue	com	a	
2609,	 já	pintada	e	em	 fase	de	
acabamentos,	 e	 com	 a	 2628,	
que	 incorpora	 várias	 modifica-
ções	com	utilização	de	electró-
nica,	 com	 trabalhos	 de	 chapa	
concluídos.	 Até	 final	 do	 ano,	
também	a	2604	deve	ainda	ini-
ciar	reparação.

Lousado, primeiro serviço comercial da 2603 no IR 857 do dia 02 de Julho de 2022. © Tiago Cunha

loComotiva 2603 
rECupErada
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A 2603 realiza o 857 Porto - Valença de 7 de Julho, à passagem por Carreço, como se tivesse saído 
agora de fábrica. © João Cunha

	
A 2603 em pleno serviço com o IR 855. Travagem, 18 de Julho de 2022. © Gil Monteiro



nohabs rEsgatadas da 
livração

As últimas duas No-
hab de via estreita 
(de três construídas 

em 1949) foram resgatadas 
do seu longo pousio nas co-
cheiras da Livração.

	 Preparadas	 a	 25	 de	 Julho	 e	
transbordadas	para	Contumil	de	
camião	a	26	de	Julho,	as	9102	e	
9103	serão	restauradas	nas	ofi-
cinas	do	material	histórico,	para	
reposição	em	serviço.	Serão	es-
pecialmente	 dedicadas	 a	 com-
boios	históricos	e	alugueres	de	
grupo,	situação	onde	são	parti-

cularmente	convenientes	graças	
aos	seus	baixos	custos	de	ope-
ração	e	reduzida	capacidade.

O	resgate	antecipado	aprovei-
ta	a	vinda	em	breve	de	um	gru-
po	de	aprendizes	alemães	que,	
em	programa	ERASMUS,	 parti-
ciparão	no	restauro	de	pelo	me-
nos	uma	destas	automotoras	no	
depósito	 de	 Contumil,	 oportu-
nidade	que	permitirá	alavancar	
a	sua	recuperação	e	que	serve	
também	 propósitos	 pedagógi-
cos.

O	 grupo,	 Havelländische	 Ei-
senbahn,	 propôs	 esta	 oportu-
nidade	 após	 contactos	 com	 a	
APAC	na	sequência	da	publica-
ção	 do	 livro	 “As	 Automotoras	
Diesel	Nohab”	que,	nem	de	pro-
pósito,	a	associação	recolocou	à	
venda	após	estar	esgotado	du-
rante	muito	tempo.
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Foi com recurso a um trator que se procedeu à retirada das Nohabs do telheiro de Livração onde estavam 
praticamente abandonadas. 25 de Julho de 2022. © João Morgado
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Ambas as unidades se apresentavam num estado lastimável. Livração,  25 de Julho de 2022. © João Morgado

O transporte das automotoras fez-se por meio rodoviário. 26 de Julho de 2022. © Gil Monteiro
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Chegada das unidades a Contumil e início 
das operações de descarga.

  26 de Julho de 2022. 
© Gil Monteiro
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Com a bonita idade de 73 anos, as 
sobreviventes Nohab de via estreita vão 
ter um futuro muito mais risonho, após 
a intervenção que irá decorrer e que as 

colocará em estado de marcha.
Contumil,  25 de Julho de 2022. 

© Gil Monteiro



As obras de renovação integral de 
via na linha do Vouga entre Oli-
veira de Azeméis e Santa Maria da 

Feira aproximam-se do final.

Durante	o	mês	de	Julho	a	intervenção	chegou	
à	 estação	 da	 Feira,	 ficando	 praticamente	 con-
cluídos	 os	 trabalhos	 nos	 cerca	 de	 13	 quilóme-
tros	inseridos	nesta	empreitada.	A	renovação	do	
troço	entre	Oliveira	de	Azeméis	e	Feira	tem	um	
investimento	 total	 superior	 a	4	milhões	de	eu-
ros,	 sendo	que	2,6	milhões	são	da	empreitada	
e	1,4	milhões	dos	 custos	 dos	materiais	 aplica-
dos	que	foram	fornecidos	pela	Infraestruturas	de	
Portugal.	 Para	finalização	dos	 trabalhos	vai	 ser	
efetuado	o	ataque	mecânico	pesado,	sendo	que	
as	máquinas	necessárias	a	essa	 intervenção	 já	
se	encontravam	parqueadas	na	estação	de	São	
João	da	Madeira.

A	destacar	ainda	a	reabilitação	de	vários	edifí-
cios	da	linha	do	Vouga,	alguns	deles	que	se	en-
contravam	 em	 elevado	 estado	 de	 degradação.	
As	obras	vão	permitir	a	sua	preservação,	dando-
-lhes	uma	nova	vida	para	além	dos	serviços	fer-
roviários,	 dinamizando	 as	 áreas	 em	 que	 estão	
inseridos.	 Em	 Couto	 de	 Cucujães	 os	 trabalhos	
de	transformação	do	edifício	de	passageiros	em	
albergue	avançam	rapidamente.	Também	são	vi-
síveis	diversos	trabalhos	nas	estações	da	Feira,	
São	João	da	Madeira	e	Oliveira	de	Azeméis.

Em	 Sernada	 do	 Vouga	 a	 placa	 giratória	 está	
novamente	 ligada	 à	 rede	 ferroviária,	 permitin-
do	assim	o	seu	uso,	estrutura	fundamental	para	
uma	melhor	 gestão	 do	material	 histórico,	 com	
destaque	para	a	locomotiva	a	vapor.	

As	 novidades	 na	 linha	 do	 Vouga	 podem	 ser	
acompanhadas	na	página	oficial	do	facebook	do	
Movimento	Cívico	Pela	Linha	do	Vouga:

https://www.facebook.com/Pelalinhadovouga

modErnização da linha 
do vouga

© Mário Pereira
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Os trabalhos que decorriam em Julho perto 
do apeadeiro de Escapães
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© Mário Pereira

https://www.facebook.com/Pelalinhadovouga
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Trabalhos na estação de Vila da Feira durante o mês de Julho de 2022.

 ©  Bruno Soares

 ©  Bruno Soares

 ©  Bruno Soares  ©  Bruno Soares

 ©  Bruno Soares  ©  Bruno Soares

 ©  Bruno Soares
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Trabalhos nos edifícios das estações e apeadeiros da linha do Vouga

Perspectiva lateral das obras que 
decorrem na antiga estação de Couto 

de Cucujães. Julho de 2022. 
© Bruno Soares

Vista frontal das obras que decorrem 
na antiga estação de Couto de 

Cucujães. Julho de 2022. 
© Bruno Soares

As obras em São João da Madeira, 
onde é visível o novo telhado do 

antigo cais de mercadorias. Julho de 
2022. © Bruno Soares
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Interior do antigo cais de mercadorias 
da Estação de Oliveira de Azeméis 

visivelmente em obras. Julho de 2022. 
© Bruno Soares

Vista frontal  e perspectiva lateral das 
obras que decorrem na estação de 

Vila da Feira. Julho de 2022.
 © Bruno Soares
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A empresa continua a 
debater-se com fal-
ta de rodados, de-

pois da sua aquisição ter an-
dado bloqueada nas tutelas 
durante demasiado tempo. 
De um total de 11 locomoti-
vas 2600 recuperadas no fi-
nal de Julho, apenas seis lo-
comotivas estavam aptas a 
serviço, com uma sétima (a 
2611) autorizada apenas às 
pequenas voltas entre Con-
tumil e São Bento. A razão é 
comum a todas e já chegou 
a limitar o parque a apenas 
três locomotivas – a falta de 
rodados.

A	 recuperação	 de	mais	 algu-
mas	unidades	foi	realizada	com	
o	transporte	das	últimas	quatro	
2600	 que	 se	 encontravam	 no	
Entroncamento	e	cujos	rodados	
e	 bogies	 tinham	 ainda	 alguma	
vida	útil	pela	frente,	benefician-
do	as	irmãs	de	Contumil.

A	2610	foi	a	última	locomotiva	
recuperada	com	a	ajuda	dessas	
peças,	tendo	sido	ensaiada	en-
tre	 Contumil	 e	 Entroncamento	
a	30	de	 Julho	de	2022,	depois	
de	 receber	 os	 bogies	 da	2606,	
depois	 de	 devidamente	 revis-
tos.	 No	mesmo	 dia,	 a	 locomo-
tiva	2601	foi	obrigada	a	encos-
tar	 também	 por	 ter	 atingido	 o	

limite	 de	 desgaste	 das	 rodas,	
fenómeno	que	se	acelera	na	li-
nha	do	Minho	depois	de	meses	a	
rebocarem	comboios	de	apenas	
duas	carruagens,	exigindo	mui-
to	mais	esforço	de	frenagem	da	
locomotiva.

O	 limitado	 parque	 em	 servi-
ço	 contrasta	 com	 o	 labor	 que	
já	 permitiu	 a	 recuperação	 de	
11	 locomotivas.	 Nos	 próximos	
tempos	está	apenas	prevista	 a	
reposição	ao	serviço	da	2602	e	
a	finalização	da	recuperação	da	
2609,	que	está	já	em	fase	final	
de	acabamentos	e	deve	regres-
sar	em	Setembro.

loComotiva 2610 rEndE 
loComotiva 2601
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A 2610 com o 95201 [Entroncamento - Contumil], São Félix da Marinha. 30 de Julho de 2022. © Gil Monteiro
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A 2610 passa Caxarias rumo a Contumil, na sua marcha de ensaio. 30 de Julho de 2022. © João Cunha
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A marcha da 2610 aguardando hora de saída no Entroncamento. 30 de Julho de 2022. © João Cunha
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Ensaios, comboio 95201 [Entroncamento - Contumil], Reveles. 30 de Julho de 2022. © Nuno Cortesão
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tEmpEraturas sobEm 
na rEdE portuguEsa

O mês de Julho trou-
xe a primeira gran-
de vaga de calor do 

Verão e constrangimentos 
importantes na operação 
da rede. Da gestão da infra-
-estrutura até à gestão das 
operações ferroviárias, o ca-
lor voltou a deixar a nu a fal-
ta de preparação e de planos 
de contingência para lidar 
com cenários que serão cada 
vez mais habituais no nosso 
país.

O	 fim	 de	 semana	 de	 8,	 9	 e	
10	de	Julho	foi	particularmente	
marcante.	A	sexta-feira	de	8	de	

Julho	foi	marcada	por	múltiplas	
incidências.	 As	 principais	 inci-
diram	no	AP	133	e	no	 IC	523.	
No	 caso	 do	 AP	 Lisboa	 –	 Braga	
133	o	ar	condicionado	deixou	de	
funcionar	e	obrigou	a	evacuação	
dos	 passageiros	 no	 Entronca-
mento	que,	após	mais	de	uma	
hora	à	espera	sob	uma	tempe-
ratura	 ambiente	 de	 42	 graus,	
acabaram	 por	 ser	 encaminha-
dos	 para	 automotoras	 2240	
para	 completar	 o	 percurso.	 Tal	
acabou	por	obrigar	à	supressão	
do	AP	136	Braga	–	Lisboa,	um	
fortíssimo	 impacto	 num	 com-
boio	 que	 costuma	 andar	 esgo-
tado.

O	 IC	 523	 avariou	 à	 chegada	
a	 Pombal	 e,	 talvez	 por	 solida-
riedade,	a	CP	acabou	por	fazer	
parar	o	comboio	525	no	Entron-
camento	sem	que	houvesse	al-
guma	avaria	que	o	justificasse.	
Após	 mais	 de	 duas	 horas	 em	
Pombal	e	após	mais	de	uma	hora	
com	o	IC	525	parado	no	Entron-
camento,	a	empresa	acabou	por	
manobrar	o	525	para	incorporar	
uma	5600	adicional	para	 ir	so-
correr	o	523…	em	Pombal,	nova	
manobra…	e	o	525	cheio	à	es-
pera!	Não	se	compreende	como	
é	 que	 a	 CP	 continua	 a	 utilizar	
comboios	 Intercidades	 para	
as	suas	rotações	de	material	–	
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aqui	falávamos	de	uma	marcha	
Entroncamento	–	Pombal	como	
alternativa,	 um	 custo	 insignifi-
cante.

