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Actualmente, os comboios em Por-
tugal só atrasam por motivos 
como:

-	Composição	não	manobrada	a	tempo;

-	Carruagens	em	falta	à	hora	da	saída;

-	Carruagens	em	parque	mas	não	adicionadas	
ao	comboio	à	hora	da	saída;

-	Rotações	demasiado	apertadas;

-	Avaria	das	locomotivas;

-	Avaria	das	carruagens;

-	Avaria	das	automotoras;

-	Avaria	do	Convel;

-	Avaria	do	freio	electropneumático;

-	Avaria	da	mangueira	de	freio;

-	CCO	calculou	mal	a	ultrapassagem	de	com-
boios;

-	CCO	manteve	ordem	pré-definida	dos	com-
boios	e	não	mitigou	condições	de	circulação	de-
gradadas;

-	CCO	não	abriu	sinal	da	estação	a	tempo;

-	Agulhas	avariadas;

-	Sinalização	avariada;

-	Estações	fechadas;

-	ORV	esquecido	na	plataforma;

-	Falta	de	maquinistas;

-	Canais	horários	inalterados	desde	2007;

-	Tempos	de	paragem	previstos	 insuficientes	
para	procura;

-	Cais	de	estações	demasiado	pequenos	e	a	
necessitarem	de	vigilância	especial;

-	 Perda	de	 tempo	na	 inversão	das	 composi-
ções	nas	estações	terminais.

Para	 lá	 desta	 pequena	 amostra,	 não	 haverá	
muito	mais	de	30	ou	40	motivos	adicionais	para	
os	atrasos	que	se	repetem	na	rede.

Alguém	nos	pode	explicar,	devagarinho,	o	que	
se	passa?

Alguém	nos	pode	explicar,	devagarinho,	quais	
os	dados	oficiais	de	nível	de	serviço	das	infraes-
truturas	 e	 como	 contrastam	 com	 o	 contratado	
pelo	Estado?

Alguém	nos	pode	explicar,	devagarinho,	quais	
os	 dados	 oficiais	 de	 nível	 de	 serviço	 da	 CP	 e	
como	contrastam	com	o	contratado	pelo	Estado?	

Qual	a	razão	para	um	decréscimo	tão	abrupto	
do	nível	de	serviço?	Estará	o	vazio	de	Adminis-
tração	prolongado	pelo	Estado	a	dar	esperanças	
a	velhos	contra-vapores	na	CP?

Que	público	queremos	convencer	a	andar	de	
comboio	com	uma	operação	de	comboios	e	 in-
fraestruturas	neste	estado?	

João Cunha

Editorial

4

AP 136 Braga - Lisboa, na ponte de S.João, Agosto 2022. © João Cunha
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Um novo paradigma 
para o Longo CUrso em 

portUgaL

A operação da CP está 
estagnada, grosso 
modo, desde 2007. 

A	 22	 de	 Abril	 desse	 ano,	 os	
comboios	 Lisboa	 –	 Porto	 fo-
ram	totalmente	reestruturados,	
aproveitando	 a	 autorização	 de	
vários	 troços	 da	 linha	 do	 Nor-
te	 a	 velocidades	 superiores	 e	
aproveitando	a	autorização	das	
carruagens	Corail	 a	 200	 km/h.	
Depois	disso,	também	as	carru-
agens	Sorefame	do	serviço	 In-
tercidades	 foram	autorizadas	 a	

este	 patamar	 de	 velocidade,	 a	
variante	de	Alcácer	abriu	e	ter-
minaram	as	obras	de	electrifica-
ção	da	linha	para	Évora,	reabriu	
o	 troço	 Covilhã	 –	 Guarda	 e	 as	
catenárias	chegaram	a	Valença.

No essencial, os ajustes 
realizados aqui e ali deram 
continuidade ao mesmo 
padrão de operação 
estruturado pelos canais 
horários refeitos em 2007,	
dado	que	toda	a	operação	rebate	

naquela	linha.	A	única	melhoria	
nos	 canais	 horários	 que	 lhes	
permitiu	resistirem	15	anos	foi	a	
troca	das	linhas	utilizadas	pelos	
comboios	rápidos	e	lentos	entre	
Braço	 de	 Prata	 e	 Alverca,	 que	
deu	algum	oxigénio	à	operação.
Apesar	de	se	ter	assistido	a	um	

grande	crescimento	da	procura	
entre	 2007	 e	 2010,	 e	 depois	
novamente	 a	 partir	 de	 2014,	
com	um	pico	histórico	em	2019	
e	que	só	ainda	não	foi	atingido	
provavelmente	porque	a	oferta	

Por: João Cunha / Francisco Filipe

O eixo Lisboa - Évora - Elvas não tem de ser explorado isoladamente, como actualmente. 
IC Évora - Lisboa, na foto. © João Cunha
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ainda	 é	 mais	 reduzida	 do	 que	
nesse	ano,	houve	pouco	arrojo	
para	pensar	diferente	e	propor	
ao	 país	 uma	 oferta	 comercial	
ainda	 mais	 agressiva	 e	 uma	
operação	 ainda	 mais	 eficiente,	
que	 permita	 fazer	mais	 com	 o	
mesmo.
Como	resultado,	existem	hoje	

alguns	 paradoxos	 na	 oferta	
comercial	 de	 Longo	 Curso	 da	
CP:						
l	 Valença	 tem	 apenas	 um	

comboio	 por	 dia,	 apesar	 do	
evidente	interesse	que	um	eixo	
que	 inclui	 Barcelos	 e	 Viana	 do	
Castelo	apresentam;
l	Guimarães	 tem	apenas	um	

comboio	por	dia,	e	o	segundo	era	
até	2019	um	comboio	pendular,	
o	que	era	talvez	um	serviço	de	
gama	excessivamente	alta	para	
este	eixo;
l	 O	 Sul,	 apesar	 do	

crescimento,	 está	 entregue	 a	

uma	 oferta	 que	 nem	 no	 Verão	
atinge	os	seis	comboios	diários	
de	tempos	recentes;
l Os	canais	horários	de	2007,	

com	 a	 evolução	 do	 tráfego	 e	
das	velocidades	–	nem	sempre	
positiva	–	têm	hoje	um	grau	de	
risco	de	atrasos	que	não	tinham	
originalmente;
l	 A	 procura	 também	 alterou	

o	 que	 deviam	 ser	 tempos	 de	
paragem	 típicos	 em	 algumas	
das	 estações	 principais,	 sem	
que	isso	esteja	reflectido;
l	 As	 rotações	 de	 material	

estão	 basicamente	 inalteradas,	
sujeitas	 a	 maior	 pressão	 nos	
seus	 tempos	 pelos	 sucessivos	
incrementos	 de	 trajectos	 do	
Porto	até	Braga	e	Valença.	

Nem o nível de serviço é 
hoje interessante	–	sobre	isso	
vimos	 falando	 na	 Trainspotter	
intensamente	 –	nem a oferta 

está a retirar o máximo 
possível da frota disponível.	
Assim,	 proponho	 uma	 reflexão	
do	 que	 pode	 ser	 a	 oferta	
comercial	 a	 partir	 do	 serviço	
horário	de	Dezembro	de	2023,	
quando	 várias	 intervenções	
deverão	 estar	 concluídas,	 quer	
nas	 infra-estruturas	 como	 na	
frota	da	CP.	Até	 lá,	a	operação	
poderia	 gradualmente	 adoptar	
algumas	das	práticas	e	conexões	
sugeridas,	até	ao	momento	em	
que	todas	as	condições	estejam	
reunidas	para	o	plano	integral.

Esta proposta é uma 
forma da CP aumentar 
substancialmente a sua 
oferta e responder ao 
aumento global e por todo 
o território	 da procura,	 o	
que	se	prevê	que	continue	nos	
próximos	anos,	colocando	ainda	
mais	 pressão	 sobre	 a	 oferta	
actual,	se	nada	for	feito.

As carruagens Arco podem servir a comboios Intercidades e aos IR do Minho. 
Aqui, num IR para Valença, Agosto 2022. © João Cunha
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O que vai mudar até 
Dezembro de 2023

Estas	são	as	assumpções	para	
o	 plano	 traçado	 para	 a	 nova	
oferta	de	Longo	Curso:
1.	 Abertura	 da	 linha	 entre	

Évora	e	Elvas;
2.	Conclusão	da	electrificação	

da	linha	do	Algarve,	entre	Faro	
e	Vila	Real	de	Santo	António;
3.	 Disponibilização	 de	 bloco	

automático	 e	 novas	 estações	
entre	 Viana	 do	 Castelo	 e	
Valença;
4.	Reabertura	da	linha	da	Beira	

Alta,	 com	 tempos	 de	 viagem	
retomando	os	melhores	tempos	
de	1997;
5.	Conclusão	da	concordância	

da	Mealhada;
6.	Conclusão	das	obras	entre	

Espinho	 e	Gaia,	 com	 reposição	
dos	tempos	de	viagem	na	linha	
do	 Norte	 e	 disponibilização	
da	 nova	 estação	 técnica	
de	 Francelos	 (mais	 canais	
horários);
7.	 Finalização	 da	 renovação	

das	30	carruagens	Arco;
8.	 Reintegração	 de	 5	

locomotivas	 5600	 actualmente	
alugadas	pela	CP	à	MEDWAY.

Estas	 alterações	 são	 vertidas	
da	seguinte	forma	no	esquema	
de	operação:
1.	 Alfa	 Lisboa	 –	 Porto	 em	

2h45;
2.	IC	Lisboa	–	Porto	em	3h10;
3.	 IC	 Guarda	 –	 Coimbra	 em	

1h55;
4.	IC	Guarda	–	Porto	em	2h30;
5.	 IC	 Évora	 –	 Elvas	 em	 30	

minutos;
6.	IC	Valença	–	Porto	em	1h45.

As assumpções de tempos 
de viagem são bastante 

conservadoras, totalmente 
em linha até com os tempos 
praticados com os canais 
horários de 2007	 e,	 para	 os	
trajectos	 novos,	 assumindo	
um	desempenho	médio	com	as	
velocidades	 anunciadas	 para	
eles.
Nas	três	fronteiras	ferroviárias	

consideradas	 –	 Valença,	 Vilar	
Formoso	 e	 Elvas	 –	 esta	 oferta	
pode	permitir	também	a	conexão	
ou	mesmo	operação	de	serviços	
para	 Vigo/Corunha,	 Salamanca	
e	 Madrid	 respectivamente,	
nesse	 caso	 necessitando	 de	
material	 adicional	 que	 deve	
ser	 assegurado	 ao	 abrigo	 da	
necessária	 parceria	 entre	 CP	 e	
Renfe.

Nesta proposta não são 
detalhadas hipóteses de 
interligação com Espanha 
nestas fronteiras,	 o	 que	
poderá	 ser	 feito	 quer	 com	
circulações	adicionais,	quer	pela	
substituição	de	circulações	deste	
plano	por	outras	realizadas	com	
material	de	uma	parceria	entre	
as	duas	empresas,	aliviando	as	
rotações	nacionais.

A inclusão da linha do 
Minho

Dado	que	o	 exercício	 na	sua 
totalidade utiliza material 
comum com a linha do 
Minho (carruagens Arco), 
é proposta uma visão 
integrada da oferta de 
Longo Curso (Intercidades e 
Alfa Pendular) com a oferta 
Interregional da linha do 
Minho, assumindo	 que	 os	
comboios	Intercidades	Lisboa	–	
Valença	oferecerão	 tarifa	 inter-
regional	a	quem	viagem	a	bordo	
destes	 serviços	 em	 trajectos	

compreendidos	 entre	 Porto	 e	
Valença.

A proposta incorporando 
a linha do Minho mantém 
a utilização de três 
composições Arco	 dedicadas	
ao	 serviço	 Interregional	 de	
Valença,	 aproveitando	 as	
ligações	 Intercidades	 para	
densificar	a	oferta	entre	Porto	e	
Valença	 e	 assim	 corrigindo	 um	
défice	existente.
Com	 a	 integração	 dos	

comboios	 Intercidades	
adicionais,	o mesmo material	
utilizado	 hoje	 em	 dia	 na	 linha	
do	Minho	(3	composições)	pode 
ser utilizado para manter 5 
comboios de ida e volta por 
dia de tipo IR, mas todos 
eles abrangendo o percurso 
Figueira da Foz – Valença,	
em	 vez	 de	 existir	 apenas	 um	
comboio	 realizando	 todo	 o	
percurso.	
Isto	permite	à	CP	posicionar-

se	em	serviços	acelerados	entre	
Porto,	Aveiro,	Coimbra	e	Figueira	
da	Foz,	permitindo	paragens	em	
General	 Torres,	 Gaia,	 Espinho,	
Ovar,	Estarreja,	Aveiro,	Oliveira	
do	Bairro,	Pampilhosa,	Coimbra	
e	Alfarelos,	podendo	concentrar	
a	(escassa)	capacidade	existente	
no	serviço	urbano	para	todas	as	
deslocações	de	proximidade	ao	
longo	do	eixo	Porto	–	Aveiro.
Deste	 modo,	 reforça-se	 a	

capacidade	um	eixo	actualmente	
sobrelotado	 sem	 necessidade	
de	 mais	 automotoras	 3400	 ou	
2240.	 Isto permite atingir 
um objectivo estratégico 
de aumentar capacidade na 
zona do grande Porto,	ainda	
antes	 do	 reforço	 com	 novas	
automotoras,	 que	 se	 prevê	
apenas	para	o	horizonte	2030.
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Uma visão para lá do 
Longo Curso

A	 reestruturação	 da	 oferta	
de	 Longo	 Curso	 está	 ainda	
pensada	 para	 propiciar	 outros	
benefícios	 na	 operação	 da	
CP,	 nomeadamente	 para	 a	
necessidade	de:
l	Aumentar	a	oferta	de	cariz	

inter-regional	e	 intercidades	ao	
longo	da	Linha	do	Minho;
l	Libertar	algumas	UTE	2240	

para	serviço	regional	da	linha	do	
Algarve	 –	 necessidade	 de	 pelo	
menos	8	para	densificar	serviço	
existente;
l	 Manter	 disponível	 a	 série	

2600	 para	 as	 linhas	 do	Minho,	
Douro	e	Oeste,	pelo	menos.
Com	 excepção	 do	 reforço	

da	 linha	 do	 Minho,	 que	 pode	
ser	 conseguido	 sem	 alterar	 a	
necessidade	 de	 carruagens	 (3	
composições),	 alguns	 outros	
reforços	 na	 rede	 podem	 ser	
obtidos	 aproveitando	 o	 início	
do	 programa	 de	 renovação	
das	 carruagens	 do	 serviço	
Intercidades.
Para	 melhorar	 o	 serviço	 na	

linha	 do	 Oeste,	 inter-regionais	
de	Tomar	e	do	Douro	e	eventuais	
novas	 ofertas	 rápidas	 entre	
Figueira	da	Foz,	Coimbra	e	Porto	
(na	 prática,	 prolongar	 mais	 IR	
do	Minho),	creio	que	a CP tem 
uma grande oportunidade 
de, por um custo marginal 
no seu mínimo, recuperar 
mais 20 a 25 carruagens de 
tipo Sorefame. Aqui	estará	um	
potencial	de	libertação	adicional	
de	 unidades	 2240,	 caso	 seja	
necessário.
Esta	 renovação	 podia	 incidir	

nos	seus	interiores,	apenas,	com	
equipamento	de	ar	condicionado	
e	aplicação	dos	mesmos	layout	

8

Eixo Lisboa - Minho, com ligações a Guimarães, Braga e Valença
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e	 materiais	 previstos	 para	
o	 serviço	 Intercidades,	 mas	
poupando	intervenções	ao	nível	
dos	bogies,	mantendo	este	lote	
de	carruagens	apto	a	apenas	140	
km/h,	ainda	assim	amplamente	
suficiente	 para	 serviços	 de	
matriz	Interregional.

Face ao aumento da procura 
dos serviços ferroviários 
e falta de horizonte para 
expansão da frota deste tipo 
de serviços	 –	 recorde-se	 que	
mesmo	 a	 possível	 compra	 de	
117	 automotoras	 não	 prevê	 o	
reforço	 deste	 tipo	 de	 serviços,	
mas	apenas	os	serviços	urbanos	
–	 esta será a opção mais 
barata e mais cómoda para 
os passageiros de ampliar 
oferta da CP.

O serviço regional das 
linhas da Beira Alta e 

Beira Baixa

Na	linha	do	que	é	sugerido	no	
capítulo	anterior,	a	coexistência	
de	 serviços	 Intercidades	
Porto	 –	 Guarda	 –	 Castelo	
Branco	 –	 Lisboa	 e	 de	 serviços	
Intercidades	 Vilar	 Formoso	
–	 Mangualde	 –	 Lisboa	 pode	
permitir	a	eliminação	do	serviço	
regional	 entre	 Mangualde	 e	
Vilar	Formoso,	e	entre	Guarda	e	
Covilhã.	Abaixo	são	descritas	as	
alternativas	 que	 a	 nova	 oferta	
de	Longo	Curso	permite.

Troço Mangualde – Vilar 
Formoso:
l	Entre	Mangualde	e	Guarda,	

os	 serviços	 regionais	 já	 só	
param	num	apeadeiro	adicional	

aos	 comboios	 Intercidades	 –	
Baraçal;
l	 Baraçal	 e	 Gouveia	 podem	

ser,	 das	 paragens	 existentes,	
convertidas	 em	 paragens	 a	
pedido	 de	 todos	 os	 comboios	
Intercidades;
l	 Com	 3	 serviços	 Porto	 –	

Guarda	 –	 Lisboa	 e	 3	 serviços	
Lisboa	 –	 Vilar	 Formoso,	 isto	
significa	 que	 estas	 estações	
podem	 ser	 servidas	 por	 6	
comboios	por	sentido	e	por	dia	
–	 uma	 notável	 evolução	 face	
ao	que	existia,	e	sem	prejuízos	
assinaláveis	de	tempo;
l	Tráfego	entre	Guarda	e	Vilar	

Formoso	é	demasiado	reduzido	
nos	 apeadeiros	 para	 serviço	
ferroviário.	 Em	 localidades	
como	Vila	Fernando	ou	Cerdeira,	
onde	 as	 estações	 estão	 bem	

Alavancar a linha do Minho é fundamental para trazer mais gente para o comboio. Aqui, IC Valença - Lisboa, 
passando em Moledo. Julho de 2021. © João Cunha
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localizadas,	sugiro	que	o	serviço	
Intercidades	 tenha	 paragens	 a	
pedido	–	3	serviços	por	dia	e	por	
sentido.