Tudo	misturado,	o	último	com-
boio	a	sair	do	Porto	–	o	IC	528	
–	acabou	por	sair	mais	de	três	
horas	 atrasado	 e	 absorvendo	
também	as	pessoas	do	AP	136	
suprimido,	um	cenário	de	 caos	
total.	 Talvez	 por	 causa	 da	 di-
mensão	 que	 tomou	 nas	 redes	
sociais	e	na	imprensa,	a	CP	aca-
bou	por	 fazer	 sair	 um	comuni-
cado	 a	 pedir	 às	 pessoas	 para	
evitarem	viajar	de	comboio	nas	
horas	de	maior	calor,	quando	a	
própria	empresa	tem	à	disposi-
ção	os	meios	para	reduzir	o	ris-
co	 de	 falha	 nos	 equipamentos	
de	ar	condicionado	por	exemplo	
–	 reduzir	 a	 lotação	 que	 vende	
para	 cada	 comboio!	 Foi	 mais	
um	 serviço	 público	 a	 pedir	 às	
pessoas	 para	 resolverem	 um	
problema	que	não	é	expectável	
ser	encontrado	por	quem	paga	
impostos,	mas	aqui	estamos.

No	Domingo,	10	de	Julho,	vol-
taram	 a	 suceder-se	 relatos	 de	
carruagens	 com	 ar	 condiciona-
do	 avariado	 ou	 exausto.	 O	 AP	
184/5	Porto	–	Faro	foi	obrigado	
a	 trocar	 de	material	 no	 Orien-
te	após	ter	sido	constatada	fa-
lha	 do	 ar	 condicionado	do	CPA	
4010,	 originando	 um	 atraso	
de	 mais	 de	 45	 minutos	 –	 30	
dos	 quais	 imputáveis	 a	 outras	
avarias	 na	 infra-estrutura.	 Por	
efeito	cascata	das	rotações	dos	
comboios	pendulares,	o	137	Lis-
boa	–	Braga	acabou	por	sair	de	
Santa	Apolónia	com	20	minutos	
de	atraso	no	mesmo	dia.

As	 infra-estruturas	 também	
continuaram	a	sofrer.	No	dia	8,	

Alfarelos	–	Figueira	da	Foz	este-
ve	interrompida	por	várias	horas	
devido	a	problemas	na	catená-
ria	 causados	 pela	 temperatura	
ambiente.	 A	 sinalização	 entre	
Entroncamento	e	Santarém	 fa-
lhou	 regularmente	 nos	 dias	 de	
maior	 calor	 também,	 impondo	
atrasos	de	20	a	90	minutos	aos	
comboios	que	por	ali	passaram,	
a	 que	 se	 somaram	 ainda	múl-
tiplas	 limitações	 de	 velocidade	
por	 temor	 dos	 garrotes	 causa-
dos	pela	dilatação	excessiva	dos	
carris.	Só	entre	Entroncamento	
e	 Santarém	 as	 avarias	 repeti-
ram-se	nos	três	dias	já	citados,	
situação	 totalmente	 incompre-
ensível.	Mais	de	30	quilómetros	
da	linha	do	Norte	foram	limita-
dos	a	80	km/h,	idêntica	medida	
tomada	na	linha	da	Beira	Baixa.	
Na	 linha	 de	 Vendas	 Novas	 foi	
imposto	um	limite	de	60	km/h.

No	dia	10,	a	linha	da	Beira	Bai-
xa	voltou	a	enfrentar	problemas	
–	primeiro	de	sinalização	(uma	
tradição,	já)	no	Tortosendo	e	de	
seguida	um	garrote	foi	 identifi-
cado	entre	Tortosendo	e	Alcaria,	
provocando	 atrasos	 superiores	
a	45	minutos	a	cada	circulação.

Passados	 tantos	 anos	 e	 sa-
bendo	 nós	 há	 décadas	 de	 que	
as	temperaturas	tenderão	a	au-
mentar,	a	 rede	 ferroviária	 con-
tinua	sem	qualquer	preparação	
para	mitigar	 ou	 responder	 aos	
problemas	 que	 a	 temperatura	
coloca.	Não	há	soluções	opera-
cionais,	 de	gestão	ou	de	 infra-
-estrutura	 ensaiadas	 ou	 dispo-
níveis	 para	 garantir	 uma	 coisa	
muito	 simples:	 que	 o	 comboio	
que	se	pagou	(via	bilhetes	e	im-
postos)	aparece	e	realiza	o	ho-
rário	prometido.

A	 isto	somam-se	algumas	 in-
terdições	de	 curta	duração	de-
vido	 a	 incêndios	 rurais,	 que	
voltaram	a	atingir	o	nosso	país.	
A	9	 de	 Julho,	 o	 IR	875	para	 o	
Pocinho	não	pôde	passar	do	Tua	
durante	algum	tempo	devido	a	
um	incêndio	nas	proximidades.

Temperatura a subir tam-
bém no material

Além	 dos	 casos	 particulares	
que	se	repetem	e	que	já	foram	
mencionados,	 as	 supressões	
nas	 linhas	 de	 Sintra	 e	 Algarve	
têm	aumentado	gradualmente.	

No	 Algarve,	 a	 fiabilidade	 da	
série	0450	volta	a	estar	em	bai-
xa	 e	 a	 prejudicar	 seriamente	
o	 serviço	 na	 linha.	 Por	 vezes,	
mesmo	não	necessitando	de	su-
pressões,	são	impostos	atrasos	
significativos	 a	 circulações	 re-
levantes	 devido	 à	 compressão	
da	rotação	de	material	por	falta	
de	 disponibilidade,	 impactando	
também	 serviços	 em	 corres-
pondência,	 como	 os	 Intercida-
des	Lisboa	–	Faro.	A	renovação	
da	série,	uma	necessidade	cada	
vez	mais	visível,	continua	adia-
da.

Na	linha	de	Sintra	o	problema	
volta	a	ser	a	falta	de	peças	para	
a	manutenção	da	 frota.	Depois	
de	 todas	 as	 56	 automotoras	
2300	 e	 2400	 terem	 sido	 recu-
peradas	para	serviço	comercial,	
um	 número	 importante	 destas	
voltou	a	parar	devido	a	falta	de	
rodados	ou	até	de	componentes	
mais	pequenos,	sempre	devido	
ao	 atraso	 nas	 compras	 que	 é	
motivado	pelas	demoras	incom-
preensíveis	 nas	 aprovações	 de	
despesas	por	parte	do	ministé-
rio	das	Finanças,	cenário	que	foi	
particularmente	visível	em	2017	
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e	2018,	anos	de	muito	má	me-
mória.

Também	 na	 região	 Norte	 os	
problemas	aumentam	à	medida	
que	o	Verão	avança.	Há	alguns	
meses	 que	 várias	 circulações	
urbanas	do	Porto	vêem	as	2240	
substituir	as	3400,	por	falta	de	
rodados	para	estas	últimas.	As	
UTE	2240	parecem	ser	 inesgo-
táveis,	mas	essa	prontidão	tem	
como	consequência	menos	visí-
vel	a	redução	de	capacidade	em	

outros	comboios	da	rede,	onde	
o	conforto	vai	sendo	impactado	
negativamente.

Nem	só	das	3400	se	fazem	os	
problemas	 de	 falta	 de	 rodados	
a	Norte.	A	série	de	locomotivas	
2600	chegou	a	estar	reduzida	a	
três	 locomotivas	 operacionais,	
com	 mais	 de	 metade	 do	 par-
que	a	aguardar	rodados.	Com	a	
chegada	das	últimas	4	locomo-
tivas	 resgatadas	 do	 Entronca-
mento	foi	possível	elevar	para	7	

as	disponíveis,	num	total	de	11	
recuperadas	e	que	deviam	estar	
operacionais.

O	 Verão	 começou	 quente	 e	
promete	 continuar	 quente.	 Um	
cenário	de	procura	elevada	e	de	
falta	de	agilidade	na	gestão	das	
empresas	 públicas	 em	 causa	
trazem-nos	memórias	 recentes	
que	queríamos	esquecer.

Cp quEr rEForçar 
oFErta no lEstE

A CP anunciou inten-
ções de reforçar a 
oferta de comboios 

regionais na linha do Leste, 
tendo em vista a diminuição 
do tempo de viagem global 
entre Lisboa e Madrid, acer-
tando um segundo horário 
destes regionais com 
o comboio Talgo Ba-
dajoz – Madrid que 
sai da cidade-frontei-
ra pouco depois das 
17:00.

Para	 tal,	 a	CP	vai	 an-
tecipar	 a	 saída	 do	 En-
troncamento	 do	 com-
boio	 existente,	 e	 uma	
segunda	 relação	 sairá	
do	 Entroncamento	 pela	
hora	 de	 almoço,	 cum-
prindo	uma	ligação	mais	
eficiente	com	o	comboio	
para	Madrid.	Recorde-se	
que	Espanha,	desde	19	
de	 Julho,	 abriu	 a	 nova	
linha	Badajoz	–	Plasen-

cia,	por	onde	circulam	comboios	
de	longo	curso	mais	rápidos	em	
direcção	a	Madrid.

Apesar	 das	 intenções	 para	
cumprir	este	reforço	a	31	de	Ju-
lho,	a	falta	de	resposta	da	ADIF	
à	 solicitação	 de	 canal	 horário	
entre	a	fronteira	e	a	estação	de	

Badajoz	 adiou	 para	 já	 esta	 in-
tenção,	 num	 capítulo	 mais	 da	
total	 confusão	 e	 descoordena-
ção	que	existe	entre	Portugal	e	
Espanha	a	nível	ferroviário.

Regional Entroncamento - Badajoz na estação de Portalegre, 
17 de Junho de 2021. © António J. Pombo
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Decorrem as obras referentes 
à empreitada de Beneficiação 
do Edifício de Passageiros 

e Património Azulejar da estação da 
Amieira.

A	Empreitada	consiste	na	beneficiação	do	
conjunto	 edificado	 da	 estação	 da	 Amieira	
situada	 ao	 quilómetro	 204,9	 da	 linha	 do	
Oeste.	Os	trabalhos	previstos	vão	permitir	
diversas	 intervenções	 ao	 nível	 das	 cober-
turas,	fachadas,	caixilharia,	instalações	so-
ciais	e	património	azulejar.

A	 intervenção	 está	 a	 cargo	 da	 empresa	
Signinum	 Gestão	 de	 Património	 Cultural,	
após	a	assinatura	do	contrato	no	início	do	
mês	de	Maio.	Com	um	investimento	supe-
rior	a	350	mil	euros,	o	contrato	prevê	150	
dias	de	prazo	para	conclusão	dos	trabalhos.

rEabilitação da Estação 
da amiEira

Diversas perspectivas dos trabalhos que 
decorrem na estação da Amieira. 

29 de Julho de 2022.

 © Raul Marques
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ibEria sEa-rail: 
o novo Comboio ibériCo

O Iberia Sea-Rail é o 
novo serviço ope-
rado pela Takargo/

Captrain para a COSCO que 
liga o porto de Valência (Es-
panha) a Leixões e Bobade-
la. A operação arranca com 
2 ligações semanais, uma a 
Leixões e outra ao Terminal 
de Mercadorias da Bobadela, 
sendo que a COSCO prevê já 
em outubro duplicar as liga-
ções passando a ter duas li-
gações semanais a Leixões e 
outras duas à Bobadela.

O	 novo	 corredor	 ferroviário	
surge	 como	 alternativa	 para	
o	 transporte	 das	 mercadorias	

contentorizadas	de/para	a	Asia,	
que	atualmente	seguem	por	via	
marítima	em	embarcações	mais	
pequenas	 até	 ao	 porto	 de	 Ro-
terdão	onde	os	contentores	são	
mudados	 para	 grandes	 navios	
seguindo	nesses	até	ao	Oriente,	
passando	 a	 seguir	 de	 comboio	
desde	Portugal	até	ao	porto	de	
Valência	 que	 servirá	 como	hub	
para	 daí	 os	 contentores	 segui-
rem	por	via	marítima	até	ao	Ex-
tremo	e	Médio	Oriente.

As	 locomotivas	Euro	4000	da	
Takargo/Captrain	 rebocarão	
uma	miscelânea	de	vagões	pla-
taforma,	 entre	Sggmrss	VTG	 e	
Ermewa	 e	 Lgnss	 da	 Captrain,	

com	 uma	 capacidade	 para	 58	
TEU	 ao	 longo	 dos	 seus	 452	m	
de	comprimento.

Após	 um	 comboio	 de	 expe-
riência	 em	meados	 de	 abril,	 a	
operação	regular	iniciou-se	com	
o	primeiro	comboio	a	sair	de	Va-
lência	a	28	de	julho,	tendo	che-
gado	 já	na	manhã	do	dia	30	a	
Leixões,	tal	demora	deveu-se	a	
problemas	 de	 circulação	 ainda	
em	Espanha	 e	 a	 problemas	 de	
Convel	 da	 5037.	 O	 regresso	 a	
Espanha	correu	como	planeado	
no	dia	seguinte.	