Troço Guarda – Covilhã:
l Todas	 as	 paragens	 entre	

Guarda	 e	 Covilhã	 devem	 ser	
paragens	a	pedido;
l	 4	 comboios	 por	 dia	 e	 por	

sentido,	 contra	 5	 existentes	
até	 aqui	 –	 dada	 a	 relativa	
concentração	 dos	 serviços	
actuais	 e	 a	melhor	distribuição	
ao	 longo	do	dia	dos	4	serviços	
propostos,	 considero	 que	
não	 existe	 perda	 efectiva	 de	
flexibilidade	para	os	passageiros.

De	 modo	 a	 promover	 a	
utilização	 do	 comboio	 para	
deslocações	de	pequeno	curso,	
aproveitando	 comboios	 de	
Longo	 Curso	 em	 troços	 onde	
o	 serviço	 regional	 não	 exista,	
devem	ser	definidos	percursos 
onde a tarifa regional é 
aplicável	 e	 pode	 ser	 dedicada	
uma	 das	 quatro	 carruagens	
da	 composição-base	 para	
passageiros	 sem	 reserva	 de	
bilhete.	

Somando a eliminação das 
circulações regionais entre 
Mangualde, Vilar Formoso e 
Covilhã,	somada	à	optimização	
realizada	no	Grande	Porto	com	
a	circulação	de	alguns	comboios	
Valença	–	Figueira	da	Foz,	será 
possível obter poupanças de 
5 a 6 UTE 2240 para alocar à 
linha do Algarve,	praticamente	
alcançando	 o	 objectivo	 de	
contar	com	uma	frota	de	8	para	
o	novo	serviço	regional	da	linha	
electrificada.

Eixo Lisboa - Porto com as ligações da Beira Baixa e Beira Alta.
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Esquemas de operação

Para	 a	 elaboração	 da	 nova	
proposta	 comercial,	 além	
dos	 aspectos	 técnicos	 já	
mencionados	 atrás	 (como	
tempos	 de	 viagem,	 canais	
horários	e	integração	de	linhas),	
os	principais	objectivos	são:			
l	 Aumento	 de	 oferta	 entre	

Lisboa	e	Porto;
l	 Aumento	 de	 oferta	 entre	

Porto	e	Valença;
l	 Melhoria	 das	 ligações	 de	

Longo	Curso	em	Braga;
l	 Aumento	 de	 ligações	 de	

Longo	Curso	em	Guimarães;
l	 Aumento	 da	 oferta	 na	

Beira	 Alta	 e	 Beira	 Baixa,	 para	
aproveitar	benefícios	realizados	
nas	 duas	 linhas	 e	 optimizar	
serviço	regional;
l	 Aproveitar	 a	 nova	 ligação	

a	 Elvas,	 aumentando	 uma	
frequência	diária	em	Évora;

l	 Aumentar	 uma	 frequência	
diária	para	o	Algarve	e	extensão	
a	Vila	Real	de	Santo	António;
l	 Maximização	 das	 ligações	

Norte	 –	 Sul,	 sem	 rotura	 de	
carga	em	Lisboa	e	optimizando	
rotações	por	essa	via	(material	
não	para	em	Lisboa,	segue	para	
Sul	ou	para	Norte).

Para	mais	 fácil	 integração	 de	
serviços,	o	material	utilizado	–	a	
maior	restrição	do	exercício	–	é	
dividido	em	três	tipos:
l	 Alfa	 Pendular	 –	 comboios	

CPA	4000
l	 Intercidades	 “Norte”	

–	 comboios	 Intercidades	
com	 composição-base	 de	 6	
carruagens
	 m	 Ao	 serviço	 dos	

corredores	 Valença/Guimarães/
Porto	–	Lisboa/Faro/Vila	Real	de	
Santo	António
l	 Intercidades	 “Interior”	

–	 comboios	 Intercidades	
com	 composição-base	 de	 4	
carruagens
	 m Ao	 serviço	 dos	

corredores	 Porto	 –	 Guarda	 –	
Covilhã	–	Lisboa	–	Elvas	e	Vilar	
Formoso	–	Coimbra	–	Lisboa	–	
Elvas.	
Existem	 duas	 excepções	 –	

duas	 composições	 “Norte”	 que	
terminam	 o	 dia	 em	 Elvas	 e	
iniciam	 de	 Elvas,	 sem	 impacto	
nas	 rotações	 (não	 pressionam	
necessidades	 em	 pico	 de	
carruagens,	 dado	 que	 são	
os	 serviços	 que	 encerram	 e	
começam	 o	 dia)	 –	 onde	 na	
prática	 estará	 a	 ser	 oferecida	
uma	capacidade	entre	Lisboa	e	
Elvas	que	será	tendencialmente	
excedentária.	É	um	compromisso	
aceitável.

Conjugar serviços sem transbordo entre a linha do Norte e restantes eixos aumenta muito eficiência de rotações e 
satisfação dos clientes. Maio de 2022. © João Cunha
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Resumo de ligações 
Lisboa – Porto:

l	 11	 comboios	 diários	 em	
cada	 sentido	 de	 tipo	 de	 Alfa	
Pendular;
	l	10	comboios	diários	em	cada	

sentido	de	tipo	Intercidades;
	 m	 São	 daqui	 excluídos	

os	 3	 comboios	 diários	 Porto	 –	
Lisboa	via	Guarda.	
Este	 serviço	 compara	 com	

o	 existente	 em	 Agosto	 de	
2022	 –	 10	 comboios	 diários	
Alfa	 Pendular	 e	 7	 comboios	
diários	 Intercidades.	 Ao todo, 
a oferta cresce 23% face a 
Agosto de 2022 ou 16% face 
a 2019 (quando	 existia	 mais	
um	comboio	Alfa	por	dia	do	que	
actualmente).

Este acréscimo do número 
de circulações também 
limita a necessidade de 
reforços excepcionais	 –	 seja	
com	 desdobramentos	 ou	 com	
reforços	 de	 composições	 que	
possam	 prejudicar	 a	 marcha	
teórica	dos	comboios,	fenómeno	
que	 habitualmente	 justifica	 o	
porquê	de	às	sextas	e	Domingos	
existirem	 mais	 comboios	
atrasados	do	que	nos	restantes	
dias	de	semana	–	composições	
Intercidades	 mais	 pesadas	 e	
mais	 gente	 por	 circulação	 nas	
paragens.

Resumo de ligações 
Porto/Lisboa – Faro:

l	 Três	 comboios	 diários	
em	 cada	 sentido	 de	 tipo	 Alfa	
Pendular,	entre	Porto	e	Faro;
	 m	Dois	deles	prolongados	

a	 Vila	 Real	 de	 Santo	 António,	
o	 3º	 fica	 por	 Faro	 devido	 a	
necessidades	 de	 rotação	 e	
razoabilidade	 da	 dispersão	 dos	

Eixo Lisboa - Algarve e Alentejo.



dEstaqUE FErroviário

13

comboios	 oferecidos	 ao	 longo	
do	dia;
	 m	1	procede	de	Braga;
 m	 2	 destinam-se	 a	

Braga.
l	 Três	 comboios	 diários	

em	 cada	 sentido	 de	 tipo	
Intercidades,	 entre	 Lisboa	 e	
Faro;
	 m 1	 procede	 de	

Guimarães;
	 m	1	procede	de	Valença;
						 m	 1	 destina-se	 a	

Guimarães;
							m	 2	 destinam-se	 ao	

Porto;
								m	1	inicia	em	Lisboa.

Entre	Lisboa	e	Faro, recupera-
se o número de comboios 
diários entre Lisboa e Faro 
existentes há uns anos	 –	
seis.	 Metade	 passam	 a	 ser	 de	

tipo	Alfa	Pendular	(3),	restantes	
comboios	 Intercidades,	 com	
mais	 paragens,	 replicando	 no	
essencial	 a	 oferta	 existente	 e	
permitindo	 serviço	 a	 algumas	
estações	 de	 pequenas	 vilas,	
eventualmente	 com	 conversão	
em	paragens	a	pedido.	
A	extensão	a	Vila	Real	de	Santo	

António	 aumenta	 atractividade	
do	serviço,	englobando	cidades	
e	vilas	importantes	como	Olhão,	
Fuzeta	 e	 Tavira,	 retirando	
pressão	 ao	 serviço	 regional	 do	
Algarve,	 permitindo	 optimizar	
a	 rotação	 das	 UTE	 2240	 que	
estarão	 em	 serviço	 na	 linha	
do	 Algarve	 –	 menos	 horários	
propositados	 para	 oferecer	
ligações	 do	 Sotavento	 aos	
comboios	 rápidos	 para	 Lisboa.	
Isto	 pode	 também	 ajudar	 a	
suavizar	 a	 necessidade	 de	

alocação	destas	 automotoras	 à	
linha	do	Algarve.	

Resumo das ligações de 
Longo Curso no Minho:

l	 Manutenção	 de	 seis	
comboios	 por	 sentido	 por	 dia	
a	 servir	 Braga,	 mas	 todos	 de	
serviço	Alfa	Pendular;
	 m	 Até	 aqui,	 eram	 4	

comboios	 Alfa	 Pendular	 e	 2	
comboios	Intercidades;
l	 Expansão	 de	 serviços	 em	

Guimarães,	Vizela	e	Santo	Tirso	
de	1	por	sentido	por	dia	(2	em	
2019)	 para	 3,	 todos	 de	 tipo	
Intercidades;
l	 Expansão	 de	 serviços	 em	

Valença,	 Cerveira,	 Caminha,	
Âncora,	 Viana	 do	 Castelo	 e	
Barcelos	 de	 1	 por	 sentido	
por	 dia	 para	 4,	 todos	 de	 tipo	

Locomotivas 5600 e carruagens têm ainda muito para dar, como aqui num IC Lisboa - Faro, passando por 
Zambujal. Junho de 2022. © João Cunha
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Intercidades	 –	 integrados	 com	
os	 restantes	 comboios	 IR	 para	
serviço	rápido	e	granular	entre	
Porto	e	Valença;
l	Trofa	servida	por	7	comboios	

Intercidades	por	sentido	por	dia	
(4	actualmente);
l	 Famalicão	 servida	 por	 10	

comboios	de	Longo	Curso	(6	Alfa	
e	 4	 Intercidades)	 por	 sentido	
por	dia	(7	actualmente).	

Resumo das ligações 
na Beira Interior:

l	Guarda	passa	de	6	ligações	
a	Lisboa	por	dia	e	por	sentido,	
para	7:	
	 m Esquema	anterior	de	

ligações	fazia	coincidir	muito	as	
horas	 de	 saída	 dos	 três	 pares	
de	comboios	(Beira	Alta	e	Beira	
Baixa),	 contra	 um	 esquema	
mais	 disperso	 ao	 longo	 do	 dia	
proposto	agora,	mais	flexível	e	
competitivo;
l	Beira	Baixa	passa	de	3	para	

4	 comboios	 diários	 por	 sentido	
de	e	para	Lisboa;
	 m 3	por	dia	e	por	sentido	

continuam	/	provêem	do	Porto,	
criando-se	as	 ligações	Lisboa	–	
Porto	via	Beiras;
l	 Eixo	 Guarda	 –	 Coimbra	

mantém	 3	 ligações	 por	 dia	 e	
por	 sentido,	 no	 caso	 com	 os	
novos	 comboios	 Vilar	 Formoso	
–	Lisboa;
l	Entre	Guarda	e	Santa	Comba	

Dão,	de	3	ligações	por	dia	e	por	
sentido,	passam	a	6:
	 m	 3	 do	 eixo	 Lisboa	 –	

Porto	via	Beiras;
	 m	3	do	eixo	Vilar	Formoso	

–	Lisboa.

Pode	ser	estudada	optimização	
de	horários	para	que	comboios	
para	 e	 da	 Beira	 Baixa	 dêem	 e	
recebam	 melhores	 ligações	
aos	 comboios	do	eixo	Lisboa	–	
Vilar	 Formoso,	 para	 potenciar	
melhores	ligações	a	Coimbra.	O	
custo	poderá	ser	a	necessidade	
de	 introduzir	 mais	 uma	
composição	em	rotação.

Resumo das ligações ao 
Alentejo:

l	 Évora	 passa	 de	 4	 para	 5	
comboios	por	dia:
	 m	2	de	manhã,	2	ao	fim	

do	dia	e	1	à	hora	de	almoço;
l	Todos	os	comboios	começam	

ou	acabam	na	estação	de	Elvas:
	 m	 De	 acordo	 com	

serviço	 Internacional,	 algumas	
destas	 circulações	 podem	 ter	

términus	em	Badajoz	ou	serem	
integradas	 em	 operações	 CP	 –	
Renfe	do	eixo	Lisboa	–	Madrid.
l	 Um	 comboio	 para	 Elvas	

procede	de	Valença;
l	 Um	 comboio	 para	 Elvas	

procede	de	Guimarães;
l	 Um	 comboio	 para	 Elvas	

procede	do	Porto,	via	Beiras;
l	 Dois	 comboios	 para	 Elvas	

procedem	de	Lisboa;
l	 Um	 comboio	 de	 Elvas	

destina-se	a	Lisboa;
l	 Um	 comboio	 de	 Elvas	

destina-se	a	Guimarães;
l	 Um	 comboio	 de	 Elvas	

destina-se	ao	Porto;
l	 Um	 comboio	 de	 Elvas	

destina-se	ao	Porto,	via	Beiras;
l	 Um	 comboio	 de	 Elvas	

destina-se	à	Guarda.
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	 Como	 é	 dito	 anteriormente,	
este	plano	conta	com	a	reincor-
poração	de	locomotivas 5600	
actualmente	 alugadas	 à	 Me-
dway	e	que	se	sabe	da	intenção	
do	operador	de	mercadorias	de	
devolver	durante	o	ano	de	2023	
–	a	frota	activa	da	CP	passaria 
assim a 24 unidades.

De	igual	forma,	são contabi-
lizadas 36 carruagens ARCO	
(12	 estão	 entregues	 já	 ou	 em	
vias	 disso)	 a	 renovar	 também	
até	 final	 do	 ano	 de	 2023.	So-
mam-se a estas as 102 car-
ruagens Intercidades	 dos	 ti-
pos	Corail	(57)	e	Sorefame	(45).

Actualmente,	a	rotação	da	CP	
é	 de	 13	 locomotivas	 5600	 em	

utilização,	com	mais	4	de	reser-
va.	Para	este	exercício	não	dis-
tingo	entre	o	que	são	os	Inter-
cidades	da	 faixa	 litoral	e	os	do	
interior,	pelo	que	a	rotação	dos	
comboios	 “Intercidades	 Norte”	
e	“Intercidades	Interior”	devem	
ser	comparadas	conjuntamente	
com	a	actual	rotação	das	5600	e	
carruagens	Intercidades.

Locomotiva 2607 com o IR 583. Fontainhas, 14 de Agosto de 2022. © Nuno Cortesão

 Utilização de material circulante 

Rotação dos comboios pendulares

    • Inalterado número de unidades utilizadas – 8 em 9;
    • Quilometragem diária passa de 8.500 para 10.000 (18% de aumento);

    • Mantém-se uma unidade de reserva.
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Rotação dos comboios “Intercidades Interior” – Locomotiva 5600 e 4 carruagens Sorefame / Arco

    • 9 composições;
    • Total de 8.400 quilómetros por dia.

Rotação dos comboios “Intercidades Norte” – Locomotiva 5600 e 6 carruagens Corail / Sorefame

    • 10 composições;
    • Total de 11.100 quilómetros por dia.

Locomotiva 5619 com o IC 730. Vila Franca de Xira, 02 de Abril de 2022. © António J. Pombo
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Comparando	 o	 total de qui-
lómetros	 realizado	 pelos	 In-
tercidades	 actualmente	 e	 o	
conjunto	dos	novos	modelos	de	
operação	obtemos	um	aumento	
de	 12.400	 quilómetros	 por	 dia	
para	 19.500	 quilómetros,	 um 
aumento de 57%.

Ao	todo,	19	5600s	em	utiliza-
ção,	de	um	parque	de	24.	Devem	
ainda	ser	consideradas	reservas	
no	Porto,	Guarda,	Coimbra,	En-
troncamento,	 Lisboa	 e	 Faro,	 a	
repartir	entre	locomotivas	2600	
e	5600,	de	modo	a	permitir	mar-
gem	suficiente	para	as	normais	
intervenções	oficinais.	Conside-
remos	duas	das	reservas	reali-
zadas	 por	 locomotivas 5600, 
com uma afectação total a 
rotação de 21.

O	eixo	 da	Beira	 Interior	 será	
o	indicado	para	utilizar	as	loco-
motivas	 2600	 em	 caso	 de	 in-
disponibilidade	das	locomotivas	
5600,	comportando	os	horários	
essa	 troca	 (velocidade	máxima	
de	 160	 km/h).	 Estando	 dispo-
níveis	permite	assegurar	a	con-
sistência	e	exequibilidade	desta	
oferta.

Considerando	as	mesmas	cin-
co	locomotivas	2600	afectas	às	
3	composições	do	Minho,	como	
actualmente,	e	mais	4	locomo-
tivas	em	reserva	por	conta	dos	
comboios	 Intercidades,	 conti-
nuarão	a	sobrar	12	locomotivas	
para	dispersar	entre	novos	ser-
viços	(Douro,	Oeste,	Tomar),	e	
as	normais	paragens	em	oficina.

Genericamente,	o	que	vemos	
com	o	aumento	da	oferta	utili-
zando	serviços	 interligados	en-
tre	os	vários	eixos	é	que	é	pos-
sível	 aumentar	 muito	 a	 oferta	
(44%	de	aumento	considerando	
Alfas,	Intercidades	e	os	Interre-
gionais	do	Minho),	com	a	adição	
de	 4	 locomotivas	 2600	 em	 ro-
tação	(de	5	para	9,	para	incluir	
as	 reservas),	 de	5	 locomotivas	
5600	(devolvidas	pela	Medway)	
e	por	24	carruagens	ARCO	(as	
que	faltam	renovar).	