Este	 comboio	 marcou	 o	 re-
gresso	da	5037	à	linha	após	vá-
rias	 semanas	 na	 oficina	 e	 com	

A 335-037 da Captrain sai de Badajoz com o primeiro comboio da Cosco Valência - Leixões, 29 de Julho de 2022
 © José Luis Torres Blázquez
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O regresso do Iberia 
Sea-Rail de Leixões 

rumo a Valência com o 
número 89170/1 (Leixões 
- Badajoz) à passagem 

por Paialvo e duas horas 
mais tarde e após a 

inversão da locomotiva no 
Entroncamento o mesmo 

comboio à passagem 
pelo Vale da Bica já em 
plena Linha do Leste.

 31 de Julho de 2022.

 © Valério dos Santos

uma	 novidade,	 o	 lettering	 da	
Captrain	 sobre	 o	 esquema	 de	
pintura	 da	 Alpha	 Trains	 (cinza	
e	 verde).	 Trata-se	 da	 primeira	
locomotiva	das	4	alugadas	pela	
Ibercargo	e	que	ostentam	o	es-
quema	de	pintura	Alpha	Trains	a	
levar	lettering.

Na	primeira	semana	de	agosto	
estavam	previstas	duas	ligações	
à	 Bobadela,	 uma	 terça-feira	 e	
outra	sexta-feira,	mas	só	a	pri-
meira	 se	 realizou,	 tendo	 a	 se-
gunda	sido	suprimida.

A	 título	 de	 curiosidade,	 já	
em	2022,	a	COSCO	comprou	a	

maioria	 do	 capital	 da	 Logitren,	
empresa	 ferroviária	 espanho-
la,	facto	que	a	somar	à	criação	
deste	novo	corredor	ibérico	dei-
xa	no	ar	a	suspeita	de	no	futuro	
(nomeadamente	após	a	solução	
para	 o	 “problema	 do	 Convel”)	
vermos	este	serviço	a	ser	 feito	
pela	Logitren.
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2240 dE novo ao sErviço 
do dEsporto

Entre os dias 30 de 
Junho e 3 de Julho, 
Loulé foi a Capital 

do Desporto Escolar, onde 
participaram mais de 1000 
alunos de todo o país.

Como	tem	sido	habitual	fo-
ram	 feitos	 serviços	 ferroviá-
rios	 especiais	 para	 transpor-
tar	centenas	de	participantes	
provenientes	de	várias	zonas	
do	país.	No	dia	30	de	 Junho	
efetuou-se	 a	 viagem	 entre	
Viana	do	Castelo	e	Loulé	com	
recurso	 a	 3	 unidades	 da	 sé-
rie	2240.	A	composição,	após	
o	 desembarque	 dos	 passa-
geiros	 em	 Loulé,	 continuou	
viagem	 até	 Faro,	 local	 onde	
parqueou	 para	 descanso	 e	
alimentação	da	tripulação.	Pos-
teriormente	regressou	no	mes-
mo	dia	em	vazio	para	Lisboa,	de	
modo	 a	 que	 as	 unidades	 esti-

vessem	disponíveis	para	os	ser-
viços	do	dia	seguinte.

No	domingo,	 dia	 03	de	 Julho	
a	operação	ferroviária	decorreu	
no	sentido	inverso.	A	CP	enviou	

3	unidades	2240	para	o	sul	do	
país	em	vazio	durante	a	manhã	
para	que	as	mesmas	 levassem	
os	 participantes	 de	 regresso	 a	
casa	com	ponto	final	da	viagem	

em	Viana	do	Cas-
telo.

O regresso das UTEs em vazio a Lisboa. Patacão, 30 de Junho de 2022. 
© Pedro André

A operação do dia 
03 de Julho, com 
a composição a 

caminho do norte 
do país à passagem 

pelo Terrim.

© João Balseiro
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núClEo musEológiCo 
dE lagos vai rEabrir

No passado dia 30 
de Julho decor-
reu a cerimónia de 

assinatura do Protocolo de 
Gestão Partilhada do Núcleo 
Museológico de Lagos do 
Museu Nacional Ferroviário 
entre a autarquia de Lagos e 
a Fundação do Museu Nacio-
nal Ferroviário.

Este	documento	vai	permitir	a	
reabertura	 do	 núcleo	museoló-
gico	ao	público	depois	de	mui-
tos	anos	encerrado.	A	autarquia	
irá	avançar	para	as	necessárias	
obras	de	 requalificação	do	edi-
fício	 e	 do	 espaço	 envolvente.	
Para	 além	 da	 antiga	 cocheira	
de	 locomotivas,	 construção	 ti-
picamente	ferroviária		única	em	
Portugal	situada	junto	da	esta-

ção	de	Lagos,	existe	ainda	a	an-
tiga	placa	giratória	sem	ligação	
à	 rede	 ferroviária	 e	 o	 local	 da	
antiga	linha	de	fosso	onde	eram	
efetuados	 alguns	 trabalhos	 de	
manutenção.	 A	 autarquia	 fica-
rá	encarregue	de	dotar	o	espa-
ço	 com	 os	 recursos	 humanos	
necessários	 para	 a	 abertura	
ao	 público,	 assim	 como	 terá	 a	
responsabilidade	 de	 dinamizar,	
promover	e	manter	toda	a	área.

A	 FMNF	 irá	 ficar	 responsável	
pela	 recuperação	 do	 material	
circulante	existente,	para	o	que	
o	mesmo	possa	futuramente	ser	
visitado	pelo	público.	Do	espólio	
do	 núcleo	 museológico	 fazem	
parte	as	locomotivas	013	e	033,	
os	salões	Sfv	13	e	Sf	3004	e	a	
dresine	de	inspeção	DI6.	

O	núcleo	museológico	de	Lagos	
possui	outros	objectos	de	 inte-
resse,	tais	como:	vários	apetre-
chos	 marítimos,	 retirados	 dos	
barcos	que	efectuavam	a	ligação	
fluvial	entre	Lisboa	e	o	Barreiro.	
Disponibiliza	 também	 vários	
utensílios	 de	 reparação	 e	 con-
servação	da	via	férrea,	nomea-
damente	ferramentas	e	veículos	
para	inspecção,	dos	quais	salien-
tamos,	 um	 quadriciclo	 a	 pedal	
utilizado	 pelo	 Chefe	 do	 Lanço,	
um	quadriciclo	motorizado	para	
o	serviço	do	Chefe	de	Distrito	e	
uma	dresine	de	inspecção	para	o	
pessoal	superior	da	Companhia.	
Para	além	de	 faróis,	 lanternas,	
telefones,	 marcadeiras	 de	 bi-
lhetes,	 placas	 de	 fabricante	 e	
de	 numeração	 de	 locomotivas	

e	 carruagens,	 manó-
metros,	níveis	de	água	
das	 caldeiras,	 assim	
como	outros	aparelhos	
normalmente	 instala-
dos	 sobre	 as	 locomo-
tivas.	

Esta	cerimónia	 inse-
riu-se	nas	comemora-
ções	dos	100	anos	da	
chegada	do	comboio	a	
Lagos.

Núcleo museológico de 
Lagos, Março de 2011.

© Pedro André
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linha da bEira baixa
rEabilitação dE passagEns hidráuliCas

Já se iniciaram os trabalhos referen-
tes à empreitada de reabilitação de 
alvenarias em 5 passagens hidráuli-

cas (PH´S) na linha da Beira Baixa.

As	 intervenções	 vão	 decorrer	 entre	 os	 pk	
117,759	 e	 125,370	 do	 troço	 	 Entroncamento	
/	 Abrantes	 e	 nas	 PH’S	 dos	 pks	 9,598,	 37,292,	
56,319	e	66,241	no	troço	Abrantes/Guarda.	Esta	
empreitada	vai	permitir	reabilitar	essas	estrutu-
ras,	corrigindo	as	seguintes	patologias:

-	Degradação	das	alvenarias	com	desguarneci-
mento	de	juntas	e	erosão	das	pedras;

-	Fissuração	aberta	entre	a	moldura	e	o	arco,	e	
também	nos	hasteais	e	abóbada;

-	Infiltrações;

-	Corrosão	de	armaduras.

O	processo	iniciou-se	no	dia	8	de	Fevereiro	de	
2022	com	a	abertura	do	concurso	público,	tendo	
o	contrato	sido	assinado	no	dia	08	de	Junho	entre	
a	Infraestruturas	de	Portugal	e	a	empresa	H	Tec-
nic	-	Construções,	Lda.	O	preço	contratual	foi	de	
459.514,72	€	e	as	obras	vão	desenrolar-se	num	
prazo	de	180	dias.

Estas	 intervenções	 são	 fundamentais	 para	 a	
preservação	 e	 manutenção	 destas	 estruturas,	
aumentando	 o	 período	 de	 vida	 das	 mesmas	 e	
reforçando	as	condições	de	 funcionamento	e	de	
segurança.

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal © Infraestruturas de Portugal
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Calor é sinónimo de 
avarias na linha do 
Douro.

-	No	dia	23	de	 julho,	a	 loco-
motiva	 1438	 avariou	 no	 Poci-
nho,	 antes	 de	 partir	 com	 o	 IR	
21860.	 Foi	 então	 acionado	 o	
socorro,	 que	 foi	 prestado	 pela	
locomotiva	1424,	que	se	encon-
trava	de	reserva	na	estação	da	
Régua.	 Após	 esta	 ter	 chegado	
ao	 Pocinho,	 partiu	 então	 o	 IR	
21860	com	cerca	de	uma	hora	
de	atraso.

Mais	 à	 frente,	 na	 estação	 do	
Marco	 de	 Canaveses,	 acabou	
por	avariar	também	a	locomoti-
va	1424	(que	já	prestava	socor-
ro	 à	 1438),	 ficando	 o	 comboio	
detido	 nesta	 estação.	 O	 IR	 foi	
parcialmente	 suprimido,	 daqui	
até	 à	 estação	 terminal,	 Porto	
São	 Bento.	Os	 passageiros	 se-
guiram	no	comboio	suburbano.

Como	na	estação	do	Marco	de	
Canaveses	 já	 há	 catenária,	 foi	
então	mais	uma	vez,	acionado	o	
socorro,	desta	vez	prestado	pela	

locomotiva	 elétrica	 2603,	 onde	
posteriormente	 seguiu	 com	 as	
locomotivas	1400	avariadas	e	a	
composição	do	IR	21860	(qua-
tro	carruagens	Schindler	e	uma	
carruagem	Sorefame)	em	mar-
cha	até	Contumil,	no	Porto.

brEvEs da linha do douro

Na fotografia, o IR 21860, ainda antes da 1424 avariar, de passagem pela ponte das Quebradas, em Baião. 
23 de Julho de 2022. © José Pedro Botelho

avarias dE 1400 no douro
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rEnovação dE barrEiras dinâmiCas dE 
protEção a taludEs 

A empreitada de reparação das bar-
reiras de proteção à via-férrea 
existentes entre os km 121,500 e 

121,800 da linha do Douro já foi consigna-
da.

A	empresa	vencedora	do	concurso	foi	a	ANCOR-
POR,	que	tem	um	prazo	de	4	meses	para	com-
pletar	 os	 trabalhos.	 A	 intervenção	 vai	 permitir	
renovar	e	reforçar	as	barreiras	existentes	que	já	
contam	com	mais	de	duas	décadas	de	existência.	
Deste	modo	vai	ser	possível	manter	a	eficácia	ne-
cessária	à	proteção	da	via	contra	a	queda	de	pe-
dras,	tendo	em	conta	a	zona	onde	passa	a	linha,	
junto	a	uma	encosta.

Os	trabalhos,	considerados	de	elevada	comple-
xidade	logística,	num	lugar	sem	acessos	rodoviá-
rios,	vão	obrigar	a	que	os	trabalhadores	acedam	
ao	local	por	meio	fluvial	e	os	meios	operacionais	
e	maquinaria	seja	transportados	por	meio	ferro-
viário.

A	 empreitada	 que	 decorre	 numa	 zona	 de	 es-
carpa	junto	do	rio	Douro	não	vai	comprometer	a	
circulação	 ferroviária	 tendo	 sido	 tomadas	 todas	
as	medidas	de	segurança.	A	fiscalização	da	obra	
está	a	cargo	da	Infraestruturas	de	Portugal.

Este	investimento	de	cerca	de	250	mil	euros	in-
sere-se	no	plano	que	a	IP	tem	vindo	a	aplicar	ao	
longo	da	linha	do	Douro	na	consolidação	e	estabili-
zação	de	taludes,	mitigando	desse	modo	os	riscos	
e	 corrigindo	 sinais	 de	 instabilidade,	 beneficiando	
as	condições	de	segurança	e	consequentemente	a	
disponibilidade	e	fiabilidade	da	infraestrutura	fer-
roviária.

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal
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No dia 30 de julho, a Jerónimo Martins alugou 
um comboio à CP, formado por duas carruagens 
Schindler de 1ª classe, uma carruagem Corail de 

1ª + Bar (climatizada), e um furgão gerador Sorefame, 
para alimentar eletricamente a carruagem Corail.

O	comboio	seguiu	em	marcha	de	Contumil	para	a	Régua,	onde	
posteriormente	partiu	em	serviço	comercial,	fazendo	o	comboio	
13810	para	Porto	São	Bento.

Comboio CorrEio

EspECial JErónimo martins - douro

Com a locomotiva Diesel 1432 a 
cargo, o comboio aguarda cruzamento 
com o IR 865 na estação de Mosteirô.
Serviços como este, têm sido cada vez 
mais requisitados na linha do Douro, 
por empresas ou grupos. 30 de Julho 

de 2022. © José Pedro Botelho

altEração dE matErial nos ir do douro

O mês de julho, foi 
marcante no que 
toca a temperatu-

ras extremas. Quem acom-
panha diariamente o cami-
nho de ferro, em Portugal e 
não só, pôde assistir às mais 
diversas avarias, desde a si-
nalização da via, até ao ma-
terial circulante.

A	 linha	 do	Douro	 não	 foi	 ex-
ceção,	e	no	verão,	sendo	o	Alto	
Douro	 uma	 das	 zonas	 mais	
quentes	do	nosso	país,	natural-
mente	foram	registadas	muitas	
ocorrências.

Face	 às	 condições	 climáticas,	
a	CP	 realizou	 ajustes	 nas	 ope-
rações	 comerciais,	 substituindo	
por	exemplo,	algumas	composi-

ções	de	 locomotivas	1400	com	
carruagens	 Sorefame	 e	 Schin-
dler,	 sem	 climatização,	 que	 fa-
ziam	 alguns	 dos	 Interregionais	
“MiraDouro”,	 por	 automotoras	
da	série	592	com	climatização.	
Os	IR	em	questão,	são	os	862,	
869,	875	e	876.

Com	 esta	 medida,	 a	 empre-
sa	 garante	melhores	 condições	
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de	conforto,	tanto	para	os	pas-
sageiros,	como	para	as	tripula-
ções,	e	permite	 também	folgar	
mais	 um	 pouco	 a	 rotação	 das	
locomotivas	 1400,	 que	 com	 o	
calor,	 tendem	 a	 avariar	 mais	
frequentemente.

Uma	 solução	 para	 o	 Douro,	
seria	durante	o	verão,	nos	ho-
rários	 mais	 procurados,	 criar	
composições	 mistas,	 com	 car-
ruagens	Schindler	ou	Sorefame	
(carruagens	 não	 climatizadas,	
mais	 apropriadas	 para	 o	 turis-
mo)	 com	 carruagens	 Arco	 ou	
Corail	(carruagens	com	climati-
zação,	mais	apropriadas	para	o	
serviço	regular	de	passageiros).	
Relembrando	 que	 o	 comboio	

“MiraDouro”	 é	 um	 comboio	 de	
categoria	IR,	transporta	passa-
geiros	 regulares	 diariamente	 e	
ao	 mesmo	 tempo,	 os	 turistas	
que	visitam	o	Douro.	Seria	uma	
maneira	 de	 oferecer	 as	 duas	
condições	 de	 viagem	 ao	 dife-
rente	público.

Outra	solução,	seria	recolocar	
ao	serviço	algumas	locomotivas	
Diesel	da	série	1930,	pois	uma	
só	 1400,	 tem	 se	 mostrado	 in-
suficiente	 para	 as	 composições	
diárias	de	5	e	6	carruagens	que	
percorrem	 a	 linha	 do	 Douro.	
Estas	 locomotivas	 (1930)	 têm	
a	vantagem	de	atingir	uma	ve-
locidade	máxima	de	120	km/h,	
maior	 capacidade	 de	 esforço	 e	

possuem	 um	 gerador	 para	 cli-
matizar	 carruagens,	 ou	 seja,	
não	seria	necessário	 incorporar	
nas	 composições	 com	 carrua-
gens	 climatizadas,	 um	 furgão	
gerador.

Dupla de automotoras 592.200 em UM, no IR 876 do dia 30 de Julho de 2022, a passar na zona da Venda das 
Caldas, em Baião. © José Pedro Botelho
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Cp rEForçou oFErta 
para o algarvE

A CP lançou um re-
forço de oferta nos 
comboios de Longo 

Curso em direcção ao Algar-
ve que, como habitualmen-
te, enfrentam um notável 
acréscimo da procura duran-
te os meses de Verão.

Desde	15	de	Julho	e	até	ao	fi-
nal	 do	 Verão,	 um	 Intercidades	
semanal	acresce	à	oferta	regu-
lar,	saindo	de	Lisboa	às	sextas	e	
regressando	ao	Domingo,	a	que	
se	 soma	 no	 dia	 15	 de	 Agosto	
uma	ida	e	volta	no	mesmo	dia.

Previsto	inicialmente	com	UTE	
2240,	 mas	 vendido	 como	 In-
tercidades	ao	contrário	de	anos	
anteriores	em	que	este	material	
foi	seleccionado	para	o	reforço,	
após	o	primeiro	fim	de	semana	
de	 operação	 a	 CP	 trocou	 para	
máquina	e	carruagens,	de	facto	
equiparando	 o	 nível	 de	 serviço	
com	os	restantes	comboios	In-
tercidades.

Além	desta	oferta,	a	CP	ope-
rou	também	um	comboio	espe-
cial	 após	 o	 festival	 Sudoeste,	
que	todos	os	anos	acontece	na	
Zambujeira	do	Mar,	procurando	

aliviar	os	comboios	Intercidades	
regulares	 deste	 acréscimo	 de	
procura.

Os	 comboios	 para	 o	 Sul	 têm	
circulado	 frequentemente	 es-
gotados,	 havendo	 casos	 de	
comboios	a	esgotarem	pratica-
mente	uma	semana	antes.	Uma	
pista	 para	 motivar	 um	 reforço	
de	 oferta	 bem	 maior	 a	 partir	
de	 2023,	 relembrando	 que	 no	
passado	 esta	 4ª	 relação	 Inter-
cidades	Lisboa	–	Faro	que	agora	
é	 semanal	 costumava	 circular	
diariamente	 nos	meses	 de	 Ve-
rão.

O IC 21676 na partida da estação de Albufeira já com um atraso considerável no dia 24 de Julho de 2022.
 © Pedro André



Comboio CorrEio

85

As	obras	que	tem	decorrido	na	linha	do	Douro	ao	longo	dos	últimos	meses	levaram	à	necessidade	
de	se	efetuarem	diversas	marchas	de	balastro,	descarregue	em	vários	pontos	da	linha.	A	falta	de	
máquinas	a	diesel	de	grande	capacidade	por	parte	da	MEDWAY	para	estes	serviços	tem	obrigado	
as	“velhotas”	1400s	a	dar	
ao	 cabedal	 com	 alguma	
frequência.	 No	 passado	
dia	05	de	 Julho	de	2022	
foi	a	vez	das	1466	e	1412	
efetuarem	 o	 comboio	 nº	
92212	 (Pocinho-Gaia),	
como	 podemos	 observar	
na	 fotografia	 em	 Erme-
sinde.	A	acompanhar,	fo-
tografia	 das	 locomotivas	
em	manobras	no	dia	an-
terior	em	Gaia.

©	Rui	Pedro	Ferreira

Dupla De 1400 no Balastro

pelas oBjectivas Dos leitores - agosto De 2022

©	Rui	Pedro	Ferreira
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No	passado	dia	29	de	Julho	de	2022	a	Takargo	operou	um	comboio	com	material	de	via	com	des-
tino	à	estação	das	Caldas	da	Rainha.	A	passagem	da	composição	na	estação	de	Valado.

takargo com material De via pelo oeste

©	Fernando	Sousa	José

2607 com 
novos roDaDos

©	Diogo	Filipe

A	2607	efetuou	no	passa-
do	dia	02	de	Julho	de	2022	
os	 ensaios	 de	 linha	 para	
testar	 os	 novos	 rodados.	
Na	 fotografia	 a	 passagem	
da	 composição	na	estação	
de	Souselas.	Esta	 locomo-
tiva	 esteve	 imobilizada	 al-
gum	 tempo	 pela	 falta	 de	
rodados,	um	problema	que	
se	 estendeu	 a	 outras	 uni-
dades	da	CP.
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SugeStõeS para combater oS efeitoS do 
calor na operação ferroviária

Nas empresas de 
transportes – e, em 
geral, em empre-

sas de serviços – a gestão 
das operações é normalmen-
te a diferença entre o bom e 
o mau serviço. Uma empre-
sa pode ter muito dinheiro e 
uma frota gigantesca, mas 
sem operações eficazes es-
tará sempre na “corda bam-
ba”, e o contrário também é 
verdade – mesmo num ce-
nário de grandes constran-
gimentos, uma operação 
eficaz pode fazer autênticos 
milagres pelos passageiros 
e, por isso, pela própria re-
putação da marca e indica-
dores financeiros da compa-
nhia.

Trago-vos	 uma	 pequena	 dis-
sertação	sobre	o	que	um	obser-
vador	 externo	 vê	 como	 poten-
cial	 imediato	 de	 melhoria	 nas	
operações	da	CP,	em	particular	
para	fazer	frente	aos	efeitos	do	
calor	 na	 operação	 ferroviária,	
tema	 já	 abordado	 na	 edição	
anterior	e	que	não	vai	desapa-
recer	 no	 nosso	 país.	 Sei	 bem	
que	haverá	muita	gente	na	CP	
que	 estará	 totalmente	 alerta	 e	
a	tentar	realizar	muitas	coisas	–	
se	não	todas	–	que	apontarei	de	
seguida:	 não	 é	 fácil	 gerir	 uma	
empresa	 pública	 em	 Portugal,	
sem	autonomia	de	gestão,	com	
o	poder	político	sempre	envolvi-
do	em	decisões	de	contratações	
e	nomeações.	O	problema	prin-
cipal	começa	aí.

Já	 no	 passado,	 e	 bastantes	
vezes,	 entendi	 dar	 sugestões	
para	alterar	algumas	coisas.	Sei	
que	um	artigo	meu	de	2013,	re-
produzido	 na	 Trainspotter	 38,	
foi	decisivo	para	alterar	a	distri-
buição	dos	comboios	nas	linhas	
do	Oriente,	 que	 à	 época	moti-
vavam	 atrasos	 consecutivos	 e	
avarias	repetidas	nos	aparelhos	
de	mudança	de	 via.	 É	 possível	
recordá-lo	aqui:	Trainspotter	nº	
038	–	Setembro	de	2013	–	Por-
tugal	Ferroviário	(portugalferro-
viario.net)

Uma	das	primeiras	coisas	que	
aprendi	 na	minha	 profissão	 foi	
precisamente	 a	 importância	 de	
sentir	 o	pulsar	da	operação	no	
dia-a-dia	para	poder	tomar	de-

Por: João Cunha

IC 722 com locomotiva CP5604 na Pampilhosa, 29 de Maio de 2022. © Fernando Liberato
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cisões	sobre	ela.	Tendo	iniciado	
a	 minha	 carreira	 precisamen-
te	 na	 gestão	 de	 operações	 de	
empresas	 de	 serviços,	 e	 com	
tutores	excepcionais,	 percebi	 a	
importância	de	acompanhar	re-
gularmente	até	a	mais	simples	
interacção	–	afinal,	uma	opera-
ção	não	é	mais	do	que	a	repeti-
ção	contínua	de	processos	pla-
neados	 e	 implementados,	 e	 é	
tão	importante	garantir	que	são	
replicados	 na	 perfeição	 quoti-
dianamente	 como	 estar	 atento	
ao	que	pode	ter	de	ser	alterado.	
Não	existe	substituto	do	terreno	
onde	a	magia	pode	acontecer.

Os	efeitos	do	calor	são	poten-
ciados	desde	logo	pela	evidente	
impreparação	 do	 material	 cir-
culante	 para	 circular	 em	 carga	
máxima	 com	 as	 temperaturas	
que	se	vêm	registando	cada	vez	
com	 mais	 frequência	 na	 rede	
nacional,	 o	 que	 aconselha	 a	
adoptar	 medidas	 de	 mitigação	
e	 também	 de	 contingência.	 É	
fundamental	actuar	quer	na	di-
minuição	 da	 probabilidade	 das	
ocorrências	como	em	planos	de	
resposta	 quando	 acontecem	 –	
tem	de	 fazer	 parte	 do	ADN	da	
operação.