Considerando	 as	 composi-
ções-base	 (utilizadas	 todos	 os	
dias,	fora	de	pico),	a	utilização	
do	material	 circulante	 em	 pico	
nesses	dias	é	a	seguinte:

Rotação dos comboios “Interregional Minho” – Locomotiva 2600 e 3 carruagens Arco 

    • 3 composições;
    • Total de 2900 quilómetros por dia;

    • Aumento de 84% na quilometragem diária.
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l	Alfa	Pendular	–	89%	(igual	a	
actualidade)

l	 Locomotivas	 5600	 –	 87%	
(89%	na	actualidade,	17	em	19	
locomotivas)

l	 Locomotivas	 2600	 –	 53%	
(45%	na	actualidade,	5	em	11	
locomotivas	 disponíveis,	 em	
2023	serão	17)

l	Carruagens	Corail	/	Sorefa-
me	/	Arco	–	70%	

A única diferença nos dias 
de pico	 (sexta,	 Domingo,	 ou-
tros	 eventos)	 é nas carrua-
gens.	 Colocando	 os	 Intercida-
des	 Norte	 com	 uma	 média	 de	
7	 carruagens	 (ou	 seja,	 alguns	
continuarão	com	6,	outros	terão	
as	normais	8/9	que	é	o	máximo	
habitual),	 e	 os	 Intercidades	do	
Interior	 com	 5	 carruagens	 (ou	
seja,	 alguns	 continuarão	 com	
4,	outros	chegarão	a	6-7),	ob-
temos	um	pico	de	utilização	das	
carruagens	 Corail	 +	 Sorefame	
+	Arco	de	87%	-	perfeitamen-
te	 razoável	 considerando	 que	
falamos	de uma utilização de 

90% em apenas dois dias da 
semana, regularmente.

A sugestão já dada de	apro-
veitar	o	plano	de	renovação	das	
carruagens	 Corail	 e	 Sorefame	
para,	 a	 preço	 mais	 baixo,	 re-
novar mais algumas carru-
agens Sorefame, não é uma 
dependência para este plano 
do Longo Curso,	 sendo	 ape-
nas	necessário	se	a	CP	preten-
der	 realizar	 alguma	 melhoria	
de	serviço	em	eixos	regionais	e	
inter-regionais	adicionais.

Notas finais e ques-
tões a considerar

Com	a	generalidade	das	com-
posições	a	realizarem	percursos	
com	passagem	por	Lisboa,	sem	
aí	 terminarem,	a	produção	dos	
comboios	 deve	 seguir	 moldes	
reconhecíveis	 aos	 dos	 actuais	
comboios	 Alfa	 Lisboa	 –	 Faro,	
nomeadamente:

l	Recarregamento	rápido	dos	
bares	na	estação	do	Oriente,	se	
for	necessário;

l	Limpeza	rápida	a	bordo,	en-
tre	Entrecampos	e	Oriente;

l	 Adaptação	 de	 estações	
como	Vilar	Formoso	ou	Vila	Real	
de	Santo	António	para	 carga	e	
descarga	 de	WCs	 –	 com	 a	 re-
novação	 das	 carruagens	 Inter-
cidades,	isso	será	também	uma	
necessidade	em	todas	as	outras	
estações	 terminais	 dos	 com-
boios	Intercidades;

	l	Circulação	dos	comboios	de	
Longo	 Curso	 quase	 todos	 pela	
linha	de	Cintura	de	Lisboa,	com	
rendições	 de	 pessoal	 preferen-
cialmente	realizadas	na	estação	
do	 Oriente,	 em	 Lisboa,	 permi-
tindo	manter	os	padrões	de	di-
visão	de	serviços	entre	depósi-
tos	que	já	existem	actualmente.

A estimativa de aumento 
de necessidades de pessoal 
é similar ao aumento das ne-
cessidades de material mo-
tor – um aumento estimado 
de 26%.	Recorde-se	que	o	au-
mento	 de	 material	 motor	 vem	
de	 4	 locomotivas	 5600	 recu-
peradas	à	Medway	e	colocadas	

Locomotiva 5608 com o IC 674. Patacão, 09 de Abril de 2022. © Pedro André
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em	rotação	e	mais	4	 locomoti-
vas	2600	em	rotação,	partindo	
de	 uma	 base	 com	 rotação	 de	
8	 Pendulares,	 17	 locomotivas	
5600	e	5	locomotivas	2600.

Nota	final	para	as	5600	vindas	
da	 Medway	 –	 elas	 podem	 for-
necer	energia	às	carruagens.	A	
única	 coisa	 que	 é	 incerto	 é	 se	
persistirá	a	limitação	no	Entron-
camento	 para	 locomotivas	 não	
equipadas	 com	 o	 detector	 de	
componentes	contínuas,	o	equi-
pamento	distinto	que	as	restan-
tes	5600	têm	e	estas	não,	mas	
que	já	só	é	necessário	à	passa-
gem	 pelo	 Entroncamento.	 Se	
até	 lá	 os	 circuitos	 de	 via	 não	
forem	 removidos,	 podem	 ser	
utilizadas	com	a	mesma	limita-
ção	 já	aplicável	às	 locomotivas	
2620,	 também	 elas	 sem	 este	
equipamento	(cederam	às	loco-
motivas	 5615-5620,	 há	 alguns	
anos).

O	facto	de	boa	parte	dos	com-
boios	de	Longo	Curso	passar	a	

circular	entre	a	Linha	do	Norte	
a	linha	de	Cintura,	pode	promo-
ver	nova	alteração	nas	vias	uti-
lizadas	 pelos	 comboios	 rápidos	
entre	Alverca	e	Oriente,	poten-
cialmente	regressando	estes	às	
vias	1	a	4	do	Oriente,	sendo	os	
comboios	 urbanos	 novamente	
reorientados	para	as	linhas	5	a	
8	e	utilizando	as	vias	lentas	en-
tre	Alverca	e	Oriente.

Não	vejo	que	haja	algum	tema	
de	capacidade	a	observar	na	li-
nha	 de	 Cintura	 e	 na	 linha	 do	
Sul	até	ao	Pinhal	Novo	–	actual-
mente,	existem	nove	comboios	
por	sentido	em	operação,	e	com	
esta	 proposta	 passariam	 a	 ser	
11	–	apenas	mais	dois	comboios	
por	sentido	e	por	dia,	perfeita-
mente	razoável.

Naturalmente que esta 
proposta exige uma total 
recriação dos canais horá-
rios de Norte a Sul,	dados	os	
impactos	 transversais	 na	 rede.	
De	qualquer	 forma,	 tal é fun-

damental porque o actual 
padrão vindo de 22 de Abril 
de 2007 mostra-se já clara-
mente inadequado	à	evolução	
da	rede	e	seu	tráfego.

Esta	proposta	é	realizável	com	
algum	 aumento	 de	 efectivos	 e	
colocará	a	CP	a	par	com	o	au-
mento	 da	 procura	 constatável.	
Seria	um	passo	 inédito	rumo	à	
operação	 integrada	da	 rede	de	
longo	curso	e	procurando	maxi-
mizar	as	viagens	sem	transbor-
do	 que	 beneficiam	 não	 apenas	
quem	 faz	 viagens	 longas,	mas	
passa	a	colocar	o	comboio	tam-
bém	 como	 competitivo	 para	
pessoas	 que	 façam	 viagens	
mais	 pequenas	 e	 que	 hoje	 em	
dia	não	são	atractivas	por	haver	
um	transbordo	a	meio	–	o	trans-
bordo	é	 tanto	mais	 impactante	
quanto	pequena	for	a	viagem	a	
realizar.

Locomotiva 5619 com o IC 542. Alcaria, 13 de Março de 2022. © António J. Pombo
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takargo FormoU 
maqUinistas Para a 

FigUEira da Foz
No primeiro fim de 

semana de Agos-
to a Takargo rea-

lizou várias marchas para 
habilitação de itinerário de 
maquinistas entre Verride – 
Figueira da Foz – Amieira – 
Figueira da Foz – Verride.

Para	estas	marcha	foi	utiliza-
da	a	 locomotiva	6004,	que	 iso-
lada,	permitiu	à	Takargo	formar	
alguns	dos	seus	maquinistas	na	
totalidade	do	triângulo	de	Lares	
-	Linha	do	Oeste,	Ramal	de	Alfa-
relos	e	Concordância	de	Verride	
-	 esta	 última	 já	muitos	maqui-

nistas	têm	averbada	na	sua	car-
ta	 por	 realizarem	 os	 comboios	
de	madeira	 de	 Tui	 para	 o	 Lou-
riçal	e	que	passam	nestes	2753	
metros	de	linha.

Não	tendo	a	Takargo	maqui-
nistas	habilitados	naqueles	 tro-
ços,	teve	de	recorrer	à	Fernave	
(com	 maquinistas	 da	 CP)	 para	
esta	formação,	sendo	as	forma-
ções	futuras	a	mais	maquinistas	
e/ou	 agentes	 de	 acompanha-
mento	 já	 dadas	 pela	 própria	
Takargo,	que	é	também	entida-
de	 formadora,	 e	 em	 comboios	
comerciais.

Quanto	 ao	 propósito	 des-
ta	 formação,	 teve	em	vista	um	
“novo”	 serviço	 para	 o	 Porto	 da	
Figueira	 da	 Foz,	 que	 é	 servido	
através	 da	 estação	 da	 Fontela.	
Este	serviço	é	novo	no	seu	des-
tino,	 mas	 trata-se	 da	 inclusão	
do	Porto	da	Figueira	da	Foz	na	
lista	de	terminais	que	o	serviço	
Liscont	 utiliza,	 somando-se	 ao	
Porto	 de	 Lisboa	 (Alcântara-Ter-
ra	 e	 Santa	 Apolónia),	 Bobade-
la,	 Medway	 Terminals	 (Entron-
camento),	 Leixões	 e	 Alfarelos.	
Atualmente	tem	circulado	uma	a	
duas	vezes	por	semana	-	à	sex-
ta	e/ou	sábado.

 6004 encarregue da marcha de formação de maquinistas na Figueira da Foz. Agosto de 2022. © Diogo Filipe
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Foram aprovados in-
vestimentos para a 
linha do Douro num 

valor de cerca de 100 mi-
lhões de euros.

Esta	 verba	 destina-se	 essen-
cialmente	 ao	 financiamento	 do	
processo	 de	 eletrificação	 entre	
as	estações	de	Marco	de	Cana-
veses	ao	pk	60	e	da	Régua	ao	pk	
103.3	da	linha	do	Douro.	Este	é	
um	dos	projetos	mais	atrasados	
do	Programa	Ferrovia	2020.

A	 eletrificação	 da	 linha	 do	
Douro	 neste	 troço	 é	 conside-
rada	 de	 elevada	 complexida-
de	 pela	 existência	 de	 6	 túneis	
(Juncal,	 Ribadoura,	 Loureiro,	

Má	Passada,	Santinho	e	Régua)	
e	de	várias	pontes	e	viadutos	de	
dimensão	 considerável	 (Que-
bradas,	Pala,	Ovil,	Aregos,	Ser-
menha).

Para	 além	 dos	 trabalhos	 de	
catenária,	 o	 investimento	 tam-
bém	 abrange	 a	 construção	 da	
nova	subestação	de	tração	que	
irá	 nascer	 perto	 de	 Bagaúste,	
assim	como	a	instalação	de	di-
versos	sistemas	de	segurança	e	
de	informação	ao	público.

As	 7	 portarias	 publicadas	 no	
passado	 dia	 12	 de	 Agosto	 em	
Diário	 da	República,	 e	 que	 au-
torizam	 a	 Infraestruturas	 de	
Portugal	 a	proceder	à	abertura	

dos	diversos	concursos,	são	as	
seguintes:

l	Linha	do	Douro	-		videomo-
nitorização	 do	 troço	Marco-Ré-
gua,	até	ao	montante	global	de	
500	000,00	euros;

l Linha	 do	Douro	 -	Marco-
-Régua	 -	 eletrificação	 e	 tú-
neis	-	gestão	e	fiscalização,	até	
ao	 montante	 global	 de	 4	 402	
267,11	euros;

l Linha	do	Douro	-	Marco	-	
Régua	-	eletrificação	e	túneis	-	
execução,	até	ao	montante	glo-
bal	de	79	000	000,00	euros;

l Linha	 do	Douro	 -	Marco-
-Régua	 -	 Empreitada	 de	 con-

invEstimEnto dE 100 milhõEs 
na linha do doUro

Comboio CorrEio

Locmotiva 1413 com o IR 868. Viaduto da Pala, 06 de Agosto de 2022. © Gil Monteiro
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ceção-execução	 da	 Subesta-
ção	de	Tração	de	Bagaúste,	até	
ao	montante	 global	 de	 12	 500	
000,00	euros;

l Linha	 do	 Douro	 -	 Troço	
Marco/Régua	-	Conceção/Cons-
trução	 de	 Telemática	 Ferroviá-
ria,	até	ao	montante	global	de	2	
250	000,00	euros;

l Linha	 do	Douro	 -	Marco-
-Régua	-	Instalação	de	Sistema	
de	Informação	ao	Público	(SIP),	
até	ao	montante	global	de	750	
000,00	euros;

l Linha	do	Douro	-	Marco	-	
Régua	 -	 Telecomando,	 até	 ao	
montante	global	de	410	000,00	
euros.

	 Aos	 valores	 referidos	 ante-
riormente	há	o	acréscimo	do	IVA	
à	taxa	legal,	estando	a	abertu-
ra	 dos	 concursos	 condicionada	
à	 existência	 de	 financiamento	

europeu	com	as	devidas	candi-
daturas	aprovadas.	Os	encargos	
orçamentais	dos	 vários	 contra-
tos	vão	ser	repartidos	ao	longo	
dos	anos	até	2025.

A	 modernização	 do	 troço	 da	
Linha	 do	 Douro	 entre	 Marco	
de	Canaveses	e	Peso	da	Régua	
compreende	a	execução	dos	se-
guintes	trabalhos:

m Renovação	Integral	de	Via	
nas	estações	de	Juncal,	Mostei-
rô,	 Aregos,	 Ermida,	 Rede,	 Go-
dim	 e	 Régua	 incluindo	 infraes-
trutura	e	drenagens;

m Eletrificação	total	do	troço;

m Infraestruturas	para	a	ins-
talação	dos	sistemas	de	Sinali-
zação	 Eletrónica	 e	 Telecomuni-
cações;

m Rebaixamento	de	platafor-
ma	 para	 a	 reabilitação	 pontual	
em	túneis;

m Rebaixamento	de	platafor-
ma	para	eletrificação	e/ou	subs-
tituição	de	4	passagens	superio-
res	sem	gabarito	vertical;

m Uniformização	dos	compri-
mentos	 e	 alturas	 das	 platafor-
mas	das	Estações	e	Apeadeiros;

m Compatibilização	 entre	 o	
projeto	de	execução	de	estabi-
lização	 de	 taludes	 (já	 concluí-
dos),	com	a	eletrificação	do	tro-
ço;

m Compatibilização	 entre	 o	
projeto	de	execução	dos	Túneis	
do	Loureiro	e	da	Má	Passada	(já	
concluídos),	com	a	eletrificação	
do	troço.

https://www.infraestruturasdeportu-

gal.pt/pt-pt/principais-investimentos/

linha-do-douro-troco-marco-de-cana-

veses-peso-da-regua

IR a caminho do Pocinho. Mosteirô, 13 de Maio de 2022. © José Pedro Botelho

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/principais-investimentos/linha-do-douro-troco-marco-de-canaveses-peso-da-regua
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/principais-investimentos/linha-do-douro-troco-marco-de-canaveses-peso-da-regua
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/principais-investimentos/linha-do-douro-troco-marco-de-canaveses-peso-da-regua
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/principais-investimentos/linha-do-douro-troco-marco-de-canaveses-peso-da-regua
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Estação da Régua, 13 de Fevereiro de 2022. © José Pedro Botelho
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dUas ClassEs dE volta 
aos intErrEgionais

A CP anunciou o re-
gresso das duas 
classes aos com-

boios Interregionais a partir 
de 1 de Novembro, no caso 
aos comboios Interregionais 
da linha do Minho. A medida 
vem na sequência da intro-
dução das carruagens Arco 
em serviço comercial, que 
dispõem de duas classes. 
Contrariamente a outras li-
nhas onde circula material 
de 1ª classe em serviços de 
classe única (como na linha 
do Douro), a subida subs-
tancial do nível de serviço 
proporcionado pelas carru-
agens Arco e a necessária 
perspectiva que existe de as 
utilizar noutros eixos pro-
moveu a necessidade de tra-

duzir na oferta comercial as 
valências do material circu-
lante.

Até	31	de	Outubro,	a	CP	man-
têm	 a	 classe	 única	 e	 anunciou	
inteligentemente	 uma	 campa-
nha	comercial	que	permite	via-
jar	nas	carruagens	de	primeira	
classe	 com	bilhete	 de	 segunda	
(na	prática,	a	classe	única	que	
ainda	 vigora),	 preparando	 as-
sim	 o	 público	 para	 a	 transição	
para	duas	classes	a	partir	de	1	
de	Novembro.