Sendo	 o	 factor	 carga	 funda-
mental,	 parece	 avisado	 juntar	
ao	 “playbook”	 da	 operação	 o	
que	até	já	se	fez	em	2018	–	li-
mitar	lotação	a	bordo	dos	com-
boios	de	Longo	Curso	(que	têm	
reserva	obrigatória	e,	portanto,	
tornam	 possível	 este	 controlo)	
para	 limitar	 a	 carga	 térmica	 a	
bordo.	Não	sendo	esse	o	único	
factor	que	determina	as	avarias	
ou	 a	 eficácia	 dos	 sistemas	 de	
climatização	 por	 exemplo	 dos	
comboios	 pendulares,	 é	 sem	
dúvida	 importante.	 Nesta	 altu-

ra,	 num	 país	 com	 as	 caracte-
rísticas	 do	nosso	e	 sabendo-se	
da	dificuldade	de	adaptar	com-
boios	 existentes	 a	 especifica-
ções	 térmicas	 mais	 exigentes,	
não	há	grande	justificação	para	
se	manter	a	inflexibilidade	–	por	
outro	lado,	o	pior	possível	é	não	
controlar	nesta	fase	do	proces-
so	de	venda	/	preenchimento	da	
oferta,	comunicando	antes	uma	
recomendação	 aos	 passageiros	
para	não	viajarem	–	é	o	pior	de	
dois	mundos,	 operacional	 e	 de	
comunicação.	 É	 verdade	 que	 a	
jusante	 disto	 teremos	 uma	 di-
minuição	 da	 receita	 potencial,	
mas	 será	 sempre	 inferior	 ao	
dano	reputacional	causado	pela	
inacção	e	muito	inferior	aos	da-
nos	 financeiros	 que	 existiriam	
se	as	políticas	de	protecção	aos	
passageiros	 estivessem	 efec-
tivamente	 a	 ser	 adoptadas	 em	
Portugal,	como	algum	dia	terão	
de	 ser	 –	 com	 indemnizações	
severas	por	atrasos,	nomeada-
mente.

Para	 além	 deste	 facto,	 e	 es-
pecificamente	nos	comboios	de	
máquina	 e	 carruagens,	 é	 ne-
cessário	 conviver	 com	 o	 facto	
de	 que	 especificamente	 as	 lo-
comotivas	 5600	 têm	 um	 com-
portamento	conhecido	em	altas	
temperaturas	 que	 aconselha	
a	 limitação	 de	 carga	 quando	 a	
temperatura	 exterior	 é	 mais	
elevada.	 Os	 conversores	 de	
tracção	 em	 particular	 são	 es-
pecialmente	sensíveis	(por	 isso	
está	a	 ser	estudada	a	sua	 tro-
ca	 por	 outra	 tecnologia,	 IGBT)	
mas	 outros	 equipamentos	 en-
frentam	 também	 o	 stress	 pela	
diminuição	da	performance	com	
a	temperatura	–	por	exemplo,	a	
alimentação	das	carruagens	em	

alta	tensão.	Sabendo-se	que	as	
carruagens	nestes	dias	estarão	
a	apelar	um	consumo	energéti-
co	mais	 forte	e	contínuo	e	que	
genericamente	uma	carga	mais	
elevada	 acabará	 por	 também	
colocar	 problemas	 aos	 conver-
sores,	porque	não	pensar	numa	
limitação	ainda	maior	de	carga	
nos	dias	de	maior	 calor,	 recor-
rendo	a	desdobramentos	se	ne-
cessário?	 A	 CP	 tem	 hoje	 uma	
frota	 de	 locomotivas	 eléctricas	
suficientemente	 ampla	 para	 o	
permitir,	existirá	um	trabalho	a	
fazer	 do	 lado	 do	 pessoal,	 mas	
pode	ser	benéfico	restringir	um	
pouco	mais	a	carga	por	comboio	
e	trazê-la	abaixo	das	8	carrua-
gens	que	são	o	máximo	normal.

Aqui	há	outro	aspecto	que	me	
surpreende	não	estar	em	práti-
ca	nas	muitas	observações	que	
tenho	feito	in	loco	e	através	de	
conhecidos,	que	é	o	facto	de	ra-
ramente	as	carruagens	estarem	
em	parque	ligadas	e	com	os	sis-
temas	 de	 climatização	 ligados.	
Uma	 das	 formas	 de	 reduzir	 a	
pressão	sobre	os	equipamentos	
–	pressão	que	em	última	instân-
cia	leva	às	avarias	–	é	nos	dias	
de	maior	 calor	manter	 as	 car-
ruagens	 sempre	 ligadas,	 mes-
mo	 em	 parque,	 aproveitando	
estarem	 vazias	 para	 conservar	
uma	temperatura	interior	baixa.	
Caso	contrário,	e	é	o	que	vem	
acontecendo,	as	carruagens	são	
ligadas	 pouco	 tempo	 antes	 de	
embarcarem	 pessoas,	 depois	
de	 terem	 acumulado	 horas	 de	
exposição	 solar	 e	 temperatura	
em	contínuo	aumento,	 tendo	o	
desafio	 de	 baixarem	 a	 tempe-
ratura	ao	mesmo	 tempo	que	a	
carga	 térmica	 interior	 aumen-
ta,	com	os	passageiros.	Não	há	
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nenhuma	 justificação	 para	 isto	
não	ser	uma	determinação	ope-
racional	para	reduzir	o	stress	no	
sistema.

Neste	 ponto	 penso	 ser	 tam-
bém	 importante	 referir	 que	 os	
constantes	 atrasos	 na	 forma-
ção	de	comboios,	que	tem	sido	
muito	visível	em	comboios	com	
saída	 de	 Lisboa	 como	 os	 com-
boios	 721,	 731	 e	 723,	 deve	
também	merecer	atenção	mais	
próxima	–	o	que	está	a	causar	
estes	atrasos?	De	que	forma	se	
podem	resolver?	Os	atrasos	em	
cascata	que	provocam	na	 rede	
já	 deviam	 ter	 accionado	medi-
das	nem	que,	em	última	instân-
cia,	passe	pela	completa	revisão	
de	horários	e	da	oferta.

Tal	 como	 noutros	 países	 se	
adoptam	 medidas	 extraordiná-
rias	similares	por	causa	da	neve,	
algumas	deviam	ser	preparadas	
pela	CP	para	os	dias	mais	quen-
tes,	onde	o	número	de	incidên-
cias	 inevitavelmente	 aumenta.	

Novamente	 chamando	 a	 aten-
ção	para	a	maior	frota	existen-
te	actualmente,	permitindo	que	
pudessem	 ser	 previstas	 mais	
locomotivas	 e	 maquinistas	 de	
reserva	 ao	 longo	 da	 rede,	 ex-
plorando	localizações	adicionais	
se	 necessário	 for	 como	 Braga,	
Aveiro,	 Guarda,	 Castelo	 Bran-
co,	 Pinhal	 Novo	 ou	 Funcheira,	
em	adição	às	reservas	 já	habi-
tualmente	existentes	em	 locais	
como	 Porto,	 Lisboa,	 Entronca-
mento,	 Coimbra	 ou	 Faro.	 Dias	
excepcionais	 implicam	 uma	
operação	 diferente,	 não	 igual	
à	 dos	 outros	 dias.	 Quando	 as	
incidências	 ocorrem,	 é	 funda-
mental	 ter	 claros	 os	 procedi-
mentos,	mas	também	os	meios	
de	 contingência	 para	 diminuir	
substancialmente	o	impacto	nos	
passageiros	–	a	reacção	à	crise	
é	um	dos	momentos	da	verdade	
fundamentais	 na	 produção	 de	
serviços	e	na	relação	entre	em-
presa	e	cliente.

Em	 linhas	 como	 Oeste,	 Les-
te,	 Alentejo	 ou	 Faro,	 onde	 os	
comboios	 são	 essencialmente	
feitos	 por	 automotoras	 diesel,	
deve	ser	também	tido	em	con-
ta	 a	 especial	 criticidade	 destes	
dias	e	serem	mobilizados	meios	
de	reserva	adicionais,	nem	que	
sejam	 locomotivas	 diesel	 para	
assegurar	 um	 rápido	 reboque	
em	caso	de	incidência,	se	se	re-
conhecer	 que	 não	 existem	 au-
tomotoras	suficientes	para	elas	
próprias	 constituírem	 a	 reser-
va	 –	 situação	 que	 penso	 ser	 a	
existente.	 Pior	 do	 que	 rebocar	
uma	 automotora	 avariada	 sem	
ar	condicionado,	é	manter	a	au-
tomotora	avariada	sem	ar	con-
dicionado	“no	meio	do	nada”.

A	operação	pode	–	e,	quanto	
a	mim,	 deve	 –	 cuidar	 também	
de	 outros	 meios	 de	 resposta.	
Sabemos	que	nos	dias	de	calor	
a	 maior	 necessidade	 dos	 pas-
sageiros	em	caso	de	 incidência	
será	 terem	 acesso	 a	 água	 en-

A 0457 aproxima-se de Faro com um dos vários regionais do dia 21 de Maio de 2022. © Pedro André
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quanto	esperam	resolução.	Nos	
comboios	 que	 o	 permitam,	 o	
stock	de	água	a	bordo	deve	ser	
substancialmente	 aumentado,	
mesmo	que	possa	estar	fora	dos	
equipamentos	 de	 refrigeração,	
e	 devem	 existir	 normas	 claras	
que	permitam	ao	pessoal	a	bor-
do	 ter	 autonomia	 para	 decidir	
pela	 sua	 imediata	 distribuição	
gratuita	em	caso	de	incidência,	
sem	necessidade	de	directrizes	
centrais	que	podem	demorar	o	
seu	 tempo.	 Se	 os	 stocks	 habi-
tuais	nas	várias	estações	(bares	
concessionados,	 por	 exemplo)	
não	 derem	 garantias	 à	 CP	 de	
resposta	adequada	a	um	poten-
cial	comboio	avariado	com	cen-
tenas	de	pessoas	a	bordo,	então	
a	 própria	 empresa	 deve	 cuidar	
de	 armazenar	 stocks	 próprios	
ao	longo	da	rede	–	é	que	no	fi-
nal	do	dia,	a	 imagem	que	está	

em	causa	será	a	sua	e	não	a	de	
potenciais	fornecedores	a	bordo	
ou	nas	estações.

Por	fim,	uma	nota	ainda	para	
o	aspecto	comercial	–	é	funda-
mental	 cuidar	 da	 formação	 e	
acompanhamento	dos	Operado-
res	de	Revisão	e	Venda,	que	são	
a	 cara	 da	 empresa	 perante	 os	
passageiros.	 Seja	 por	 falta	 de	
informação	 (o	 que	 é	 impensá-
vel,	mas	 sabemos	que	aconte-
ce),	seja	por	 falta	de	capacita-
ção,	sabemos	que	muitas	vezes	
estes	 profissionais	 não	 conse-
guem	 proactivamente	 transmi-
tir	 aos	 passageiros	 informação	
sobre	o	sucedido	nem	a	tranqui-
lidade	 de	 que	 a	 operação	 tem	
claras	as	ideias	para	a	resolução	
de	 incidências.	 A	 proactividade	
na	comunicação	a	bordo	é	uma	
diferença	enorme	entre	a	com-

preensão	e	a	total	frustração	do	
passageiro,	e	é	visível	que	exis-
te	uma	enorme	heterogeneida-
de	na	 forma	como	existe	reac-
ção	 /	 resposta	 a	 bordo,	 o	 que	
indicia	falta	de	procedimentos	e	
formação	para	gestão	de	confli-
tos	e	de	incidências.

Uma	 operação	 é	 ao	 mesmo	
tempo	uma	máquina	fascinante	
e	uma	máquina	infernal	–	como	
sempre,	 é	 preciso	 partir	 qual-
quer	 desafio	 em	 pedaços	mais	
pequenos	e	atacá-los	sucessiva-
mente.	A	margem	de	progresso	
é	 visivelmente	muito	 grande	 e	
nem	 toda	 depende	 de	 grandes	
investimentos	 ou	 de	 projectos	
complexos	 –	 depende	 sim	 da	
operação	 operar	 os	 milagres	
que	só	ela	pode	conseguir	numa	
empresa	de	transportes.

O IR 802 perto de Fanhais, 14 de Maio de 2022. © Fernando Sousa José



opinião

91

um enSaio Sobre a oferta SemituríStica 
em linhaS não electrificadaS

Uma das mais bem-
-sucedidas apostas 
comerciais da CP 

da última década é o investi-
mento num segmento pouco 
usual na Europa Ocidental – 
e não só – o da convergên-
cia entre serviço público de 
transporte público e o da 
oferta turística.