O	 maior	 desafio	 será	 a	 ca-
pacidade	 em	 segunda	 classe,	
onde	é	expectável	que	continue	
a	 viajar	 a	 esmagadora	 maio-
ria	dos	passageiros	da	linha	do	
Minho.	 Numa	 composição	 de	
três	 carruagens	Arco	 (1ª,	2ª	e	

2ª+Bicicletas),	 existem	 apenas	
cerca	 de	 130	 lugares	 senta-
dos	em	2ª	 classe	 (já	 contando	
com	 os	 sofás	 junto	 ao	 espaço	
das	bicicletas),	 contra	176	dis-
ponibilizadas	até	aqui	por	duas	
carruagens	Corail	 (ou	264	com	
três	 carruagens	 Corail),	 onde	
os	 fenómenos	 de	 sobrelotação	
eram	frequentes.	A	prazo	a	CP	
terá	 de	 considerar	 a	 hipótese	
de	reforçar	as	composições	com	
uma	quarta	 carruagem,	o	que,	
no	entanto,	se	afigura	perigoso	
dado	 que	 a	 Infraestruturas	 de	
Portugal	deixou	várias	estações	
e	 apeadeiros	 com	 plataformas	
de	 apenas	 80	 metros	 após	 a	
sua	renovação,	onde	é	difícil	até	
encaixar	 três	 carruagens	 intei-
ras.	Uma	obra	portuguesa,	com	
certeza

Locomotiva 2607 com o IR 857. Travagem, 29 de Julho de 2022. © Gil Monteiro
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gravE inCêndio intErromPE
linha do nortE Em Caxarias
Num ano para es-

quecer em matéria 
de incêndios flo-

restais, um grande incêndio 
na zona de Caxarias inter-
rompeu a linha do Norte por 
duas ocasiões, a 19 e a 21 de 
Agosto.

O	incêndio	incidiu	na	zona	en-
tre	Caxarias	e	o	túnel	de	Alber-
garia,	 com	 o	 fogo	 a	 cruzar	 as	
vias	por	duas	vezes.	No	dia	19	
de	Agosto,	a	linha	foi	interrom-
pida	 às	 18h00	 	 entre	 as	 esta-
ções	 de	 Albergaria	 dos	Doze	 e	
Caxarias	e	a	 circulação	apenas	
foi	 retomada	 à	 01h05	 da	 ma-

Imagens do fogo junto da linha do Norte perto Caxarias. 19 de Agosto de 2022. © José Sousa
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drugada	de	dia	20.	Esta	si-
tuação	obrigou	a	que	várias	
composições	 tivessem	 de	
ficar	paradas	nas	estações	
do	 Entroncamento,	 Caxa-
rias	 e	 Pombal,	 com	 largas	
de	centenas	de	passageiros	
em	trânsito	entre	o	norte	e	
sul	do	país	a	ficarem	“para-
dos”	nessas	estações.

Coincidindo	 com	 uma	
sexta-feira	em	que	também	
os	autocarros	estão	em	de-
manda	 máxima,	 o	 serviço	
de	 transbordo	 acabou	 por	
demorar	 algumas	 horas	 a	
accionar	 mas	 acabou	 por	
funcionar,	 transportando	
pessoas	 entre	 Entronca-
mento,	Caxarias	e	Pombal.

Depois	de	reaberta	a	via,	
um	 reacendimento	 às	 15h	
do	dia	21	de	Agosto	voltou	
a	provocar	o	encerramento	
da	 principal	 linha	 do	 país	
às	15h18,	inicialmente	en-
tre	 	 Caxarias	 e	 Albergaria	
dos	Doze		e	posteriormen-
te	às	16h55	até	à	estação	
da	Lamarosa.	Esta	situação	
prolongou-se	até	às	20h10	
do	 mesmo	 dia	 quando	 foi	
declarada	 via	 livre.	 Sem	
transbordo	ferroviário	dado	
ser	 novamente	 um	 dia	 de	
pico	 na	 rodovia	 –	 era	 Do-
mingo	 –	 a	 circulação	 aca-
bou	por	retomar	com	várias	
supressões	 e	 passageiros	 con-
centrados	em	menor	número	de	
comboios,	possibilitado	também	
pela	desistência	de	muitos	pas-
sageiros	 de	 realizar	 a	 viagem	
nesse	dia	ou	procurando	outros	
meios	alternativos.

Segundo	foi	possível	apurar	as	
situações	destes	dois	dias	pena-
lizaram	 um	 total	 de	 130	 com-

boios.	Deste	 total	25	comboios	
foram	 totalmente	 suprimidos,	
enquanto	 que	 22	 foram	 supri-
midos	apenas	de	forma	parcial.

Uma	 vez	mais	 não	 foi	 possí-
vel	contar	com	a	linha	do	Oeste	
para	ser	alternativa.	No	dia	19	
a	 linha	 do	Oeste	 chegou	 a	 es-
tar	 também	 cortada	 devido	 a	
incêndio	 próximo,	 na	 zona	 de	
Regueira	 de	 Pontes,	 mas	 em	

geral	a	inexistência	de	meios	de	
tracção	 diesel	 sequer	 compatí-
veis	com	os	comboios	Intercida-
des	condena	qualquer	 intenção	
a	este	nível,	nem	sequer	sendo	
necessário	 aferir	 a	 capacidade	
da	 infraestrutura,	 linha	 onde	 a	
muitas	 das	 estações	 estão	 ha-
bitualmente	fechadas	e	restrin-
gem	a	capacidade	potencial	da	
linha.

Comboios parados na estação de Caxarias e os passageiros à espera do 
transporte rodoviário alternativo. 20 de Agosto de 2022. © José Sousa
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Estação de Pombal com duas composições Alfa Pendular 
imobilizadas devido ao corte da linha. E os passageiros a 
embarcar num dos autocarros destinados ao transporte 

rodoviário alternativo. 19 de Agosto de 2022. © Raul Marques
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Estação do Entroncamento com uma verdadeira 
“enchente” de composições de passageiros à espera 

de via livre para seguir para o norte do país. 
19 de Agosto de 2022. © Valério dos Santos
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Linha do Norte em Caxarias no dia após o primeiro incêndio. 20 de Agosto de 2022. © José Sousa

Estação do 
Entroncamento. 

19 de Agosto de 2022. 

© José Pedro Botelho
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allan’s dão nas vistas
O mês de Agosto foi 

um turbilhão de 
altos e baixo para 

estas automotoras, que aos 
68 anos de idade já tiveram 
o seu enterro várias vezes 
marcado.

Pelo	lado	positivo,	tivemos	vá-
rios	reforços	no	regional	Entron-
camento	–	Badajoz	–	Entronca-
mento,	 com	vários	dias	a	 irem	
duas	automotoras	até	Espanha	
e	outros	(sobretudo	na	segunda	
quinzena)	a	irem	três	Allan’s,	as	
únicas	 três	 que	 se	 encontram	
atualmente	 ao	 serviço.	 Uma	
melhor	 ligação	 de	 Badajoz	 a	
Madrid,	vários	jovens	em	Inter-
rail	e	o	Festival	do	Crato	justifi-
cam	a	necessidade	destes	refor-
ços	 que	 permitiram	o	 regresso	
de	 uma	 imagem	 que	 remonta	
aos	tempos	do	Ramal	da	Lousã,	

onde	 podíamos	 ver	 comboios	
feitos	por	três	verdinhas.

Mas	nem	tudo	foram	rosas,	fo-
ram	várias	as	avarias,	duas	de-
las	 a	 precisarem	de	 socorro,	 o	
primeiro	a	16	de	Agosto,	onde	o	
comboio	Saica	da	Takargo	teve	
de	“empurrar”	a	0365	e	0362	de	
Assumar	até	Portalegre,	a	par-
tir	dai	os	passageiros	seguiram	
de	autocarro,	e	as	Allan’s	foram	
“atreladas”	à	cauda	do	comboio	
da	Takargo	seguindo	até	ao	En-
troncamento.		Uns	dias	depois,	
a	22	de	Agosto,	o	regional	5500	
volta	 a	 avariar	 desta	 vez	 na	
zona	 de	 Ponte	 de	 Sôr	 quando	
seguiam	 as	 três	 Allan’s,	 nesse	
dia	a	solução	foi	enviar	a	 loco-
motiva	1554	do	Entroncamento	
para	as	rebocar	durante	o	resto	
do	 trajeto,	permitindo	ver	algo	
ainda	mais	raro,	uma	locomoti-

va	a	rebocar	automotoras,	com	
estas	a	fazerem	serviço	comer-
cial.	 Menos	 agradável	 foi	 para	
os	 passageiros	 que	 chegaram	
ao	Entroncamento	com	mais	de	
5	horas	de	atraso.

Entre	o	positivo	e	o	negativo	
uma	coisa	é	certa,	longe	vão	os	
tempos	 (e	 não	 falamos	 do	 pe-
ríodo	Covid)	em	que	o	regional	
para	 Badajoz	 levava	 apenas	 o	
maquinista	e	o	revisor,	e	quan-
do	muito	em	dias	de	 festa,	al-
guns	ferroviários	já	reformados.	

Vídeo	 do	 comboio	 n.°	 41830	
(Takargo)	com	a	0365	e	0362	a	
reboque:

https://www.youtube.com/
watch?v=J0mruL1uWmk

Regional 5501 (Entroncamento – Badajoz) à passagem por Vale de Cortiças, onde podemos ver juntas as três 
Allan’s que se encontram atualmente ao serviço. 21 de Agosto de 2022. © Valério dos Santos

https://www.youtube.com/watch?v=J0mruL1uWmk
https://www.youtube.com/watch?v=J0mruL1uWmk
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O projecto de restau-
ro da automotora 
Nohab 0111 atingiu 

um marco fundamental a ca-
minho da recuperação inte-
gral. Após restauro integral 
da sua carroçaria, recebeu a 
pintura exterior nos dias 5 e 
6 de Agosto, em vermelho e 
branco, tal como saíram de 
serviço. Pormenor interes-
sante, o aro dos faróis re-
cebeu também o vermelho, 
relembrando-se que a série 
circulava habitualmente com 
aros vermelhos, brancos ou 
mesmo em inox.

Nos	 últimos	 meses	 a	 inter-
venção	 na	 automotora	 tem	
avançado	 graças	 aos	 esforços	
voluntários	 de	 pessoal	 da	 CP	
que,	depois	da	pandemia	de	Co-
vid-19	inviabilizar	restauros	pela	
equipa	 de	 restauro	 da	 APAC,	
permitiram	continuar	a	avançar	
na	 recuperação.	 Agora	 chegará	
a	 fase	de	voltar	a	 juntar	esfor-
ços	para	terminar	a	empreitada.

Toda	a	estrutura	de	madeira	
interior	foi	já	refeita	e	está	par-
cialmente	pintada.	A	automotora	
no	seu	interior	receberá	o	creme	
em	 todos	os	 revestimentos,	 no	

que	 foi	 a	 decoração	 predomi-
nante	 da	 série.	 Outra	 variante	
existia,	 que	misturava	o	 creme	
com	o	branco,	esta	tipicamente	
realizada	em	intervenções	mais	
próximas	do	fim	da	vida	das	au-
tomotoras,	quando	era	necessá-
rio	corrigir	algum	problema	com	
impacto	na	pintura.	Foi,	aliás,	o	
caso	da	0111.

No	 interior,	 será	 reposta	 a	
iluminação	original,	com	casqui-
lhos	replicados	a	partir	dos	últi-
mos	existentes	no	reboque	0101	
do	 Museu	 Nacional	 Ferroviário,	
um	 dos	 vários	 fornecimentos	

aUtomotora nohab 0111
 já Está Pintada
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importantes	para	o	restauro	da	
automotora	 que	 a	 APAC	 finan-
ciou	com	a	publicação	das	revis-
tas	Trainspotter	e	outros	livros.

Também	 bogies	 e	 motores	
foram	 integralmente	 revistos	
e,	 para	 regressar	 à	 linha,	 fal-
ta	apenas	a	aplicação	de	novos	
rodados.	 Os	 novos	 aros	 já	 fo-
ram	 recebidos	 e	 serão	 aplica-
dos	 em	 tempo	útil	 nas	 oficinas	
do	 Entroncamento,	 tendo	 sido	
adquiridos	 pelo	 Museu	 Nacio-
nal	 Ferroviário,	 aproveitando	 o	
dinheiro	 recebido	 por	 conta	 do	
IRS	 doado	 por	 vários	 cidadãos	
(os	0,5%	de	IRS	que	é	possível	
consignar	anualmente	a	institui-
ções	como	o	MNF),	o	que	permi-
tirá	um	regresso	aos	carris	des-
ta	automotora	sem	temores	de	
rapidamente	esgotar	o	potencial	
existente	nos	rodados.

Nos	próximos	meses,	o	gru-
po	de	restauro	que	inclui	a	APAC	
estará	 focado	 na	 gradual	mon-
tagem	dos	interiores,	finalização	
de	 pormenores	 (como	 a	 pintu-
ra	do	zebrado	branco	por	fora	e	
colocação	 de	 inscrições),	 após	
o	que	se	seguirá	o	processo	de	
reautorização	desta	automotora	
para	circulação.		

Será	2023	o	ano	do	regresso	
da	mítica	Nohab?	

Nas imagens que acompanham 
o texto podemos observar a 

evolução dos tabalhos de pintura 
da Nohab 0111 nas instalações do 
Entroncamento durante os dias 5 e 
6 de Agosto de 2022, com destaque 

para alguns dos profissionais 
envolvidos nestas operações.

© João Lourenço
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No início do mês de Agosto come-
çaram o trabalhos de ataque me-
cânico pesado no troço da linha 

do Vouga que se encontra em processo de 
renovação integral de via entre Oliveira de 
Azeméis e Feira. Estes trabalhos decorre-
ram em período noturno, minimizando des-
se modo os constrangimentos à circulação 
de comboios em serviço comercial.

A	primeira	 intervenção	da	maqui-
naria,	uma	atacadeira	e	uma	regu-
ladora	 de	 balastro,	 ocorreu	 junto	
da	estação	de	São	João	da	Madeira	
durante	a	madrugada	do	dia	03	de	
Agosto,	tendo	os	trabalhos	decorrido	
no	 sentido	 norte-sul.	 A	 empreitada	
que	se	aproxima	do	final,	já	permitiu	
ter	a	noção	de	como	vai	ficar	a	linha	
após	a	conclusão	do	ataque	mecâni-
co	pesado.

Na	estação	de	Santa	Maria	da	Feira		
mantiveram-se	as	linhas	existentes,	
alvo	 também	 da	 renovação,	 o	 que	
permite	 que	 futuramente	 seja	 pos-

sível	a	ida	do	Comboio	Histórico	até	às	terras	de	
Santa	Maria.	De	igual	modo	na	estação	de	Olivei-
ra	de	Azeméis	 também	se	procedeu	à	 requalifi-
cação	das	linhas,	não	tendo	sido	contemplada	a	
reposição	até	à	placa	giratória	ali	existente.

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
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A	via	após	o	ataque	mecânico	pesado.	Agosto	de	2022. © Vitor Gomes

Imagens	noturnas	do	ataque	mecânico	pesado.	Agosto	de	2022. © Bruno Soares
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Trabalhos	na	estação	de	Oliveira	de	Azeméis,	Agosto	de	2022.		© Bruno Soares
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Trabalhos	na	estação	da	Feira,	Agosto	de	2022.		© Bruno Soares
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rotUnda dE sErnada  
 já Foi rEPosta

Foi restabelecida a 
ligação da rotunda 
de Sernada à linha 

do Vouga, com o intuito de 
brevemente vir a facilitar as 
operações com o comboio 
histórico do Vouga a vapor.

A	 antiga	 rotunda	 de	 Sernada	
tinha	sido	desligada	da	restan-
te	 rede	 no	 decorrer	 das	 obras	
de	 modernização	 do	 layout	 da	
estação	 de	 Sernada	 na	 última	
década,	 tendo	 sido	 na	 altura	
retirada	 a	 agulha	 de	 acesso	 à	
rotunda.	Após	um	ano	da	aber-
tura	 do	 concurso	 por	 parte	 da	
CP	 para	 reposição	 novamente	
da	ligação,	as	obras	decorreram	

durante	o	mês	de	Julho	e	à	data	
de	hoje	já	é	possível	inverter	a	
E214	 novamente	 em	 Sernada	
do	Vouga.

É	 por	 isso	 agora	 possível	 a	
viagem	ida	e	volta	com	a	E214	
em	 tracção	 entre	 Aveiro,	 Ser-
nada	 e	 Aveiro,	 dispensando	 o	
uso	da	locomotiva	9004	nas	cir-
culações	comerciais.	A	 falta	de	
rotunda	em	Aveiro	obrigará	po-
rém	a	que,	entre	duas	viagens	
especiais	a	vapor	seguidas,	 te-
nha	de	existir	uma	marcha	em	
vazio	a	Sernada	com	a	9004	em	
tracção	com	o	intuito	de	apenas	
inverter	a	E214	para	a	viagem	
seguinte.	

Em	 Sernada	 do	 Vouga	 ficou	
por	 repor	 ainda	 a	 agulha	 para	
ligação	 a	 uma	 das	 linhas	 de	
parque	 das	 oficinas,	 também	
ela	retirada	aquando	da	moder-
nização	 do	 layout	 da	 estação	
de	Sernada	 do	Vouga	 por	 par-
te	 da	 IP.	 A	 falta	 dessa	 agulha	
bloqueia	 nela	 duas	 unidades	
Allan	 actualmente	 ali	 parquea-
das,	uma	motora	e	um	reboque,	
que	poderiam	ser	dali	retiradas	
para	Guifões/Contumil	para	um	
eventual	futuro	restauro,	e	des-
sa	 forma	 libertar	 espaço	 para	
outro	 material	 já	 restaurado,	
como	é	o	caso	das	duas	últimas	
Napolitanas	 que	 se	 encontram	
ainda	em	Contumil.

A nova ligação à rotunda de Sernada do Vouga. 16 de Agosto de 2022. © Ricardo M.Ferreira
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Uma das linhas de acesso à oficina de Sernada continua sem acesso à rede. 16 de Agosto de 2022. 
© Ricardo M.Ferreira

sUbEstação dE tração 
 dE sEtE rios

Já foi assinado o contrato destinado à 
conceção, fornecimento e montagem 
da futura subestação de Sete Rios.

O	documento	foi	assinado	no	passado	dia	26	
de	Julho	entre	a	Infraestruturas	de	Portugal	e	o	
consórcio	composto	pela	EFACEC,	EDP	Comer-
cial	e	FCM	Construções.

Esta	nova	estrutura	vai	permitir	que	no	futuro	
aconteça	a	migração	do	atual	sistema	de	eletri-
ficação	da	linha	de	Cascais	de	1500	V	para	25	
kV,	o	que	irá	permitir	harmonizar	as	condições	
de	exploração	desta	linha	com	o	resto	da	Rede	
Ferroviária	Nacional.