A	situação	muito	débil	do	par-
que	de	material	da	CP	em	2019	
e	a	evidência	da	força	do	turis-
mo	 na	 linha	 do	Douro	 permiti-
ram	à	CP	um	casamento	pouco	
usual,	mas	cujo	sucesso	é	hoje	
inegável.	 Com	 a	 recuperação	
das	carruagens	Schindler	(e	So-
refame)	e	a	adição	de	locomoti-
vas	diesel,	 foi	possível	oferecer	
um	 serviço	 turístico	 de	 muito	
baixo	custo	ao	longo	da	linha	do	
Douro,	 oferecendo	 ao	 mesmo	
tempo	 condições	minimamente	
aceitáveis	 para	 a	baixa	quanti-
dade	 de	 passageiros	 regulares	
que	 existem	 ao	 longo	 da	 linha	
entre	Régua	e	Pocinho.	O	resul-
tado	foi	um	grande	aumento	do	
número	de	passageiros	para	 lá	
da	Régua,	enquanto	para	o	eixo	
Porto	 –	 Régua,	 onde	 a	 quanti-
dade	 de	 viagens	 pendulares	 é	
importante,	se	mantêm	em	ser-
viço	automotoras	climatizadas.

Passados	quase	três	anos	des-
ta	 aposta,	 o	 sucesso	 comercial	
é	 inegável	 e	 deixa	 pistas	 para	
evoluções	futuras.	O	meu	ponto	
de	partida	é,	como	na	altura,	o	
do	material	 circulante	–	 com	a	
“prata	da	 casa”	é	possível	me-

lhorar	o	serviço?	E	essa	melho-
ria	 podia	 aproveitar	 a	 outras	
partes	da	rede?

As	locomotivas	1400	têm	his-
tória	na	linha	do	Douro	e	esta-
vam	ainda	em	serviço	quando	a	
decisão	de	amplificar	as	opera-
ções	 com	 locomotiva	 e	 carrua-
gens	 foi	 tomada,	 pelo	 que	me	
parece	natural	a	escolha	de	en-
tão	–	urgia	corrigir	problemas,	e	
a	recuperação	de	mais	locomoti-
vas	da	série	possibilitava	encur-
tar	ou	mesmo	anular	tempos	de	
formação,	fosse	na	condução	ou	
na	oficina.	Mas,	quanto	a	mim,	é	
uma	solução	bastante	limitada.

Essa	 limitação	 é	 ainda	 mais	
visível	quando	percebemos	que,	
na	melhor	das	hipóteses,	as	ca-
tenárias	só	chegarão	à	Régua	no	
final	de	2025	 (e	mesmo	 isso	é	
altamente	duvidoso)	e	que	não	
antes	de	2030	estarão	pelo	Poci-
nho	(ou	Barca	d’Alva?).	Ou	seja,	
pela	frente	existe	ainda	mais	de	
um	ciclo	de	revisões	gerais	das	
locomotivas,	 intervenções	 one-
rosas	 e	 com	 tempo	de	 imobili-
zação	importante,	que	reiniciam	
o	potencial	das	mesmas.

Olhando	 a	 essa	 evidência,	
pareceu-me	desde	o	 início	 que	
poderia	 valer	 a	 pena	 atirar	 a	
patamares	 de	 serviço	mais	 in-
teressantes	 –	 com	 possibilida-
de	 de	 acrescentar	 carruagens	
climatizadas	para	além	das	vo-
cacionadas	para	o	turismo,	com	
folgas	 operacionais	 maiores	 (e	
podendo	 incorporar	 mais	 car-
ruagens	 em	 serviços	 de	 maior	

procura)	e	a	beneficiarem	a	fia-
bilidade	do	serviço	e,	até,	com	
capacidades	 de	 tracção	 mais	
importantes	e	que	se	traduzem	
em	 ganhos	 de	 tempo	 para	 os	
passageiros.

Falo,	portanto,	da	possibilida-
de	de	melhorar	o	serviço	em	li-
nhas	não	electrificadas	 com	as	
locomotivas	1930	–	locomotivas	
de	alta	potência,	capazes	de	cli-
matizar	carruagens	e	de	atingi-
rem	(facilmente)	os	120	km/h.	
Os	 benefícios	 quantificáveis	
são	variados	e	numerosos.	Não	
exaustivamente:

•	Consumo	de	gasóleo	apenas	
marginalmente	superior	ao	das	
locomotivas	1400;

•	 Potência	 disponível	 para	
tracção	 superior	 a	 mais	 de	
100%	ao	das	locomotivas	1400;

	 	 -	 A	 folga	 operacional	 face	
à	 carga	 a	 transportar	 garante	
desde	 logo	 patamares	 de	 utili-
zação	das	locomotivas	com	bai-
xo	 esforço	 e,	 por	 isso,	 menos	
propensas	 a	 avarias	 –	 signifi-
cativamente	diferente	das	loco-
motivas	1400;

•	Dispensa	de	segundo	tripu-
lante	 na	 cabine,	 por	 serem	 lo-
comotivas	com	duas	cabines	de	
condução;

•	 Velocidade	máxima	 de	 120	
km/h	 e	 capacidade	 para	maio-
res	 velocidades	 nos	 troços	 em	
rampa	–	ganho	mínimo	de	tem-
po	entre	Porto	e	Pocinho	de	10	
minutos.

Por: João Cunha
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O	horizonte	mínimo	de	utiliza-
ção	das	1930	–	de	6	a	7	anos	
–	corresponderia	sensivelmente	
a	um	ciclo	completo	de	revisão	
–	da	revisão	à	potencial	neces-
sidade	de	uma	nova	revisão,	o	
tipo	de	intervenção	que	corres-
ponde	 ao	 restabelecimento	 do	
potencial	 de	 vida	 e	 contabilis-
ticamente	 registada	 como	 in-
vestimento	 em	 amortização.	 É	
também	um	horizonte	que	per-
mitiria,	paralelamente,	evitar	1	
a	2	ciclos	similares	para	as	loco-
motivas	1400.

Tendo	 em	 consideração	 que	
o	 depósito	 de	 Contumil	 já	 no	
passado	recente	realizou	a	ma-
nutenção	 regular	 destas	 loco-
motivas	e	que,	apesar	da	perda	
de	know-how	no	Barreiro,	é	re-
lativamente	 simples	 recuperar	
capacidades	 de	 reparação	 ge-
ral	 nas	 locomotivas	 1900	 (ver	
exemplo	da	Medway),	do	ponto	

de	vista	da	 recuperação	e	ma-
nutenção	de	material	não	pare-
cem	existir	problemas	de	maior.	
É	sabido	que	das	10	locomotivas	
1930	que	a	CP	ainda	detém,	um	
máximo	de	6	a	7	podem	ser	re-
cuperadas	a	custos	controlados,	
o	que	corresponde	a	um	parque	
suficiente	para	4	a	5	comboios	
diários	 Porto	 –	 Pocinho.	 Por	
custos	 controlados	 entendam-
-se	custos	com	intervenções	de	
profundidade	 igual	 à	 realizada	
em	 algumas	 das	 locomotivas	
1400	 já	 recuperadas,	 algumas	
das	 quais	 estavam	 em	 serviço	
há	mais	dez	anos.	Acresce	ain-
da	 que	 uma	 das	 locomotivas	
–	 a	 1941	–	 tem	0	 quilómetros	
realizados	desde	a	última	 revi-
são	geral	–	devia	ter	embarca-
do	para	a	Argentina,	mas	nunca	
saiu	do	Barreiro.

A	 nível	 de	 custos	 operacio-
nais,	a	opção	por	estas	locomo-

tivas	pode	permitir	custos	mais	
controlados	 –	 menores	 custos	
com	tripulação,	menores	custos	
com	 incidências	 e	 alguns	 pro-
veitos	por	quantificar	–	como	a	
possibilidade	de	realizar	viagens	
um	 pouco	mais	 rápidas	 e	 com	
inclusão	 de	 material	 climatiza-
do,	para	quem	o	preferir,	o	que	
será	 um	 atractivo	 para	 muitos	
passageiros.

Para	 possibilitar	 a	 hibridação	
do	modelo	operacional	somando	
à	oferta	turística	as	carruagens	
climatizadas	para	benefício	dos	
passageiros	 regulares	 –	 que	
pode	ser	tão	simples	como	adi-
cionar	uma	carruagem	por	ser-
viço	–	sobra	ainda	a	habilitação	
das	 carruagens	 Schindler	 para	
passagem	do	cabo	de	alta	ten-
são	 para	 alimentação	 das	 car-
ruagens	climatizadas,	para	evi-
tar	a	necessidade	de	manobras	
complexas	 nos	 extremos	 para	

A 1935 no Douro em Outubro de 2006, com um comboio especial. © João Cunha
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colocar	a	carruagem	climatizada	
junto	à	 locomotiva.	Esta	adap-
tação	 para	 passagem	 do	 cabo	
de	alta	tensão	é	simples	e	não	
intrusiva,	já	que	não	se	preten-
de	 alterar	 aspecto	 algum	 das	
carruagens	no	seu	interior.

Deve	ainda	ser	mencionada	a	
hipótese	já	hoje	existente	de	si-
milar	 operação,	 com	adição	de	
um	 furgão	 gerador,	 o	 que	 tem	
um	 acréscimo	 de	 custos	muito	
superior	 à	 operação	 com	 uma	
locomotiva	 1930	 e	 representa	
ainda	um	esforço	maior	para	a	
locomotiva	 1400	 titular,	 poten-
cialmente	reduzindo	a	oferta.

Esta	capacitação	da	frota	da	CP	
com	locomotivas	mais	potentes,	
robustas	 e	 versáteis	 permitiria	
ainda	 soluções	 de	 outro	 géne-
ro	em	linhas	não	electrificadas,	
seja	à	medida	de	comboios	es-
peciais	(um	comboio	como	o	El	
Andalus,	por	exemplo,	ou	com-
boios	 temporários	 como	 por	
exemplo	 para	 ligar	 com	 a	 alta	
velocidade	 espanhola	 em	 Ba-
dajoz),	 ou	 como	 mais	 robusta	

solução	 de	 desempanagem	 na	
rede	em	caso	de	falha	eléctrica.

As	 crónicas	 dificuldades	 do	
material	 inglês	 com	 tempera-
turas	 elevadas	 como	 se	 fazem	
sentir	 no	 Douro	 são	 alavanca-
das	 também	 pela	 carga	 relati-
vamente	elevada	que	os	 servi-
ços	do	Douro	representam	para	
as	 1400	 e	 que,	 para	 locomoti-
vas	mais	potentes,	seriam	fun-
damentalmente	desprezáveis.

A	CP	tem	também	a	alternati-
va	das	1550,	também	elas	mais	
potentes	que	as	1400,	mais	fi-
áveis	e	mais	rápidas,	mas	nem	
reduzem	 custos	 de	 tripulação	
como	 ainda	 aumentam	 subs-
tancialmente	 custos	 de	 opera-
ção	 dado	 que	 o	 seu	 consumo	
por	quilómetro	é	bastante	mais	
elevado	que	o	das	 locomotivas	
francesas.	 Apesar	 da	 oportuni-
dade	 de	 ganhos	 de	 escala	 que	
a	 reactivação	 presente	 destas	
locomotivas	 poderia	 permitir,	
estou	em	crer	que	esses	seriam	
totalmente	 anulados	 devido	 a	
este	ponto.

É	 minha	 opinião	 que	 a	 CP	
mantém	 na	 sua	 frota	 opções	
para	melhorar	ainda	mais	o	ser-
viço	–	seja	em	velocidade,	fiabi-
lidade	ou	conforto	–,	o	que	pode	
até	possibilitar	a	manutenção	e	
até	expansão	destes	muito	inte-
ressantes	 conceitos	 semi-turís-
ticos/semi-serviço	público	que	a	
empresa	iniciou	em	força	a	par-
tir	de	2020,	e	que	provam	que	
em	 certos	 trajectos	 é	 possível	
oferecer,	num	mesmo	comboio,	
ofertas	 interessantes	 para	 dois	
segmentos	de	passageiros	mui-
to	distintos.	No	Douro,	a	salva-
ção	para	parte	da	 linha	e	para	
parte	dos	territórios	por	ela	ser-
vidos	 é	 claramente	 o	 turismo,	
mas	há	outros	passageiros	com	
outro	tipo	de	expectativas	tam-
bém.

Fica	 a	 sugestão	 de	 melhoria	
para	 algo	 que	 já	 é	muito	 inte-
ressante.