	 Este	 investimento	 insere-se	 no	 projeto	 de	
modernização	da	linha	de	Cascais.

A	construção	da	nova	subestação	tem	um	cus-
to	associado	de	cerca	de	18	milhões	de	euros	e	
conta	 com	um	prazo	de	execução	das	obras	de	
822	dias.

Local de construção da SST em Sete Rios. Junho de 
2011. © António J.Pombo
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altEraçõEs 
rEgUlamEntarEs 

na linha dE CasCais

Finda a instalação 
dos equipamentos 
de GSM-R por parte 

da CP nas Unidade Motoras 
da Linha de Cascais, desde 
o passado dia 07 de Agos-
to que o obsoleto sistema 
de comunicação Rádio Solo 
Comboio importado da Linha 
de Sintra aquando da sua 
modernização na década de 
90 foi desactivado.

No	antigo	sistema	as	comuni-
cações	 efectuadas	 entre	 CCO/
estações	 e	 os	 comboios	 eram	
feitas	em	canal	aberto,	quer	isto	
dizer	que	todos	os	agentes	nas	
estações	e	comboios	em	circu-
lação	no	momento	da	transmis-
são	as	ouviam.	No	novo	sistema	
GSM-R,	as	estações	detêm	um	
equipamento	 em	 tudo	 seme-
lhante	a	um	telemóvel	e	em	que	
a	 qualidade	 e	 fiabilidade	 das	
comunicações	 efectuadas	 em	
relação	ao	antigo	sistema	RSC,	
é	incomensuravelmente	maior	e	
a	outra	grande	diferença	é	que	
as	 comunicações	 são	 feitas	 di-
rectamente	 entre	 os	 interve-
nientes,	 não	 havendo	 terceiros	
a	interferir	nas	mesmas.

Outra	 alteração	 que	 também	
entrou	 em	 vigor	 neste	 Verão,	
foi	 a	 substituição	 do	 modelo	
“BS”	 que	 já	 vinha	 dos	 tempos	
da	Sociedade	Estoril,	sendo	que	
a	 Linha	 de	 Cascais	 era	 a	 úni-
ca	 da	 RFN	 onde	 o	mesmo	 era	

Equipamento GSM-R instalado nas unidades de Cascais.
© Arquivo Trainspotter

Antigo equipamento de comunicações utilizado na linha de Cascais.
© Arquivo Trainspotter
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utilizado.	Este	modelo	servia	para	em	
caso	 de	 avaria	 de	 sinalização,	 autori-
zar	o	maquinista	a	ultrapassar	um	sinal	
na	posição	de	fechado.	Foi	substituído	
pelo	modelo	99-102	“Ultrapassagem	de	
Sinal	com	a	Indicação	de	Paragem	Ab-
soluta”,	 permitindo	assim	homogenei-
zar	a	regulamentação	entre	a	chamada	
“Rede	Geral”	e	a	Linha	de	Cascais.	

O novo equipamento de comunicações.
 © Arquivo Trainspotter
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No topo do lado direito temos o modelo “BS” 
(Boletim Sinal: Autorização para ultrapassar 

sinais de circulação ou de manobras na 
posição de fechados por avaria ou fora de 

serviço) que foi substituído.

Ao lado temos o exemplar (ainda da 
versão CP) que passou a ser utilizado 

recentemente na linha de Cascais, tal como 
acontece no resto da rede ferroviária.

 © Arquivo Trainspotter
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EntrElinhas, a PrimEira 
FEsta do FErroviário

Decorreu no Fórum 
Cultural de Erme-
sinde, entre os dias 

26 e 28 de Agosto, a primei-
ra “Entrelinhas – Festa do 
Ferroviário”, promovida pela 
Câmara Municipal de Valon-
go.

Tratou-se	de	um	certame	que	
incluiu	 conferências	 e	 conver-
sas	sobre	os	caminhos	de	ferro,	
actividades	 culturais	 diversas,	
exposições	e	a	presença	de	en-
tidades	do	sector,	 com	presen-
ça	física	no	recinto	do	evento	e	
também	em	locais	públicos	per-
to	da	estação	de	Ermesinde.

O	primeiro	dia	teve	como	pra-
to	forte	a	conferência	“A	Impor-
tância	do	Comboio	em	Tempos	
de	Crise	Climática”,	com	vários	
painéis	ao	 longo	dia.	A	abrir,	o	

painel	 “Ferrovia	 –	 Presente	 e	
Futuro”	 foi	 o	 que	 atraiu	 mais	
atenções,	 com	 participação	 do	
vice-presidente	 da	 CP,	 Pedro	
Moreira,	 e	 do	 director-geral	 da	
Medway,	 Bruno	 Silva,	 acompa-
nhados	 também	por	Mário	Flo-
rentino	 Duarte	 e	 João	 Figuei-
redo,	da	SERMEC	e	Plataforma	
Ferroviária	Portuguesa,	 respec-
tivamente,	 onde	 foi	 abordado	
em	 especial	 o	 novo	 “Comboio	
português”,	objectivo	financiado	
pelo	PRR	e	onde	estas	entidades	
colaboram	 na	 industrialização	
de	 novas	 carruagens	 para	 os	
caminhos	de	ferro	portugueses.

A	 parte	 da	 tarde	 iniciou-se	
com	 um	 painel	 sobre	 história	
ferroviária,	 seguindo-se	 outro	
sobre	livros	ferroviários	e	termi-
nando	com	um	painel	dedicado	

a	“Novas	Ligações	Ferroviárias”,	
com	destaque	para	a	participa-
ção	 do	 coordenador	 do	 Plano	
Ferroviário	 Nacional,	 Frederico	
Francisco.

Já	no	segundo	dia,	o	destaque	
foi	para	a	tertúlia	“Pare,	Escute	
e	Olhe	para	ouvir	as	memórias”,	
onde	vários	trabalhadores	e	ex-
-trabalhadores	dos	caminhos	de	
ferro	 participaram	 partilhando	
as	suas	histórias.

O	 festival	 deverá	 repetir-se	
nos	 próximos	 anos	 e	 a	 conso-
lidação	 deste	 evento	 no	 nosso	
país	é	um	dos	objectivos	da	or-
ganização,	numa	terra	–	Erme-
sinde	 –	 cujo	 desenvolvimento	
social	e	económico	está	profun-
damente	 ligada	 com	 os	 cami-
nhos	de	ferro.

 © Câmara Municipal de Valongo
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iP tEm nova administração

Oficializada em as-
s e m b l e i a - g e r a l 
convocada para o 

efeito, a nova administra-
ção da IP já tomou posse e 
é a que havia sido noticiada 
pelo jornal ECO, há algumas 
semanas.

Miguel	 Cruz	 será	 o	 presiden-
te,	 Carlos	 Fernandes	 mantém-

-se	 como	 vice-presidente,	 car-
go	a	que	 também	acede	Maria	
Amália	Almeida.	Os	vogais	 são	
Vanda	Nogueira,	Alexandra	Bar-
bosa	e	Ana	Isabel	Coelho.	Como	
curiosidade,	 a	 vice-presidente	
Maria	 Amália	 Almeida	 já	 havia	
sido	 chefe	 de	 gabinete	 de	 Mi-
guel	Cruz	no	governo,	quando	o	
agora	presidente	da	Infraestru-

turas	de	Portugal	desempenhou	
o	cargo	de	secretário	de	estado	
do	Tesouro.

Sem	 demasiado	 background	
ferroviário,	caiu	por	terra	a	pro-
messa	de	Pedro	Nuno	Santos	de	
nomear	 a	 administração	 mais	
ferroviária	 de	 sempre	 para	 a	
empresa.

 © Infraestruturas de Portugal

 © Infraestruturas de Portugal
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novidadE mUndial da alstom 
14 Comboios Coradia ilint iniCiam sErviço dE 

PassagEiros na PrimEira linha 100% a hidrogénio

A Alstom, líder global em mobilidade 
inteligente e sustentável, acaba de 
anunciar um novo marco histórico 

para o primeiro comboio do mundo 100% a 
hidrogénio, o Coradia iLint, que começou a 
ser utilizado no primeiro serviço de passa-
geiros totalmente movido a hidrogénio, na 
Baixa Saxónia, na Alemanha. Este comboio 
regional funciona com um reduzido nível de 
ruído e liberta apenas vapor de água e con-
densação.

O	total	de	14	veículos	com	propulsão	a	célula	de	
combustível	pertencem	à	LNVG,	que	já	procurava	
alternativas	 aos	 comboios	 a	 diesel	 desde	2012,	
dando,	 assim,	 um	 impulso	 ao	 desenvolvimento	
de	 comboios	 inovadores	 na	 Alemanha.	 Outros	
parceiros	 desta	 estreia	 mundial	 são	 a	 empresa	
ferroviária	e	de	transporte	Elbe-Weser	(evb)	e	a	
empresa	de	gás	e	engenharia	Linde.

	 “A mobilidade livre de emissões é uma das 
metas mais importantes para garantir um futuro 
sustentável e a Alstom tem a clara ambição de 
se tornar líder mundial em sistemas alternativos 
de propulsão para o setor da ferrovia. O primeiro 
comboio a hidrogénio do mundo, o Coradia iLint, 
demonstra o nosso claro compromisso com a mo-
bilidade verde, conjugada com tecnologia de pon-
ta. Estamos muito orgulhosos por integrar esta 
tecnologia num serviço de operação em série, 
como parte de uma estreia mundial, juntamente 
com nossos parceiros fantásticos”,	afirmou	Henri	
Poupart-Lafarge,	CEO	e	Chairman	da	Alstom.

Estes	14	comboios	regionais	da	Alstom	movidos	
a	hidrogénio	serão	operados	pela	evb,	em	nome	
da	 LNVG,	 substituindo	 gradualmente	 outros	 15	
comboios	a	diesel.	Serão	abastecidos	diariamen-
te	no	posto	de	abastecimento	de	hidrogénio	da	
Linde.	Graças	à	sua	autonomia	de	cerca	de	1.000	
quilómetros,	as	unidades	múltiplas	da	Alstom	do	

© Alstom



49

Comboio CorrEio

modelo	Coradia	iLint,	que	são	livres	de	emissões	
em	 operação,	 podem	 funcionar	 o	 dia	 todo	 com	
apenas	um	tanque	de	hidrogénio	na	rede	evb.	Em	
setembro	de	2018,	 iniciaram-se	 testes	bem-su-
cedidos,	com	a	duração	de	quase	dois	anos,	com	
dois	comboios	de	pré-série.

Apesar	 dos	 inúmeros	 projetos	 de	 eletrificação	
existentes	em	vários	países,	uma	parte	significa-
tiva	da	 rede	 ferroviária	da	Europa	permanecerá	
não	eletrificada	a	longo	prazo.	Em	muitos	países,	
o	número	de	comboios	a	diesel	em	circulação	ain-
da	é	elevado	–	mais	de	4.000	na	Alemanha,	por	
exemplo.

Até	ao	momento,	a	Alstom	celebrou	quatro	con-
tratos	 de	 fornecimento	 de	 comboios	 regionais	
movidos	a	células	de	combustível	de	hidrogénio.	
Dois	na	Alemanha	–	o	primeiro	para	14	composi-
ções	Coradia	iLint	na	região	da	Baixa	Saxónia	e	o	
segundo	para	27	comboios	Coradia	iLint	na	área	
metropolitana	 de	 Frankfurt;	 o	 terceiro	 contrato	
foi	realizado	em	Itália,	onde	a	Alstom	está	a	im-
plementar	6	comboios	a	hidrogénio	Coradia	Stre-
am	na	região	da	Lombardia,	com	opção	para	mais	
8;	 e	 o	 quarto	 contrato	 foi	 efetuado	 em	França,	
para	12	comboios	de	hidrogénio	Coradia	Polyva-
lent,	 partilhados	 por	 quatro	 regiões	 francesas.	
Além	 disso,	 o	 Coradia	 iLint	 foi	 também	 testado	
com	sucesso	noutros	países,	como	por	exemplo,	
na	Áustria,	Holanda,	Polónia	e	Suécia.

	Saiba	mais	sobre	o	comboio	Coradia	iLint	aqui.

Sobre o Coradia iLint

O	Coradia	iLint	é	o	primeiro	comboio	de	passa-
geiros	do	mundo	a	funcionar	com	célula	de	com-
bustível	de	hidrogénio,	que	gera	a	energia	elétrica	
para	a	sua	propulsão.	É	silencioso,	completamen-
te	 livre	 de	 emissões	 e	 liberta	 apenas	 vapor	 de	
água	 e	 condensação.	 O	 Coradia	 iLint	 apresenta	
várias	 inovações:	 conversão	 de	 energia	 limpa,	
armazenamento	flexível	 de	energia	 em	baterias	
e	gestão	inteligente	da	força	motriz	e	energia	dis-
ponível.	Desenvolvido	especificamente	para	o	uso	
em	linhas	não	eletrificadas,	permite	uma	opera-
ção	 limpa	e	sustentável	dos	comboios,	manten-
do	um	alto	desempenho.	Na	rede	da	evb,	viaja	a	
uma	velocidade	de	cruzeiro	entre	80	e	120	km/h,	
atingindo	um	máximo	de	140	km/h.

O	 iLint	 foi	 projetado	 pelas	 equipas	 da	 Alstom	
em	 Salzgitter	 (Alemanha),	 no	 nosso	 centro	 de	
excelência	para	comboios	regionais,	e	em	Tarbes	
(França),	no	centro	de	excelência	para	sistemas	
de	tração.	O	projeto	conta	com	o	apoio	do	gover-
no	alemão	e	o	desenvolvimento	do	Coradia	iLint	
foi	financiado	como	parte	do	Programa	Nacional	
de	Inovação	para	Tecnologia	de	Hidrogénio	e	Cé-
lulas	de	Combustível	(NIP)	da	Alemanha.

O	 Coradia	 iLint	 é	 o	 vencedor	 do	 Prémio	 Ale-
mão	 de	 Design	 de	 Sustentabilidade	 de	 2022,	
que	reconheceu	soluções	técnicas	e	sociais,	que	
são	particularmente	eficazes	para	 impulsionar	a	
transformação	em	termos	de	produtos,	produção,	
consumo,	ou	estilo	de	vida	sustentáveis,	alinha-
dos	com	a	Agenda	2030	das	Nações	Unidas.

Sobre o Sistema de Abastecimento

A	instalação	da	Linde,	em	Bremervörde,	contém	
sessenta	e	quatro	tanques	de	armazenamento	de	
alta	pressão	a	500	bar,	com	uma	capacidade	total	
de	1.800	kg,	seis	compressores	de	hidrogénio	e	
duas	bombas	de	combustível.	O	uso	de	hidrogé-
nio	como	combustível	para	comboios	reduz	signi-
ficativamente	a	pressão	sobre	o	meio	ambiente,	
pois	um	quilo	de	hidrogénio	substitui	aproxima-
damente	4,5	litros	de	gasóleo.	Está	prevista	uma	
posterior	produção	de	hidrogénio	a	nível	local	por	
meio	de	eletrólise	e	eletricidade	gerada	de	forma	
regenerativa;	 as	 correspondentes	 áreas	 de	 ex-
pansão	estão	disponíveis.

O	 projeto	 é	 financiado	 pelo	 Ministério	 Federal	
dos	Assuntos	Digitais	e	Transportes,	como	parte	
do	Programa	Nacional	de	Inovação	Tecnológica	de	
Hidrogénio	e	Células	de	Combustível.	O	governo	
federal	contribui	com	8,4	milhões	de	euros	para	
o	custo	dos	veículos	e	com	4,3	milhões	de	euros	
para	o	custo	da	área	de	abastecimento.	A	diretiva	
de	financiamento	é	coordenada	pela	NOW	GmbH	
e	implementada	pela	Project	Management	Jülich	
(PtJ).	

Nota de Imprensa do dia 24 de Agosto de 2022.

https://www.alstom.com/solutions/rolling-stock/coradia-ilinttm-worlds-1st-hydrogen-powered-train
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novidadEs das arCo 
dUrantE o mês dE agosto

Numa altura em que 
os primeiros 3 lo-
tes de carruagens 

Arco, num total de 9 unida-
des, já circulam normalmen-
te pelas linhas portuguesas, 
voltamos ligeiramente atrás 
no tempo para manter o re-
gisto cronológico das mes-
mas, como temos vindo a 
fazer ao longo dos últimos 
meses na Trainspotter.

Foi	no	passado	dia	28	de	Ju-
lho	 que	 foram	 inauguradas	

com	 pompa	 e	 circunstância	 as	
primeiras	 6	 carruagens	 Arco,	
entrando	 ao	 serviço	 imediata-
mente	nesse	mesmo	dia.	Esses	
momentos	 ficaram	 retratados	
pormenorizadamente	na	edição	
anterior	 da	 Trainspotter,	 como	
uma	série	de	fotografias	da	ce-
rimónia	 oficial	 e	 das	 primeiras	
circulações.		

Contudo,	estava	previsto	que	
fossem	9	as	unidades	a	 serem	
colocadas	 ao	 serviço,	 já	 que	 o	
terceiro	 lote	 das	 carruagens	

Arco	 tinha	 ensaiado	 uns	 dias	
antes,	 mais	 concretamente	 no	
dia	 20	 de	 Julho,	 o	 que	 não	 se	
veio	 a	 verificar	 dados	 que	 as	
mesmas	foram	grafitadas	ainda	
nas	 instalações	das	oficinas	de	
Guifões.

Esta	 informação	 que	 foi	 am-
plamente	divulgada	pela	comu-
nicação	 social,	 deu	 conta	 tam-
bém	 de	 que	 o	 segurança	 que	
estava	 de	 serviço,	 ao	 tentar	
evitar	que	este	grupo	de	delin-
quentes	 continuasse	a	vandali-

2605, marcha 92220-1, Ermesinde. 03 de Agosto de 2022. © Gil Monteiro
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2605, marcha 92222, Ermesinde. 03 de Agosto de 2022. © Gil Monteiro

zação,	foi	gravemente	agredido,	
tendo	sido	transportado	para	o	
Hospital	de	São	João.

Assim,	 este	 terceiro	 lote	 de	
carruagens	Arco	apenas	foi	en-
tregue	à	operação	no	dia	3	de	
Agosto,	entrando	no	próprio	dia	
ao	 serviço,	 ao	 fazer	 parte	 da	
composição	dos	IR	855	e	856. 

Nas	fotografias	do	Gil	Montei-
ro	podemos	observar	a	marcha	
de	entrega	das	mesmas	para	o	
serviço	comercial	entre	Guifões	
e	 Contumil	 com	 passagem	 por	
Ermesinde.	

Por	 sua	vez,	 também	as	 car-
ruagens	 Arco	 do	 primeiro	 lote	
foram	 alvo	 de	 ensaios	 durante	
este	 mês,	 ficando	 a	 2607	 en-
carregue	 de	 as	 tracionar	 entre	
Contumil	e	Coimbra-B	nas	mar-
chas	nº	31300/31301.	

Os	ensaios	que	se	realizaram	
nos	dias	18	e	19	de	Agosto	des-
tinaram-se	 a	 ensaios	 técnicos	
de	frenagem.	                      

Nas	 fotografias	enviadas	pelo	
Nuno	 Cortesão	 em	 Coimbra-B	
podemos	ver	os	vários	técnicos	
da	CP	que	acompanharam	esta	
marcha.

As 3 carruagens Arco que no dia 18 de Agosto efetuaram ensaios técnicos 
de frenagem entre Contumil e Coimbra-B, parqueadas na estação 

estudantil. © Nuno Cortesão
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Composição parada em Coimbra-B 
com diversos elementos da CP, e 
manobras da 2607 para inversão.

18 de Agosto de 2022. 

© Nuno Cortesão

2607 com a marcha 31300 (Contumil - Coimbra-B), General Torres. 18 de Agosto de 2022. © Gil Monteiro
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loComotiva 2602 
dE rEgrEsso

A locomotiva 2602 re-
gressou ao serviço 
comercial a 27 de 

Agosto, depois de quase 6 
meses parada. Após detec-
ção de uma fissura num ro-
dado, a locomotiva ficou a 
aguardar provisão da enco-
menda de rodados da CP, de 
que chegaram os primeiros 
nas passadas semanas.

Até	 regressar	 ao	 serviço,	 a	
2602	 esteve	 preferencialmen-
te	 alocada	 aos	 ensaios	 estáti-
cos	 das	 carruagens	 Arco,	 em	

Guifões.	O	 regresso	 ao	 serviço	
foi	 realizado	 com	 uma	marcha	
de	ensaios	a	27	de	Agosto,	en-
tre	Contumil	 e	Coimbra-B,	 que	
atestou	 o	 bom	 estado	 dos	 bo-
gies	 com	 que	 a	 locomotiva	 foi	
reequipada,	após	 troca	dos	 ro-
dados.

No	dia	 seguinte	 a	 locomotiva	
entrou	 na	 rotação	 regular,	 re-
alizando	 o	 comboio	 853	 para	
Valença	e	de	seguida	o	IR	830	
para	a	Figueira	da	Foz.

A	CP	fechou	o	mês	de	Agosto	
com	8	das	11	locomotivas	2600	

já	 recuperadas	 em	 serviço	 co-
mercial,	das	quais	a	2611	ape-
nas	realiza	pequenos	percursos	
à	volta	de	Contumil,	dado	estar	
com	as	rodas	no	limite	de	des-
gaste.	 As	 locomotivas	 2601,	
2626	 e	 2627	 aguardam,	 tam-
bém	elas,	os	novos	rodados.	

Este	lote	deverá	ainda	ser	re-
forçado	com	a	locomotiva	2609,	
cujo	 ensaio	 de	 linha	 pós-recu-
peração	 se	 espera	 para	 o	mês	
de	Setembro.

2602 com a marcha 92210 entre Contumil e Coimbra-B. Bairro do Ingote, Coimbra. 
27 de Agosto de 2022. © Nuno Cortesão
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A locomotiva 2602 à frente do IR 853 de 28 de Agosto de 2022, em Gondarém. © João Cunha

 IR 854 na passagem pelo Lousado com a 2602 à cabeça, 29 de Agosto de 2022. © Tiago Cunha
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mEdWaY rEtiroU
vagõEs Uaoos do PEgo

Foi no passado dia 
27 de Agosto que a 
MEDWAY procedeu à 

retirada dos últimos vagões 
Uaoos que se encontravam 
parqueados nas instalações 
da Central do Pego.

A	marcha	31602	 (Pego	 -	 En-
troncamento)	poderá	ter	ficado	
para	a	história	dos	caminhos	de	
ferro	em	Portugal,	 já	que	pode	
bem	 ter	 sido	 a	 última	 viagem	
dos	vagões	destinados	ao	trans-
porte	 de	 carvão,	 ao	 longo	 dos	
carris	da	Beira	Baixa	e	do	ramal	
do	Pego.	A	imagem	das	compo-
sições	de	carvão	entre	Sines	e	o	

Pego	foram	um	habitué	dos	ca-
minhos	de	ferro	das	últimas	dé-
cadas,	que	teve	o	seu	final	em	
finais	de	2019.

Esta	 suspensão	 surgiu	 pela	
vontade,	 “irredutível”	 até	 ao	
momento,	 de	 acabar	 com	 a	
queima	do	carvão	para	a	produ-
ção	 de	 energia.	 Isto	 num	mo-
mento	 em	 que	 a	 Europa	 sofre	
uma	 crise	 energética	 que	 tem	
levado	 a	 uma	 escalada	 monu-
mental	dos	preços	da	energia.

Os	 vagões	 foram	 rebocados	
para	as	instalações	da	MEDWAY	
no	 Entroncamento,	 tal	 como	
já	 tinha	acontecido	 em	 Janeiro	

deste	ano	numa	operação	simi-
lar.	 A	marcha	 ficou	 a	 cargo	 da	
locomotiva	1907,	já	que	a	IP	já	
tinha	desligado	a	tensão	da	ca-
tenária	do	ramal	do	Pego.

Sem	 interesse	 imediato	 do	
governo	 em	 reactivar	 a	 cen-
tral	 a	 carvão	 do	 Pego,	 que	
continua	apta	à	produção	de	
energia	através	do	carvão,	o	
futuro	dos	vagões	é	por	agora	
incerto.

Ficam	 as	 imagens	 que	 re-
tratam	mais	um	possível	virar	
de	página	da	história	ferrovi-
ária	em	Portugal

A 1907 com a composição de Uaoos nas instalações do Pego, 27 de Agosto de 2022. © João Morgado
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Paragem na estação de Santa Margarida. 27 de Agosto de 2022. © Paulo Narciso

A caminho do Entroncamento sobre a ponte rodo-ferroviária do ramal, 27 de Agosto de 2022. © João Morgado
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Estação da Praia do Ribatejo. 27 de Agosto de 2022. © Paulo Narciso

Passagem pela aldeia de Tancos. 27 de Agosto de 2022. © Bruno Belém
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Estação da Barquinha, a caminho do ponto final da vaigem. 27 de Agosto de 2022. © Raul Marques

Entrada na estação da Barquinha, 27 de Agosto de 2022. © Raul Marques
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Pelas Objectivas dOs leitOres - setembrO de 2022
circulações a diesel

Não	sendo	inédito,	continua	a	despertar	a	curiosidade	dos	spotters	a	passagem	de	locomotivas	
a	diesel	na	 frente	de	comboios	em	 linhas	eletrificadas,	quebrando	a	monotonia	da	maioria	das	
circulações.

Desde	o	encerramento	da	linha	da	Beira	Alta	que	as	locomotivas	da	série	5000	da	MEDWAY	que	
andavam	regularmente	no	serviço	“Mediberia”	 foram	deslocadas	para	outros	serviços,	habitual-
mente	entregues	a	locomotivas	elétricas.	Como	exemplo	temos	a	5034	que	no	dia	11	de	Agosto	

5034 ( Especial 95230 Alfarelos - Entroncamento), Alfarelos, 02 de Agosto de 2022. © Nuno Cortesão

5034 ( Contentores 51130 Leixões - Entroncamento),Ameal, 11 de Agosto de 2022. © Nuno Cortesão
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ficou	encarregue	da	tração	dos	comboios	52311	e	51130	(Entroncamento	–	Leixões	–	Entronca-
mento)	com	uma	composição	de	contentores.	Locomotiva	que	no	dia	02	de	Agosto	tinha	ficado	
responsável	pelo	especial	95230	entre	Alfarelos	e	o	Entroncamento.	

O	comboio	“Tramesa”	também	voltou	a	pisar	os	carris	nacionais	durante	o	mês	de	Agosto,	mais	
precisamente	no	dia	11	de	Agosto,	tendo	sido	a	terceira	vez	que	efetuou	o	percurso	entre	Penalva	
e	Tuy.		Esta	circulação,	no	sentido	oposto,	Tuy	–	Penalva,	permite	o	transporte	de	bobines	de	aço	
para	Portugal	para	serem	utilizadas	posteriormente	na	Autoeuropa.

5036 ( Comboio 89811 (Penalva - Tuy), Formoselha, 11 de Agosto de 2022 © Nuno Cortesão

5036 ( Comboio 89811 (Penalva - Tuy), Nine, 11 de Agosto de 2022. © Tiago Cunha
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Devido	a	uma	fuga	de	ar	de	um	tubo	que	alimenta	o	reservatório	principal,	a	2605	foi	socorrida	no	
dia	11	de	Agosto	por	uma	locomotiva	5600	da	Medway	na	Bifurcação	de	Lares,	visto	que	a	avaria	
em	causa	impossibilitou	que	esta	“Nez-Cassé”	prosseguisse	a	marcha.	Assim,	e	já	depois	da	5600	
ter	rebocado	a	composição	do	IR	831	até	Alfarelos,	os	passageiros	tiveram	que	seguir	viagem	na	
UTE	2246,	enquanto	que	a	2605	ficou	em	Alfarelos	à	espera	da	homóloga	2603	que	a	veio	buscar	
a	fim	de	ser	reparada	em	Contumil.

2605 em aPurOs

95251 (Alfarelos-Contumil), Alfarelos,11 de Agosto de 2022. © Nuno Cortesão

95251 (Alfarelos-Contumil), Vila Pouca do Campo,11 de Agosto de 2022. © Nuno Cortesão
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2600 de regressO a guimarães

Devido	a	mais	uma	avaria	no	Convel	–	no	caso	da	5605	–	a	2610	teve	a	oportunidade	de	rebocar	
o	IC	620	e	621	entre	Contumil,	Guimarães	e	Contumil,	no	passado	dia	5	de	Agosto	de	2022,	para	
possibilitar	a	reparação	do	equipamento	da	locomotiva	titular	do	comboio.

Foi	um	regresso	da	série	a	Guimarães	onde	esporadicamente	levou	alguns	comboios	Intercidades	
Lisboa	–	Guimarães,	entre	2007	e	2010,	quando	existiam	indisponibilidades	das	locomotivas	5600.

IC 620, Lousado, 05 de Agosto de 2022. © Tiago Cunha

IC 620, Ermesinde, 05 de Agosto de 2022. © Gil Monteiro
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No	dia	25	de	Agosto	foi	feita	uma	marcha	de	ensaios	entre	as	estações	do	Entroncamento	e	Por-
talegre.	A	viagem	impôs	limitação	de	velocidade	T	80	entre	o	Entroncamento	e	Abrantes	(linha	da	
Beira	Baixa)	e	T	50	entre	esta	estação	e	Portalegre	(linha	do	Leste.)

A	composição	com	um	peso	total	de	250	toneladas,	foi	composta	pela	locomotiva	1903	e	6	vagões	
Shimms	da	Renfe.

testes nO leste

63

Marcha 31601 (Entroncamento - Portalegre), Bemposta,25 de Agosto de 2022. © Paulo Narciso

5620, 95206 (Alfarelos - Santa Aplónia), Alfarelos,30 de Agosto de 2022. © Nuno Cortesão

5620 saiu de revisãO

Depois	da	5602,	foi	a	vez	da	5620	regressar	aos	carris,	após	revisão	geral.	Esta	locomotiva	da	
série	5600,	que	deu	na	entrada	na	oficina	em	Junho	de	2022,	ensaiou	no	passado	dia	29	e	30	de	
Agosto,	após	dois	meses	de	ausência	do	serviço	comercial.
Após	estes	ensaios	terem	tido	sucesso,	entrou	ao	serviço	comercial	pela	primeira	vez	desde	a	
revisão	no	passado	dia	2	de	Setembro	,	ao	ficar	encarregue	de	tracionar	os	IC	541	/542	e	545.
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2612 vOltOu a lisbOa

No	passado	dia	29	de	Agosto,	volvidos	quase	6	meses,	a	“Nez-Cassé”	2612	voltou	a	ficar	en-
carregue	de	tracionar	um	Intercidades,	neste	caso	o	IC	722,	devido	a	avaria	da	locomotiva	5606,	
seguindo	assim	até	à	capital	do	nosso	país.	

É	de	recordar	que	já	este	ano,	no	dia	7	de	Março,	a	mesma	locomotiva	tinha	tracionado	o	Inter-
cidades	520	também	pelas	mesmas	razões	e	posteriormente,	no	dia	9	de	Março,	o	Intercidades	

IC 722, Formoselha, 29 de Agosto de 2022. © Nuno Cortesão

IC 722, Bencanta, 29 de Agosto de 2022. © Diogo Filipe
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521,	regressando	assim	ao	norte	de	Portugal,	dado	que	as	locomotivas	da	série	2600	pertencem	
ao	depósito	de	Contumil.
Já	no	dia	seguinte,	a	esbelta	locomotiva,	ícone	do	panorama	ferroviário	nacional,	a	“Nez-Cassé”	2612,	

regressou	ao	Porto,	encarregue	do	Intercidades	521,	dado	pertencer	à	rotação	de	maquinistas	de	Con-
tumil,	habilitados	à	série.																																																																																																																																																																														

65

IC 521, Bencanta, 30 de Agosto de 2020. © Nuno Cortesão

IC 521, Vila Nova de Gaia, 30 de Agosto de 2022. © Gil Monteiro
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vagões tdgs fOram Para O entrOncamentO

No	dia	13	de	Agosto	foi	feita	a	marcha	de	serviço	nº	95213,	composta	pela	5630	e	vagões	Tdgs,	
entre	Lisboa	Santa	Apolónia	e	o	Entroncamento.	Estes	vagões,	utilizados	para	o	transporte	de	ce-
reais,	encontravam-se	parados	há	vários	meses	na	capital	sem	qualquer	serviço.

O	futuro	do	mesmo	passará	pelo	abate,	à	imagem	do	que	a	empresa	tem	feito	ultimamente	com	
dezenas	de	veículos	considerados	obsoletos	e	sem	qualquer	utilidade	prática.

Marcha 95213, Alhandra, 13 de Agosto de 2022. © Ruben Ramalho

fOrmaçãO de maquinistas em 2240

Marcha 32344 [Braga -> Contumil]. Lousado, 12 de Agosto de 2022. © Tiago Cunha

A	CP	voltou	durante	o	mês	de	Agosto	a	efetuar	marchas	de	formação	de	maquinistas	para	as	
unidades	motoras	2240.	Deste	modo	a	empresa	reforça	os	seus	quadros	com	pessoal	habilitados	à	
condução	destas	automotoras,	fundamentais	na	frota	da	empresa	pública.



1502,  São Bartolomeu da Serra. 
24 de Julho de 2022.

© Pedro André
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Linha da Beira Alta

Continuam a decorrer os trabalhos na 
linha da Beira Alta entre a Pampi-
lhosa e a Guarda, com grande des-

taque para a futura variante da Abrunhosa e 
o encerramento do túnel de Mourilhe.

O	 canal	 ferroviário	 tem	 sido	 alvo	 de	 diversas	
intervenções	a	nível	de	 consolidação	de	 taludes	
e	 trincheiras,	 aumentando	 significativamente	os	
níveis	de	segurança.	Em	algumas	estações	já	se	
trabalha	na	alteração	das	plataformas	para	pas-
sageiros,	enquanto	se	constroem	passagens	su-
periores	para	supressão	de	passagens	de	nível.

A	 edição	 deste	 mês	 volta	 a	 apresentar	 uma	
extensa	 reportagem	 fotográfica	 de	 vários	 locais	
onde	as	obras	decorrem,	desde	a	futura	concor-
dância	da	Mealhada	até	Vilar	Formoso.	

A	 estação	 fronteiriça,	 embora	 não	 faça	 parte	
das	empreitadas	em	questão,	foi	alvo	de	algumas	
intervenções	que	impediram	o	tráfego	ferroviário	
ao	longo	de	duas	semanas,	que	permitiram	reabi-
litar	algumas	linhas	e	a	ligação	a	Espanha.

Para	melhor	compreensão	dos	trabalhos,	sendo	
as	fotografias	de	autores	e	datas	diferentes,	op-
tou-se	pela	distribuição	das	mesmas	por	pontos	
quilométricos	no	sentido	ascendente.

Do	João	Pedro	Tavares	recebemos	ainda	um	
resumo	escrito	que	nos	ilucida	a	evolução	dos	
trabalhos	nos	locais	de	obras	que	visitou.

Ponto	de	situação	na	localidade	de	Castelejo	
e	nos	arredores	era	a	seguinte:

Apeadeiro	de	Castelejo:

·	Conclusão	da	remodelação	da	“rua	do	ape-
adeiro”	numa	empreitada	realizada	pelo	muni-
cípio	de	Santa	Comba	Dão;

·	Parte	da	superestrutura	que	existia	naquela	
zona	foi	colocada	num	caminho	rural	junto	ao	
apeadeiro;

Talude	perto	de	Silvares:

·	Estabilização	do	talude	numa	fase	avança-
da;

·	Início	de	colocação	de	canais	de	escoamen-
to	de	águas	pluviais;

·	Alguma	das	infraestruturas	fixas	de	tração	
elétrica	com	alguns	danos.