Especial Sonae entre o Porto e o Pinhão, Setembro de 2007. © Bruno Sousa
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Linha da Beira Alta
(Concordância da Mealhada) | (Pampilhosa - Guarda) 

Voltamos a publicar mais uma repor-
tagem fotográfica das obras que de-
correm na linha da Beira Alta entre 

a Pampilhosa e a Guarda.

O	 João	 Pedro	 Tavares	 para	 além	das	 imagens	
apresenta	um	resumo	das	atividades	que	se	de-
senrolaram	ao	 longo	do	mês	de	Junho,	e	que	é	
reproduzido	em	seguida:

Até	ao	dia	02	de	Julho:

Entre o apeadeiro de Papízios e a estação 
de Carregal do Sal:

m Continuação	da	limpeza	de	alguns	terrenos	
florestais	junto	ao	leito	ferroviário;

m Abertura	de	novos	caminhos	junto	ao	canal	
ferroviário	e	em	alguns	terrenos	privados;

m Início	do	desmantelamento	do	atual	apea-
deiro	de	Papízios;

m Início	de	trabalhos	em	alguns	taludes	nas	
proximidades	do	futuro	apeadeiro	de	Papízios.

Estação de Carregal do Sal:

m Retirada	da	superestrutura	quase	termina-
da;

m 	Praticamente,	concluído	o	desmantelamen-
to	das	diversas	plataformas	de	embarque	e	de-
sembarque	de	passageiros.

	Entre a estação de Carregal do Sal e a es-
tação de Oliveirinha-Cabanas:

m Terminado	a	retirada	da	superestrutura;

m Abertura	de	diversos	caminhos	junto	ao	ca-
nal	ferroviário	para	diversos	trabalhos.

m Desmantelamento	de	um	muro	na	 antiga	
passagem	de	nível	de	Oliveirinha;

Estação de Oliveirinha-Cabanas:

m Retirados	os	diversos	sinais	que	tinham	sido	
colocados	na	plataforma	da	linha	1;

m Início	da	retirada	da	superestrutura;

m Colocação	de	algum	balastro	retirado	da	su-
perestrutura	para	o	ramal	ferroviário	que	termi-
nava	no	lado	sul	do	antigo	armazém	da	estação.	

Começamos pelo 
desmantelamento do abrigo 
de passageiros do apeadeiro 

de Papízios.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares
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Uma das várias viaturas 
encarregues do transporte 

de material junto ao 
apeadeiro de Papízios.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares

O canal ferroviário em 
Papízios onde sobrevivem 

os postes de catenária.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares

O apeadeiro de Papízios irá 
ser deslocalizado,

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares

												



Pilhas de detritos em 
Papízios, fruto do 

levantamento da linha e 
limpeza do canal ferroviário. 

Visível parte do balastro 
antigo retirado da linha 

férrea.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares
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Pormenor dos trabalhos nos caminhos de cabos e do carril retirado nas imediações do apeadeiros 
de Papízios.  02-07-2022.  © João Pedro Tavares

Os antigos materiais de via retirados são acondicionados individualmente, facilitando uma posterior 
reciclagem dos mesmos.  02-07-2022.  © João Pedro Tavares



O canal ferroviário junto da 
estação de Oliveirinha.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares

Na estação de Oliveirinha 
uma das agulhas levantadas.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares
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Estação de Oliveirinha.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares



A placa de aproximação 
ao apeadeiro de 

Castelejo "sobreviveu" ao 
desmantalemanto da linha.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares
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Na estação de Oliveirinha 
continuavam depositados 

diversos materiais retirados 
da via férrea, como travessas 

e carril. 

 02-07-2022.  

© João Pedro Tavares

Demolição do muro 
existente junto da antiga 
passagem de nível do pk 
101,770 perto da estação 

de Oliveirinha para permitir 
o acesso da maquinaria ao 

canal ferroviário.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares



Os novos carris espalhados 
ao longo do canal ferroviário 

em Castelejo.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares

Uma das várias placas de 
informação de acesso aos 

transportes rodoviários 
alternativos junto do 

apeadeiro de Castelejo.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares
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Trabalhos de consolidação 
de taludes perto do 

apeadeiro de Castelejo.

02-07-2022. 

© João Pedro Tavares
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Construção do viaduto da Pampilhosa na futura concordância da Mealhada. Julho de 2022.

© Fernando Liberato

Apeadeiro da 
Vacariça já com 
as plataformas 

alteadas.

Julho de 2022.

© Fernando 
Liberato



Construção de muros de contenção no terminal de mercadorias em Mortágua. Julho de 2022.

© Fernando Liberato
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Passagem Inferior 
do Luso em 
construção.

Julho de 2022.

© Fernando 
Liberato
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Reabilitação de 
várias passagens 

hidráulicas na zona 
de Barril, Mortágua.

Julho de 2022.

© Fernando 
Liberato

Construção de muro de contenção na estação de Mortágua. Julho de 2022.

© Fernando Liberato
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Ponte da ribeira da Breda já reabilitada. Julho de 2022.

© Fernando Liberato

Passagem superior em construção na estação de Celorico da Beira. Julho de 2022.

© Fernando Liberato
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Trabalhos de construção da passagem supperior de Baraçal. Julho de 2022.

© Fernando Liberato

Reabilitação de 
Passagem superior e 
passagem hidráulica 
entre a estação de 
Celorico e Baraçal.

Julho de 2022.

© Fernando 
Liberato
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Estabilização de taludes e construção de passagem hidráulica antes de Vila Franca das Naves. 

Julho de 2022. © Fernando Liberato

Trabalhos ao nível 
da superestrutura 
de via em Maçal 

do Chão.

Julho de 2022.

© Fernando 
Liberato



Tal como noutras 
estações, em 

Vila Franca das 
Naves os AMV 
encontram-se 

protegidos para 
a eventualidade 

de serem 
necessários

Julho de 2022.

© Fernando 
Liberato
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Intervenção na variante de Pinhel. Julho de 2022.

© Fernando Liberato
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Linha de Sines

Continuam a decorrer os trabalhos de 
modernização da linha de Sines en-
tre as estações de Ermidas-Sado e da 

Raquete. 

Um	dos	destaques	é	a	instalação	de	um	desvio	
com	duas	linhas	junto	à	antiga	estação	de	San-
tiago	do	Cacém.	Este	desvio	vai	permitir	parque-
ar	diverso	material	 de	empreiteiro	utilizado	nas	
obras	de	requalificação	da	linha.

A	nova	estação	técnica	também	já	está	a	tomar	
forma	com	a	construção	do	edifício	e	a	terrapla-
nagem	necessária	à	instalação	da	nova	linha	de	
desvio,	obra	fundamental	para	aliviar	a	sobrecar-
ga	existente	neste	eixo	ferroviário,	preponderan-
te	para	o	transporte	de	mercadorias.

Os	trabalhos	de	colocação	das	novas	travessas	
e	 de	 substituíção	 de	 carril	 também	 avançam	 a	
bom	ritmo.	

A 1904 com a composição 
do carril na estação de 

Ermidas-Sado depois de 
ter efetuado operações na 
linha de Sines durante a 

madrugada.

24-07-2022.

© Pedro André

Junto da estação de 
Ermidas-Sado estava 

previsto a instalação de um 
estaleiro de apoio às obras 

de modernização da linha de 
Sines.

24-07-2022.

© Pedro André
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Passagem de nível ao pk 
130,2 com vista para o lado 

de Ermidas. 

24-07-2022.

© Pedro André

Ainda ao pk 130,2 mas com 
vista para Sines. Podemos 

observar a abertura da 
vala lateral à linha para a 

passagem dos cabos.

24-07-2022.

© Pedro André

A passagem de nível ao pk 
130,2 irá ser automatizada.

24-07-2022.

© Pedro André
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A construção do edifício 
técnico vai avançando por 

entre sobreiros.

24-07-2022. 

© Pedro André

Ainda do ar mas com vista 
para o lado de Sines.

24-07-2022.

© José Sousa

	

	

Vista aérea do local da futura 
estação técnica para o lado 

de Ermidas.

24-07-2022.

© José Sousa
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A nova estação técnica vai 
surgir na zona do pk 141.3 

e vai permitir a criação 
de um novo ponto de 

cruzamento de comboios. 
Vista para o lado de Sines.

24-07-2022.

Nesta zona já foram 
trocadas as travessas. Em 

fundo do lado direito ficava a 
antiga estação de Abela ao 

pk 143,6.

24-07-2022.

© Pedro André

Ainda no local da futura 
estação técnica, mas com 
uma vista ao nível do solo 
para o lado de Ermidas.

24-07-2022. 

© Pedro André
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Estaleiro instalado junto da 
estação de São Bartolomeu 

da Serra.

24-07-2022. 

© Pedro André

E vista ao nível do solo 
para o lado de Sines. 

24-07-2022. 

© Pedro André

	

	

Vista aérea da construção 
da futura passagem superior 

que vai permitir suprimir a 
existente ao pk 143,856.

24-07-2022.

© José Sousa
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Vista aéra da construção 
da nova passagem superior 
e da abertura dos acessos 
rodoviários. Esta estrutura 

vai permitir suprimir a 
passagem de nível do pk 

153,022.

24-07-2022.

© José Sousa

Vista aéra da estação de 
São Bartolomeu da Serra 

ao pk 151,1. Aqui ainda não 
eram visíveis as obras de 
ampliação de capacidade 

de cruzamento. A linha 
mais à direita, junto do EP, 

irá ser aumentada.

24-07-2022.

© José Sousa

A "velhota" 1502 parqueada 
juntamente com alguns 

vagões na estação de São 
Bartolomeu da Serra.

24-07-2022. 

© Pedro André

	



Ainda a construção da 
passagem superior de um 
outro ângulo mais rasteiro.

24-07-2022.

© Pedro André

Ao pk 153 já foram trocadas 
as travessas, A PN visível 
é a que irá ser suprimida. 
Vista para o lado de Sines

24-07-2022. 

© Pedro André

A passagem de peões 
existente ao pk 160.333 será 

suprimida. Os peões vão 
passar sobre a passagem 
inferior rodoviária do pk 
160,43. Neste local já se 
encontravam espalhadas 

dezenas de novas travessas.

24-07-2022.

© José Sousa
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Vista de Santiago do Cacém 
em direção a Ermidas com 
as agulhas de acesso às 

novas vias.

24-07-2022. 

© Pedro André

Junto da antiga estação 
de Santiago do Cacém 

estavam a ser instaladas 
duas vias provisórias.

24-07-2022. 

© José Sousa

Passagem inferior rodoviária 
do pk 160.43. O tabuleiro 
metálico existente será 

substituído por um novo em 
betão.

Serão criados passeios 
junto da estrada para que os 
peões possam circular em 

segurança após a supressão 
da passagem pedonal do pk 

160,330

24-07-2022. 

© José Sousa

	

	



A passagem inferior 
rodoviária do pk 160,93 vai 
manter o tabuleiro metálico, 
mas a armação da via será 

substituída.

24-07-2022.

© José Sousa

Passagem de nível ao pk 
166,331 para automatizar. 

Visíveis as novas travessas 
ainda por aplicar na via.

24-07-2022.

© Pedro André
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Um regresso ao passado 
com Santiago do Cacém 
a voltar a ter agulhas. As 

novas vias vão servir para 
resguardar o material de 

empreiteiros, aproveitando o 
espaço disponível para um 

estaleiro.

24-07-2022. 

© Pedro André



BENESPERA,  
“CAPITAL FERROVIÁRIA” 
DA LINHA DA BEIRA BAIXA
Por: Filipe Santos - Associação Move Beiras

A reabertura do troço 
Covilhã - Guarda a 
2 de maio de 2021 

foi um marco histórico. A po-
pulação de Benespera, uma 
aldeia no vale da Teixeira, 
mostrou a garra de que é fei-
ta. A determinação e vontade 
de voltar a ver este serviço 
fez rumar cerca de 100 pes-
soas numa viagem inaugural 
neste troço. Foi sem dúvida o 
momento do dia.

1	ano	passou.	Muitos	eventos	
aconteceram	numa	que	poderia	
ser	uma	paragem	esquecida.	Já	
considerada	 a	 “Capital	 Ferrovi-

ária”	 da	 Linha	 da	 Beira	 Baixa,	
a	 Estação	Miradouro	 e	 o	 Apea-
deiro	mais	 famoso	 da	 Linha	 da	
Beira	 Baixa,	 não	 poderíamos	
deixar	passar	o	dia	em	branco.	
Em	plena	Festa	em	Honra	e	Lou-
vor	a	Santo	Antão	e	um	dia	após	
a	 Banda	 Filarmónica	 da	 Erada	
ter	 recebido	 o	 comboio	 (anti-
ga	tradição	onde	as	pessoas	da	
Guarda	vinham	de	comboio	em	
romaria	a	esta	grandiosa	festa)	
foi	tempo	de	celebrar	o	primeiro	
aniversário.