·	Retirada	de	algumas	pedras	da	estrutura	da	
passagem	superior	rodoviária.	Possivelmente,	
haverá	o	desmantelamento;

·	Diversos	penedos	no	canal	ferroviário	à	es-
pera	de	serem	“rebentados”-

Ponto	 de	 situação	 da	 empreitada	 perto	 da	
localidade	de	Vale	de	Mimoso	era	o	seguinte:

	 ·	 Concluída	 a	 alteração	 do	 canal	 ferroviá-
rio	para	permitir	cruzamentos	de	comboios	de	
750	metros	na	estação	de	Santa	Comba	Dão;

·	Estabilização	de	dois	taludes;

·	 Limpeza	 de	 algumas	 árvores	 na	 zona	 de	
intervenção	de	um	dos	taludes;

·	Danos	em	grande	parte	da	infraestruturas	
fixas	de	tração	elétrica	existentes	no	local;

·	Diversos	penedos	no	canal	ferroviário	à	es-
pera	de	serem	“rebentados”.

Ponto	 de	 situação	 da	 empreitada	 perto	 da	
agulha	 do	 topo	 norte	 da	 estação	 de	 Santa	
Comba	Dão	era	o	seguinte:	

·	 Fase	 inicial	 da	 construção	 da	 nova	 ponte	
sobre	antiga	Linha	Ferroviária	do	Dão;

·	Remoção	de	uma	parte	da	 infraestruturas	
fixas	de	tração	elétrica	existentes	no	local.
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Próximo do apeadeiro 
do Pego (pk 56,3) foi 
instalada torre para 

antena de comunicações 
GSM-R.

Agosto de 2022.

© Fernando Liberato

Construção do viaduto da 
Pampilhosa na concordân-

cia da Mealhada.

Agosto de 2022.

© Fernando Liberato

Foram iniciados os trabalhos 
de reabilitação da ponte de 

Trezói ao pk 62,3.

Agosto de 2022.

© Fernando Liberato
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Mortágua. Única ripagem de 
curva entre Pampilhosa e 

Mangualde.

06-08-2022.

© José Sousa

Terminal de Mercadorias em 
construção junto da estação 

de Mortágua ao pk 73,5.

.06-08-2022.

© José Sousa

Muros de suporte em 
construção à entrada da 

estação de Mortágua.

Agosto de 2022.

© Fernando Liberato
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Muro de suporte à saída da 
estação de Mortágua em 

direção à Guarda.

Agosto de 2022.

© Fernando Liberato

Ponte de Mortágua sobre 
o rio Diz ao pk 74,2. Esta 
ponte irá ser reabilitada.

06-08-2022.

© José Sousa

PN ao PK 74,5 (Mortágua): 
A passagem de nível será 
desactivada e substituída 
por passagem superior.

06-08-2022.

© José Sousa
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Vista ao nível da via da 
construção da estrutura ao 

pk 85,59.

13-08-2022.

© João Pedro Tavares

Santa Comba Dão: Para 
suportar a extensão da 

linha II, o tabuleiro sobre a 
antiga linha para Viseu será 

substituído.

06-08-2022.

© José Sousa

Renovação das vias 
principais na estação de 
Santa Comba Dão ao pk 
85,5. Vista para o lado da 

Guarda.

06-08-2022.

© José Sousa
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Era neste local que em 
tempos passava a linha do 

Dão que permitia ligar a 
estação de Santa Comba 

Dão a Viseu em via estreita.

13-08-2022.

© João Pedro Tavares

Vista do canal ferroviário 
emVale de Mimoso.

13-08-2022.

© João Pedro Tavares

Saída norte da estação de 
Santa Comba Dão.

13-08-2022.

© João Pedro Tavares
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 Estabilização de talude 
perto de Silvares ao pk 89,3.

13-08-2022.

© João Pedro Tavares

Uma das várias pedras 
de grandes dimensões no 

canal ferroviário após a 
intervenção nos taludes.

Vale de Mimoso ao pk 86,2.

13-08-2022.

© João Pedro Tavares

 Vista do canal ferroviário 
entre Santa Comba Dão e 
Castelejo, com vista para o 

lado da Pampilhosa.

13-08-2022.

© João Pedro Tavares
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 Estabilização de talude 
perto de Silvares, com vista 

para Castelejo.

13-08-2022.

© João Pedro Tavares

Renovação da estação de 
Oliveirinha - Cabanas ao pk 

102,4. 

Travessas novas a 
conviverem com o antigo.

06-08-2022.

© José Sousa

Construção da plataforma 
central na estação de 

Carregal do Sal ao pk 98.

06-08-2022.

© José Sousa
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Canas-Felgueira. À 
esquerda antigas 

instalações da Quimigal, à 
direita antigas instalações 

da CPFE (Companhia 
Portuguesa de Fornos 

Eléctricos). Ambas tinham 
ramal ferroviário.

06-08-2022.

© José Sousa

Renovação da estação 
de Canas-Felgueira ao pk 

109,1.

06-08-2022.

© José Sousa

Panorâmica aéra do 
estaleiro da Somafel junto 
da estação de Oliveirinha - 

Cabanas.

06-08-2022.

© José Sousa
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 Estação de Mangualde ao 
pk 128,5. Irá ser construída 

uma nova da plataforma 
central.

Vista para o lado da 
Pampilhosa.

06-08-2022.

© José Sousa

Na estação de 
Mangualde procedeu-

se ao levantamento das 
plataformas. É visível 
bastante trabalho por 

fazer.

Agosto de 2022.

© Fernando Liberato

Túnel de Mourilhe 
(Mangualde) ao pk 130,8.

 Construção da passagem 
superior para posterior 
desactivação do túnel.

06-08-2022.

© José Sousa
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Contenças ao pk 133.8. 
Renovação da estação 

que ficará sem serviço de 
passageiros.

06-08-2022.

© José Sousa

Túnel de Mourilhe já 
parcialmente cheio, para 

posterior demolição.

06-08-2022.

© José Sousa
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PK 136,5 (Abrunhosa): 
Variante da curva 99. Esta 

ripagem irá permitir um 
aumento da velocidade de 

90 para 110 km/h.

06-08-2022.

© José Sousa

 Abrunhosa: 

Variante das curvas 
103/104/105 e construção 

do Viaduto 2. 

Esta ripagem irá permitir um 
aumento da velocidade de 

90 para 120 km/h.

06-08-2022.

© José Sousa

												



Estação de Fornos de 
Algodres ao pk 152.2 em 

renovação.

 06-08-2022.

© José Sousa
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Gouveia e a passagem de 
nível a desactivar ao pk 

144.

06-08-2022.

© José Sousa

Gouveia. Local da 
construção da passagem 
superior que irá substituir 

a passagem de nível 
existente junto da estação.

06-08-2022.

© José Sousa



Estaleiro das obras estação 
de Fornos de Algodres 
com diverso material de 

empreiteiros.

06-08-2022.

© José Sousa

Estação técnica da 
Muxagata ao pk 157,6 em 
renovação. Vistas para o 
lado da Pampilhosa e da 

Guarda.

06-08-2022.

© José Sousa
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Celorico da Beira. 
Construção da passagem 
superior, para substituir 

passagem de nível.

06-08-2022.

© José Sousa

Estação de Celorico da Beira 
em completa renovação, 

incluindo o edfifício.

17-08-2022.

© Ricardo M.Ferreira

Em Celorico da Beira 
começa a nascer a nova 

passagem superior a sul da 
estação. 

17-08- 2022.

© Ricardo M.Ferreira
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Renovação da estação 
de Vila Franca das Naves 
ao pk 181,8. Vistas para 
o lado da Guarda e da 

Pampilhosa.

06-08-2022.

© José Sousa

PK 171,5 (Baraçal). Variante 
da curva 152 e substituição 

da passagem superior.

06-08-2022.

© José Sousa
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Zona do Cerejo. Variante 
da curva 165. Esta ripagem 
irá permitir um aumento da 
velocidade de 100 para 110 

km/h. 

06-08-2022.

© José Sousa

A estação técnica de Pinhel 
ao pk 187,3 em renovação. 

Vista para o lado da Guarda.

06-08-2022.

© José Sousa
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A estação de Vilar Formoso 
que esteve encerrada 

durante 15 dias reabriu.

Agosto de 2022.

© Fernando Liberato

Trabalhos a decorrer antes 
da estação de Cerdeira.

Agosto de 2022.

© Fernando Liberato

	

	

Entre a Guarda e a 
Concordância das Beiras já 

há via nova. 

17-08-2022 .

© Ricardo M.Ferreira
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Estação do Ramalhal ao 
pk 71,1.  Protecção de 

património azulejar.

19-08-2022.

© Ricardo Rodrigues

Sapataria - Local da futura 
torre de telecomunicações.

19-08-2022.

© Ricardo Rodrigues

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

(Troço Torres Vedras - Caldas da Rainha

A segunda fase de modernização da 
linha do Oeste entre Torres Vedras 
e Caldas da Rainha já está no terre-

no, e apresentamos as primeiras imagens.

As	primeiras	intervenções	visíveis	tiveram	como	
objetivo	preservar	o	património	azulejar	existen-
te	nos	diversos	edifícios.	Também	já	foram	colo-
cadas	diversas	placas	relacionadas	com	os	aspe-
tos	de	segurança	em	obras.

Quanto	ao	troço	entre	Meleças	e	Torres	Vedras	
continua	com	a	situação	praticamente	inalterada	
desde	a	última	reportagem.



Casais Larana - Sinalização 
de segurança/Obra (zona 
da variante do Outeiro).

19-08-2022.

© Ricardo Rodrigues

Estação do Bombarral 
com a presença da placa 

identificativa da empreitada. 

26-08-2022.

© Ricardo Rodrigues
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Ramalhal - Sinalização de 
segurança/Obra.

19-08-2022.

© Ricardo Rodrigues
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Apeadeiro de S. Mamede 
ao pk 94,4.  Protecção de 

património azulejar.

26-08-2022.

© Ricardo Rodrigues

Passagem de nível ao 
pk 88,5 local onde por 

enquanto não há qualquer 
sinal de obras

26-08-2022.

© Ricardo Rodrigues

Estação do Bombarral - 
Protecção de património 

azulejar.

26-08-2022.

© Ricardo Rodrigues
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Linha Évora - Elvas

A construção da nova ligação ferrovi-
ária entre Évora e a Linha do Leste, 
parte integrante do futuro Corredor 

Internacional Sul, continua a decorrer a mui-
to bom ritmo.

Uma	 construção	 onde	 pontificam	 dezenas	 de	
obras	 de	 arte,	 algumas	 delas	 verdadeiramente	
imponentes	 e	 que	 está	 a	 revolucionar	 a	 paisa-
gem	desta	parte	do	Alentejo.	Que	demonstra	a	
capacidade	que	 existe	 para	 construir	 uma	 linha	
ferroviária	do	século	XXI,	ao	invés	das	habituais	
renovações	de	via,	que	mais	não	passam	do	que	
remendos	em	cima	de	traçados	do	século	XIX.

Embora	as	diferentes	empreitadas	tenham	tido	
o	seu	início	em	alturas	diferentes,	atualmente	os	
trabalhos	apresentam-se	numa	situação	pratica-
mente	homogénea.

Em	todos	os	troços	a	grande	maioria	dos	viadu-
tos	aproximam-se	do	seu	resultado	final,	com	a	
plataforma	de	via	quase	finalizada,	exceção	feita	
em	alguns	casos	em	que	os	trabalhos	estão	ligei-
ramente	mais	atrasados.

Nos	próximos	meses	é	provável	que	alguns	qui-
lómetros	da	nova	ligação	fiquem	aptos	para	rece-
ber	as	primeiras	toneladas	de	balastro,	travessas,	
carril	e	os	elementos	de	catenária.

Começamos a viagem pelo 
pk 143,7 com vista para o 

lado de Évora.

14-08-2022.

© José Sousa

Constução do viaduto sobre 
a Ribeira do Freixo, que irá 
simultaneamente passar so-
bre a estrada 254. Situa-se 
entre os pk 143,8 e 144,1 e 
irá ter 225 metros de exten-

são.

14-08-2022.

© José Sousa
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Vista lateral do Viaduto 
de São Bento entre os pk 
148,3 e 148,4 com 162 

metros de extensão. 

14-08-2022.

© José Sousa

Ainda o viaduto de São 
Bento com vista para 

Espanha. Após esta obra 
de arte foram construídas 
4 passagens superiores, 

destacando-se em primeiro 
plano a existente ao pk 149 
para restabelecimento da 

estrada 524.

14-08-2022.

© José Sousa

Após o viaduto sobre 
a ribeira do Freixo 
a plataforma da via 

desenvolve-se em direção a 
Elvas.

14-08-2022.

© José Sousa
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A paisagem alentejana 
recortada pelo traçado da 

nova ligação ferroviária com 
vista para o lado de Évora. 
Visível em primeiro plano 
o viaduto sobre a ribeira 
Seca entre os pk 155,6 e 
155,8 com 140 metros de 

extensão. Lá ao fundo fica o 
viaduto do Calado, referido 

na foto anterior.

14-08-2022.

© José Sousa

Viaduto do Calado com 310 
metros de comprimento. 

Situa-se entre os pk 153,8 
e 154,1.

14-08-2022.

© José Sousa

	

	

A recta existente ao 
longo dos pk 152 e 153, 
ultrapassada por várias 

passagens superiores. Em 
primeiro plano a existente ao 
pk 153 que serve a estrada 
381. Vista para o lado de 

Évora

14-08-2022.

© José Sousa
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Junto do viaduto do 
Barranco de Pegões, com 
vista para Elvas, podemos 

observar a passagem 
inferior rodoviária que serve 

a estrada 254.

14-08-2022.

© José Sousa

Viaduto do Barranco de 
Galvões com 309 metros de 
extensão entre os pk 158,8 e 

159,1.

14-08-2022.

© José Sousa

Um dos mais bonitos 
viadutos em termos 
estéticos. Viaduto do 

Barranco de Pegões com um 
comprimento de 521 metros. 
Situa-se entre os pk 156,4 e 

156,9.

14-08-2022.

© José Sousa
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Logo depois em direção a 
Elvas, entre os pk 164,4 

e 165, temos o viaduto de 
Penedrais com 614 metros 
de comprimento. Ao fundo 

um outro viaduto, desta feita 
o das Gordessas com 512 

metros de extensão.

14-08-2022.

© José Sousa

Viaduto da Retorta com a 
estrada 373 a passar sob 
o mesmo. Conta com uma 
extensão de 404 metros 

entre os pk 163,8 e 164,2.

14-08-2022.

© José Sousa

	

	

Com uns impressionantes 
664 metros de comprimento, 
a ponte de Lucefece liga os 

pk 159,6 e 160,3.

14-08-2022.

© José Sousa
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Construção do viaduto de 
Pardais entre os pk 170,5 

e 171,3 com 785 metros de 
extensão. Uma das maiores 

obras de arte do traçado.

14-08-2022.

© José Sousa

Ainda no viaduto de 
Alcalate, com vista para 
o lado de Elvas. Aqui os 
trabalhos de abertura do 

canal ferroviário ainda não 
estavam tão adiantados. A 
estrada 373 que é visível 
vai passar sobre a linha 
após a construção da 

passagem superior ao pk 
170.

14-08-2022.

© José Sousa

Viaduto de Alcalate com 435 
metros de extensão com 

vista para o lado de Évora, 
entre os pk 169,2 e 169,6. 
Ao fundo a escavação de 
uma enorme trincheira.

14-08-2022.

© José Sousa

	



Viaduto da Asseca I com 
vista para o lado de Évora. 

Tem 269 metros de extensão 
entre os pk 179,2 e 179,4.

14-08-2022.

© José Sousa

Viaduto da Asseca II 
entre os pk 177,5 e 178,2 

e com 651 metros de 
comprimento. Ao lado a 
ponte romana, um dos 

elementos arqueológicos 
mais importantes. 

14-08-2022.

© José Sousa

Para o lado de Elvas mais 
um viaduto, desta feita entre 

os pk 178,5 e 178,7 com 
142 metros de extensão. É o 

viaduto da Freira.

14-08-2022.

© José Sousa
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Um dos viadutos que se 
encontram numa fase mais 

atrasada da construção. 
Situa-se entre os pk 186 e 
186,3, tem 314 metros de 

extensão e dá pelo nome de 
Sobral. Vista para o lado de 

Évora.

14-08-2022.

© José Sousa

E logo depois entre os pk 
183,3 e 183,8 temos o 

viaduto da Capela com 494 
metros de extensão.

14-08-2022.

© José Sousa

Viaduto de Mures com 510 
metros de comprimento. 

Situa-se entre os pk 181,9 e 
182,4.

14-08-2022.

© José Sousa

	

	



Entre os pk 189 e 190,6 vai 
nascer a estação técnica 
n.º3. Vista para o lado de 

Elvas.

14-08-2022.

© José Sousa

Viaduto de Varche com 575 
metros de extensão, entre 

os pk 191 e 191,5 com vista 
para o lado de Elvas.

14-08-2022.

© José Sousa
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Construção da passagem 
superior ao pk 188,8 e do 

restabelecimento rodoviário 
ao pk 188,9, desta feita com 
uma passagem inferior. Vista 

para o lado de Évora.

14-08-2022.

© José Sousa
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Construção do viaduto sobre 
a Ribeira da Lã, entre os 
pk 199,9 e 200,5 e uma 
extensão de 558 metros.

14-08-2022.

© José Sousa

Construção do viaduto 
sobre a ribeira de 

Mosqueiros com vista para 
o lado de Elvas. Com uma 
extensão de 330 metros 
desenrola-se entre os pk 

194,7 e 195.

14-08-2022.

© José Sousa

Vista do traçado ao longo 
dos pk 193 e 194. A 

passagem inferior situa-se 
ao pk 194,4. Vista para o 

lado de Évora.

14-08-2022.

© José Sousa

	

	



Ainda para o lado de Évora 
temos uma visão dos 

últimos quilómetros da nova 
ligação ferroviária entre os 

pk 200,5 e 203.

14-08-2022.

© José Sousa

Ponto final da reportagem. 
Ao pk 203,3 irá nascer a 
bifurcação. Para o lado 

esquerdo temos a estação 
de Elvas, para o lado direito 

a fronteira com Espanha. 
Podemos observar a linha 

do Leste.

14-08-2022.

© José Sousa

	

	

FErrovia 2020

99

Para ultrapassar a A6 será 
construído um viaduto com 

112 metros de extensão 
entre os pk 202,6 e 202,7. 
Servirá ainda para que a 

N4 e um caminho nacional 
passem sob a linha. Vista 

para o lado de Évora.