Muitos	 meses	 passaram	
desde	 a	 ideia	 à	 concretização.	
Numa	cerimónia	com	a	popula-

ção	de	Benespera	em	peso,	
a	 Associação	 Move	 Beiras	
apresentou	 o	 seu	 primeiro	
evento.	Esta	associação	foi	
criada	no	passado	dia	8	de	
abril	de	2022	como	princi-
pal	objetivo	dinamizar	o	In-
terior	e	potenciar	a	utiliza-
ção	do	comboio	nas	Linhas	
da	 Beira	 Baixa	 e	 Linha	 da	
Beira	Alta	e	 irá	dar	um	in-
cremento	à	região	e	a	ativi-

dades	onde	o	comboio	possa	dar	
algum	contributo.	

O	 evento	 do	 dia	 2	 consistiu	
na	colocação	de	um	Memorial	na	
Estação	 Ferroviária	 da	 Benes-
pera:	Uma	placa	de	vidro	 tem-
perado	 com	 4m	 x	 1,5m	 e	 com	
cerca	de	150	kg	de	peso.	Nela,	
mostra-se	 a	 história	 daquela	
zona	 e	 pretende	 homenagear	
todos	 os	 ferroviários	 da	Aldeia.	
Contém	fotos	antigas	do	edifício	
da	estação,	da	Ponte	dos	Gogos	
(a	nossa	Ponte	da	Carvalha),	da	
automotora	 Allan	 (batizada	 de	
Tieta),	e	do	nosso	emblemático	
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depósito	de	água	que	ain-
da	hoje	serve	a	Freguesia.	
Passámos	por	relíquias	que	
já	 não	 pude	 conhecer:	 o	
cais	 de	 mercadorias	 e	 as	
casas	de	banho	junto	à	Es-
tação	e	a	Caseta	da	Passa-
gem	de	Nível	da	Quinta	do	
Arraçaio	(onde	as	senhoras	
aprendiam	a	costura).	Para	
completar	 estas	 precio-
sas	fotografias,	 foi	coloca-
da	 uma	 alusão	 à	 primeira	
inauguração	do	 troço,	uns	
versos	 de	 autoria	 de	 uma	
conterrânea	sobre	o	dia	da	
reabertura	e	os	nomes	dos	
passageiros	 que	 realiza-
ram	a	viagem	inaugural.	

Associado	 a	 todos	 es-
tes	aspetos	históricos,	uti-
lizamos	 os	 benefícios	 da	
tecnologia	 atual	 e	 através	
de	um	QR	Code,	podemos	
obter	 informação	 sobre	
a	 passagem	 dos	 próxi-
mos	 comboios	 nos	 nossos	
smartphones,	 um	 sistema	
que	vê	a	sua	estreia	na	es-
tação	da	Benespera.

Dado	que	para	tudo	isto	
é	 preciso	 financiamento	 e	
entreajuda,	 agradecemos	
ao	Município	da	Guarda,	à	
Freguesia	de	Benespera,	à	
Página	 da	 Linha	 da	 Beira	
Baixa	 e	 às	 Infraestruturas	
de	 Portugal	 por	 podermos	
ter	 marcado	 mais	 um	 dia	
na	 nossa	 História.	 Bem-
-haja.

Deixamos	 o	 convite	
para	nos	visitarem.
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FESTA EM HONRA DE SANTO ANTÃO - BENESPERA

3 anos passaram…

Santo	 Antão,	 pro-
tetor	 dos	 animais	 do-

mésticos	e	conhecido	por	curar	
a	 peste	 e	 doenças	 contagiosas	
é	 o	 Santo	 Padroeiro	 de	Benes-
pera.	Tendo	sido	primeiro	lugar	
a	aparecer	em	Portugal,	Benes-
pera	 é	 a	 Cabeça	 da	 Ordem	 de	
Santo	Antão	e	esteve	em	Festa	
a	29	e	30	de	abril,	1	e	2	de	maio	
de	2022.

A	mordomia,	Carina	Gil,	He-
lena	Costa,	Susana	Birra,	Filipe	
Santos,	Nelson	Pina,	Nuno	Cos-
ta	 e	 o	 Pároco	 António	 Martins	
juntamente	 com	 a	 Associação	
Cultural	 e	 de	 Melhoramentos	

do	Bairro	de	Nossa	Senhora	de	
Fátima	e	a	Associação	Cultural,	
Social	e	Recreativa	da	Sequeira	
recuperou	uma	tradição.	Um	dos	
programas	 das	 festividades	 e,	
muitos	anos	depois,	alguns	po-
pulares	da	Sequeira	e	do	Bairro	
de	Nossa	Senhora	de	Fátima	in-
gressaram	no	Regional	na	Guar-
da	com	direção	à	Benespera.	

1	de	maio,	Domingo	e	dia	da	
Mãe	 foi	 festejado	 de	 diversas	
maneiras	e,	a	Banda	Filarmónica	
da	Erada	bem	como	vários	popu-
lares	de	Benespera	foram	espe-
rar	estes	amigos	vindos	de	com-
boio.	Certamente	não	poderiam	
ter	sido	recebidos	de	melhor	ma-

ne i ra	

com	 esta	 Banda	 a	 tocar,	 espe-
cialmente	para	eles,	e	em	torno	
do	 comboio.	 A	 mordomia	 quis	
assinalar	este	momento	e,	uma	
vez	mais,	a	Benespera	voltou	a	
surpreender	pela	positiva.

Esperemos	 que	 o	 retomar	
desta	 tradição	 tome	as	propor-
ções	de	antigamente	com	mais	
de	 uma	 carruagem	 cheia	 de	
passageiros	a	sair	na	Benespera	
para	esta	grandiosa	Festa.

“Mais	que	uma	Festa,	a	nossa	
Festa!”	

Ai Tim Tim, Ai Tim Tim, Ai Tim Tão,

Viva o nosso Santo Antão,

Viva o nosso, viva o nosso,

Viva o nosso que é melhor que o vosso.

Viva o meu, viva o meu,

Viva o meu que é melhor que o teu.

           © Filipe Santos

           © Filipe Santos             © Antero Pires



sidErodromoFilia

120

             © Filipe Santos

             © Antero Pires

             © Gabriel Fonseca

             © José Ambrósio

             © Antero Pires

          © Antero Pires

             © Antero Pires



sidErodromoFilia

121

ESCUTEIROS EM BENESPERA 
25 E 26 DE JUNHO DE 2022

Um fim de sema-
na que poderia ser 
igual a muitos ou-

tros transformou-se com a 
dinâmica dada pela chegada 
de cerca de 150 escuteiros 
a Benespera concretizando 
aqui o seu Encontro Regional 
de Exploradores. Estes escu-
teiros provenientes de vários 
pontos da Diocese da Guarda 
começaram da melhor ma-
neira porque usaram pre-
ferencialmente o comboio 
como seu meio de transpor-
te. Naturalmente tiveram 
ajuda de vários habitantes 
da aldeia que ajudaram em 

tudo, desde o descarregar 
das mochilas, a tendas, a 
utensílios de cozinha. Os 
escuteiros partiram numa 
caminhada até à aldeia en-
quanto estes bens foram em 
carrinhas. Durante a desci-
da ouviam-se músicas escu-
tistas bastante alegres que 
anunciavam a sua chegada.

Através	da	divulgação	da	Be-
nespera,	 a	 “Capital	 Ferroviária”	
da	 Linha	 da	 Beira	 Baixa	 e	 da	
mais	 recente	 Associação	 Move	
Beiras,	a	Junta	Regional	da	Dio-
cese	da	Guarda	do	Corpo	Nacio-
nal	 de	 Escutas	 criou	 uma	Base	
e	Centro	de	Formação	Regional	

para	 a	 utilização	 destes	 agru-
pamentos.	 Esta	 Base	 Regional	
(única	 no	 concelho	 da	Guarda)	
foi	 protocolada	 com	 a	 Associa-
ção	Cultural	e	Recreativa	de	Be-
nespera	através	da	cedência	de	
um	espaço.

O	primeiro	fim	de	semana	es-
cutista	ocorreu	a	27,	28	e	29	de	
maio	de	2022	quando	cerca	de	
60	 escuteiros	 do	 Agrupamen-
to	 1222	 da	 Boidobra	 –	 Covilhã	
vieram	acampar	em	Benespera.	
Já	nesta	data,	este	grupo	esco-
lheu	o	comboio	para	chegar	ao	
Vale	 da	 Teixeira,	 podendo	 as-
sim,	usufruir	das	paisagens	des-
ta	 viagem,	 da	 sustentabilidade	
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deste	 transporte	e	do	benefício	
de	poderem	viajar	todos	juntos	
em	comunidade.

Estes	encontros	de	escuteiros	
caracterizaram-se	 pelo	 envolvi-
mento	 harmonioso	 da	 popula-
ção	 de	 Benespera.	 Criaram-se	

momentos	 e	 vivencias	 interge-
racionais	 que	 nos	 deixam	 per-
feitamente	 convencidos	 de	 que	
protocolos	 e	 atividades	 destas	
fazem	 bem	 ao	 Interior.	 A	 inte-
ração	entre	estes	grupos	e	a	po-
pulação	foi	algo	bonito	de	se	ver.

Um	 dos	 grandes	 momentos	
foi	sem	dúvida	a	Eucaristia	Cam-
pal.	Por	um	 lado,	os	escuteiros	
animaram	a	Eucaristia,	por	ou-
tro	 a	 população	 de	 Benespera	
organizou	e	enfeitou	o	 local	da	
Eucaristia	 com	 arranjos	 florais.	
Durante	a	Eucaristia	foram	ofe-
recidos	dezenas	de	bolos	casei-
ros	 e	 fruta,	 esta	 forma	de	ale-
gria	faz-nos	sentir	bem.	Citando	
o	Pároco	António	Martins:	“…Faz	
parte	da	nossa	História.	Somos	
herdeiros	de	uma	longa	tradição	
de	 bem	 acolher.”	 Foi	 feito	 um	
quadro	com	a	Flor	de	Lis,	símbo-
lo	 que	marcará	 esta	 população	
sempre	que	receber	os	escutei-
ros.	 Por	 fim	 foi-lhes	 entregue	
o	 Oratório	 da	 Sagrada	 Família	
que	passa	de	casa	em	casa	na	
aldeia.	Nestes	2	dias	a	Sagrada	
Família	esteve	em	acampamen-
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to	para	que	estes	jovens	se	sen-
tissem	em	casa.

Este	Encontro	Regional	de	Ex-
ploradores	 terminou	no	 regres-
so	destes	 jovens	às	suas	casas	
onde,	uma	vez	mais,	o	comboio	
foi	o	meio	de	 transporte	prefe-
rencialmente	 utilizado.	 Numa	
caminhada	entre	a	Benespera	e	
a	sua	Estação	Ferroviária,	o	gru-
po	de	jovens	deixou	um	até	já	a	
esta	população.

Estes	 eventos	 foram	 apoia-
dos	pela	Junta	de	Freguesia	de	
Benespera,	 Associação	 Cultu-
ral	 e	 Recreativa	 de	 Benespera,	
Câmara	 Municipal	 da	 Guarda,	
Paróquia	 de	 Benespera	 e	 pela	
Associação	 Move	 Beiras.	 A	 po-
pulação	 recebeu	 estes	 jovens	
de	braços	abertos	como	sinal	de	
esperança	 e	 dinamismo.	 Numa	
aldeia	 onde	 o	 envelhecimento	
e	 despovoamento	 são	 palavras	
do	 dia,	 a	 população	 de	 Benes-
pera	sabe	bem	receber	as	suas	
visitas	com	esperança	e	vontade	
de	ter	mais	pessoas	e	dinâmicas	
neste	território.

Num	 troço	 ferroviário	 entre	
Covilhã	e	Guarda	onde	a	utiliza-
ção	do	comboio	tem	vindo	a	ser	
estabelecida	 dentro	 da	 comu-
nidade	 desde	 a	 reinauguração	
a	2	de	maio	do	passado	ano,	a	
mais	 recente	 Associação	 Move	
Beiras	que	pretende	dinamizar	o	
Interior	através	da	utilização	do	
comboio,	 vê	 como	 uma	 vitória	
estes	 grupos	 de	 jovens	 utiliza-
rem	 este	meio.	 Há	 duas	 linhas	
que	nos	movem.

Sempre	Alerta!
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