14-08-2022.

© José Sousa
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 Caixas de ligação na via ao 
pk 90 da linha do Minho

30-07-2022.

© Francisco Pereira

Sinal colocado antes da 
estação técnica do Carreço 

no sentido descendente.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

	

Linha do Minho (Sinalização) 

Na linha do Minho, entre Viana do 
Castelo e Valença já foram insta-
lados diversos equipamentos rela-

cionados com a sinalização e segurança da 
circulação ferroviária.

Como	os	sinais	estão	fora	de	serviço,	está	colo-
cada	uma	“Cruz	de	Santo	André”	em	cada	um	de-
les.	Não	há	ainda	previsão	para	que	o	sistema	de	
bloco	 por	 cantonamento	 automático	 interpostos	
(excepto	entre	Carreço	e	Caminha	que	será	Au-
tomático	com	Sinais	Avançados)	entre	ao	serviço,	
podendo	tal	só	acontecer	em	2023	

Estes	 trabalhos	 fazem	 parte	 de	 diversas	 em-
preitadas	 que	 abrange,	 di-
versos	troços	da	rede	ferro-
viária	nacional	-	Sinalização	
&	ETCS	-	Conceção,	Forne-
cimento,	 Montagem	 e	 Ma-
nutenção.	

As	empreitadas,	cujos	contratos	foram	assinado	
em	Maio	de	2021,	têm	um	duração	de	12	anos,	
sendo	 que	 2	 deles	 são	 por	 norma	 dedicados	 à	
instalação	e	os	 restantes	10	à	manutenção	dos	
equipamentos.	O	contrato	só	acabará	no	final	do	
período	de	manutenção.

Atualmente	só	estão	em	serviço	os	troços	Ovar	
-	Gaia	e	Nine	-	Viana	do	Castelo,	prevendo-se	que	
em	breve	entre	em	funcionamento	o	troço	entre	
Vale	de	Santarém	e	o	Entroncamento.

Para	além	das	intervenções	que	decorrem	entre	
Viana	do	Castelo	e	Valença,	as	empreitadas	vão	
ainda	abranger	o	troço	entre	Verride	e	o	Louriçal.



Estação técnica do Carreço 
com vista para o lado de 

Viana do Castelo.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

Sinal de saída da linha 3 de 
Caminha. Por ser uma linha 
desviada este está junto ao 

solo

30-07-2022.

© Francisco Pereira
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Estação técnica do Carreço 
com vista para o lado de 

Valença. Visíveis as balizas 
de convel e a sinalização.

30-07-2022.

© Francisco Pereira
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Estação de Caminha em 
direção a Valença.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

Estação de Caminha.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

Saída da estação de 
Caminha em direção a Viana 

do Castelo.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

	

	



Estação de Cerveira.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

Saída da estação de 
Cerveira em direção a 

Valença.

30-07-2022.

© Francisco Pereira
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Saída da estação de 
Cerveira em direção a Viana 

do Castelo.

30-07-2022.

© Francisco Pereira
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Estação técnica de Carvalha 
no sentido de Valença.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

Estação técnica de 
Carvalha no sentido de 

Viana do Castelo.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

Sinal de entrada da estação 
técnica da Carvalha no 

sentido ascendente.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

	

	



Saída da estação técnica 
de Carvalha no sentido de 
Valença.À direita na foto, 

nota para o topo com cerca 
de 5 metros de extensão, 
que serve apenas para 

escorregamento dos 
comboios que entram na 
estação vindos de sul, 

permitindo melhor fluidez do 
tráfego e maior segurança.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

Entrada da estação técnica 
de Carvalha no sentido 

descendente. Imagem obtida 
desde a plataforma do 
apeadeiro de Carvalha.

30-07-2022.

© Francisco Pereira
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Estação técnica de 
Carvalha.

30-07-2022.

© Francisco Pereira
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Estação de Valença, saída 
em direção a Viana do 

Castelo.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

Saída da estação de São 
Pedro da Torre em direção 

a Valença,

30-07-2022.

© Francisco Pereira

Estação de São Pedro da 
Torre.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

	



Estação de Valença.

30-07-2022.

© Francisco Pereira

Estação de Valença, saída 
em direção a Viana do 

Castelo.

30-07-2022.

© Francisco Pereira
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Sinal de Saída da linha 3 de 
Valença.

30-07-2022.

© Francisco Pereira
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Espinho – Gaia – Ferrovia 2020: 160 
anos depois da inauguração a esta-
ção de Gaia recebe pela primeira vez 

na história travessas bi-bloco

Durante	o	mês	de	agosto	voltámos,	mais	uma	
vez	a	percorrer	 toda	a	extensão	da	 intervenção	
Espinho	 –	 Gaia	 para	 dar	 nota	 da	 evolução	 dos	
trabalhos.

Tal	como	referido	na	Trainspotter	138	iniciamos	
a	viagem	pela	zona	Sul	de	Espinho	onde	encon-
tramos	as	duas	 frentes	de	 trabalho	para	a	exe-
cução	da	passagem	inferior	(PI)	ao	Pk	315+480	
e	 da	 passagem	 superior	 pedonal	 (PSP)	 ao	 Pk	
315+791.	Relativamente	à	primeira	não	foi	pos-
sível	perceber	o	estado	dos	trabalhos,	designada-
mente	da	execução	da	PI	propriamente	na	zona	
de	atravessamento	da	linha.	Atendendo	aos	me-
ses	de	trabalho	nesta	frente	e	comparando	com	
outras	 PI	 já	 realizadas	 ou	 em	 curso,	 das	 quais	
falaremos,	 assume-se	 que	 os	 trabalhos	 possam	
estar	 numa	 fase	muito	 avançada	 e	 que	 até	 ao	
final	 do	 ano	a	passagem	possa	 estar	 em	servi-
ço	eliminando	a	passagem	de	nível	existente	um	

pouco	mais	 a	 Norte,	 ao	 Pk	 315+616.	 Relativa-
mente	à	PSP	encontram-se	construídas	as	torres	
em	betão	e	 já	está	no	 local	um	tramo	metálico	
que	será	parte	 integrante	da	 travessia.	 Importa	
recordar	que	esta	passagem	é,	do	ponto	de	vista	
arquitetónico,	igual	à	existente	na	zona	Norte	de	
Espinho,	antes	da	estação.

Ao	Pk	317+684	encontra-se	concluída	a	passa-
gem	inferior	pedonal	(PIP)	que	já	se	encontra	em	
serviço	permitindo	um	mais	rápido	acesso,	mais	
fácil	e	com	melhores	condições	à	praia.	Como	no-
ticiámos	em	Fevereiro,	grande	parte	dos	trabalhos	
da	RIV	encontram-se	concluídos	e	a	substituição	
de	catenária	avança	ficando	para	trás,	em	ambos	
os	casos,	pontos	singulares,	como	a	estação	téc-
nica	de	Francelos	ou	a	zona	neutra	na	Aguda.

A	Sul	da	estação	da	Granja	a	passagem	de	ní-
vel	ali	existente	foi	encerrada	há	alguns	meses.	
Na	 zona	 da	 estação	 continuam	 os	 trabalhos	 de	
execução	das	plataformas	e	ajuste	do	layout	das	
linhas.	Foram	colocadas	novas	estruturas	para	a	
sinalização	 assim	 como	 as	 polémicas	 barreiras	
e	 a	 passagem	superior	 pedonal	 situada	entre	 o	

Linha do Norte  - (troço Espinho - Gaia)  

Placa de identificação da empreitada. © Pedro Mêda
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edifício	da	estação	e	o	antigo	cais	de	mercado-
rias.	A	Norte	da	estação	mantém-se	em	serviço	
a	passagem	de	nível	e	encontra-se	em	execução	
a	passagem	inferior	que	ficará	localizada	ao	lado	
da	passagem	hidráulica	já	realizada.	Entre	a	es-
tação	da	Granja	e	o	apeadeiro	da	Aguda	existe	já	
um	corredor	de	barreiras	acústicas	de	ambos	os	
lados.	

No	apeadeiro	da	Aguda	avançam	os	 trabalhos	
para	a	conclusão	da	passagem	superior	de	peões	
depois	 de	 praticamente	 concluídos	 os	 trabalhos	
nas	plataformas	e	abrigos.	

A	 Norte	 deste	 apeadeiro	 e	 junto	 à	 passagem	
inferior	para	veículos	em	serviço	há	vários	anos	
(inaugurada	em	2003)	avançam	os	trabalhos	de	
execução	da	nova	zona	neutra.	A	parte	estrutural	
está	praticamente	concluída	e	estão	a	ser	coloca-
dos	todos	os	equipamentos.

Entre	os	apeadeiros	da	Aguda	e	de	Miramar,	ao	
Pk	322+700,	encontra-se	em	execução	a	passa-
gem	inferior	pedonal.	Depois	de	realizadas	as	es-
cavações	de	ambos	os	lados	da	linha,	está	a	ser	
construída	 a	 estrutura	 que	 será	 posteriormente	
ripada	por	debaixo	da	linha.

Na	 zona	 do	 apeadeiro	 de	 Miramar	 as	 plata-
formas	e	abrigos	estão	em	estado	de	execução	
idêntico	ao	referido	para	a	Aguda.	Destaca-se	a	
evolução	dos	trabalhos	da	passagem	inferior	para	
tráfego	ligeiro	(PITL)	cujas	contenções	e	acessos	
estão	realizadas	estando	a	executar-se	a	parte	do	
atravessamento	na	zona	da	linha.	Também	nesta	
zona	já	se	iniciou	a	colocação	de	barreiras	acús-
ticas.	

A	 passagem	 de	 nível	 das	 Moutadas,	 ao	 pk	
324+560,	permanece	em	serviço	e,	em	princípio,	
será	 o	 último	 ponto	 a	 entrar	 em	 obra	 em	 toda	
esta	empreitada.	As	barreiras	acompanham	a	li-
nha	ao	longo	de	todo	o	resto	do	pk	324	e	parte	do	
325,	onde	se	encontra	mais	uma	PSP,	a	primeira	
a	ser	instalada.	Antes	do	apeadeiro	de	Francelos,	
onde	decorrem	obras	nas	plataformas,	está	pron-
ta	a	ser	ripada	por	debaixo	da	linha	a	estrutura	da	
passagem	inferior	para	tráfego	ligeiro	que	ficará	
situada	sensivelmente	ao	pk	325+250.

Na	zona	da	estação	técnica,	a	Norte	do	apeadei-
ro	 de	 Francelos,	 estão	 concluídas	 as	 passagens	
inferiores	 pedonal	 e	 para	 veículos	 ligeiros.	 Esta	
segunda	deverá	ser	inaugurada	nas	próximas	se-
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manas	uma	vez	que	já	se	encontra	pavimentada	
e	pintada,	bem	como	o	acesso	do	lado	nascente.	
Do	lado	poente,	na	rua	do	Rio	não	parece	que	se-
jam	executados	para	já	quaisquer	trabalhos	por	
parte	da	autarquia.	De	modo	a	permitir	acomodar	
a	extensão	das	2	novas	linhas,	estão	terminados	
os	 aterros	 situados	 a	 Norte.	 Do	 lado	 Sul	 já	 foi	
instalado	um	pórtico	de	sinalização,	bem	como	o	
AMV	da	linha	mais	a	Nascente	que	já	está	assente	
em	cerca	de	metade	da	extensão.	Nas	próximas	
semanas	proceder-se-á	ao	assentamento	das	no-
vas	linhas	e	estabelecimento	da	circulação	pelas	
mesmas	 para	 proceder	 à	 RIV	 nas	 linhas	 princi-
pais.

Ao	contrário	do	referido	anteriormente,	existem	
várias	frentes	de	obra	entre	a	estação	técnica	e	a	
estação	das	Devesas	e,	é	nestas	que	concentra-
mos	agora	a	nossa	atenção.

Na	estação	de	Valadares	está	a	ser	realizada	a	
passagem	inferior	pedonal.	Toda	a	zona	do	par-
que	de	estacionamento	está	vedada	tendo	o	mu-
nicípio	 providenciado	 um	 espaço	 alternativo	 na	
Rua	 Professor	Amadeu	Santos	 que	 dá	 acesso	 à	
estação.	Além	destes	trabalhos	estão	a	ser	reali-
zadas	as	novas	plataformas,	situação	comum	ao	
apeadeiro	da	Madalena	e	de	Coimbrões.

A	Sul	do	apeadeiro	da	Madalena	já	se	iniciaram	
os	 trabalhos	de	movimentação	de	 terras	para	a	
construção	da	PSP.	Para	já	o	mirante	mantém-se	
intacto	e,	segundo	noticiado,	será	desmontado	e	
reposicionado	depois	do	protocolo	de	“alto	nível”	
assinado	entre	o	Município	de	Gaia	e	a	Infraestru-
turas	de	Portugal.

Na	 estação	 de	 Gaia	 iniciaram-se	 os	 trabalhos	
de	alteração	do	layout	das	vias	com	a	supressão	
da	linha	3	e	da	linha	do	Carvalhinho.	A	colocação	
dos	novos	AMV,	trabalhos	que	têm	ocorrido	ao	fim	
de	semana,	tem	motivado	atrasos	muito	conside-
ráveis	na	reabertura	das	vias.	Este	é	um	aspeto	
que	merecerá	a	nossa	atenção	para	perceber	os	
motivos	que	levam	a	tais	perturbações	na	princi-
pal	linha	do	país.

O	prazo	previsto	para	a	execução	desta	emprei-
tada	é	de	660	dias	de	calendário	(de	acordo	com	
as	regras	da	contratação	pública)	prazo	que	es-
tará	próximo	do	fim.	Contudo,	face	ao	estado	dos	
trabalhos	em	curso,	à	velocidade	da	sua	execução	
e	face	a	algumas	das	frentes	estarem	ainda	por	
iniciar,	 parece	que	dificilmente	 será	possível	 ter	
tudo	concluído	até	meados	do	próximo	ano.

DSTrainRail 313.025,Vila Nova de Gaia. 30-08-2022. © Gil Monteiro



Passagem superior de 
peões a sul de Espinho.

25-08-2022. 

© Pedro Mêda
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Transbordo Rodoviário 
devido ao encerramento da 

linha. Esmoriz.

14-08-2022

© Diogo Filipe

Transbordo Rodoviário 
devido ao encerramento da 
linha. Porto - Campanhã.

14-08-2022.

© Diogo Filipe
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Trabalhos em curso na 
passagem hidráulica e 

passagem inferior a norte da 
Granja.

21-08-2022.

© Pedro Mêda

Passagem superior de 
peões da Granja em fase 

final de instalação

21-08-2022.

© Pedro Mêda

 Interdição da passagem de 
nível a sul da estação da 

Granja.

25-08-2022.

© Pedro Mêda



Ponto de situação 
dos trabalhos da PITL 

(Passagem Inferior Tráfego 
Ligeiro) de Miramar do lado 

nascente.

23-08-2022.

© Pedro Mêda

Ponto de situação dos 
trabalhos da PITL de 

Miramar do lado poente.

21-08-2022.

© Pedro Mêda
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 Estado dos trabalhos na 
passagem inferior de peões 

entre a Aguda e Miramar.

23-08-2022.

© Pedro Mêda
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Construção das plataformas 
em Francelos.

14-08-2022.

© Raul Marques

Estação técnica do lado sul.

14-08-2022.

© Raul Marques

Novas plataformas e abrigos 
em Miramar.

14-08-2022.

© Raul Marques



Pormenor da PITL 
(Passagem Inferior Tráfego 

Ligeiro) ao pk 326+530.

03-08-2022.

© Pedro Mêda

Pormenor da PITL ao pk 
326+530.

25-08-2022.

© Pedro Mêda
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Estrutura da PITL de 
Francelos pronta para ser 

ripada.

23-08-2022.

© Pedro Mêda
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Aterro realizado para a 
Estação Técnica do lado 

poente.

03-08-2022.

© Pedro Mêda

 No mesmo local com 
a PITL pronta a ser 

inaugurada.

25-08-2022.

© Pedro Mêda

Rua do Rio antes da 
execução das obras.

06-09-2020.

© Pedro Mêda



Assentamento da via na 
Estação Técnica.

23-08-2022.

© Pedro Mêda

Estado dos trabalhos na 
estação de Valadares.

14-08-2022.

© Raul Marques

	

	

FErrovia 2020

117

Plataforma para receber a 
via na zona em aterro da 

Estação Técnica.

23-08-2022.

© Pedro Mêda
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 Trabalhos de execução das 
plataformas em Coimbrões 

ao pk 330,9.

22-08-2022.

© Pedro Mêda

O "polémico" Mirante que 
será desmontado.

06-08-2022.

© Pedro Mêda

Movimentos de Terra para 
construção da passagem 

superior de peões no 
apeadeiro da Madalena.

06-08-2022.

© Pedro Mêda



Colocação da nova linha 3 
na estação de Gaia.

14-08-2022.

© Diogo Filipe

Novos AMV a norte da 
estação de Gaia

14-08-2022.

© Raul Marques
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Colocação da nova linha 3 
na estação de Gaia.

14-08-2022.

© Diogo Filipe
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O COMBOIO DO TRIGO
Coordenação: Pedro André

Numa altura em que 
os cereais estão na 
ordem do dia, mui-

to por culpa da guerra que 
se vive na Ucrânia. Quando 
se debate a escassez desses 
elementos fundamentais na 
alimentação de vários países 
e da sua importância econó-
mica, vamos relembrar uma 
situação relacionada com o 
tema que aconteceu em Por-
tugal há cerca de 90 anos.

Como	nota	introdutória	o	fac-
to	 de	 nas	 diversas	 publicações	
consultadas	 existirem	 algumas	
incoerências,	 como	 legendas	 e	
textos	que	retrataram	a	viagem	
e	a	composição	do	comboio.	No	
final	do	artigo	estão	disponibili-
zadas	todas	as	fontes	que	foram	
consultadas.

Portugal	na	década	de	20	do	
século	 passado	 debatia-se	 com	
a	falta	de	produtos	cerealíferos,	
principalmente	 trigo,	 necessá-
rios	 às	 necessidades	 da	 popu-
lação.	 As	 importações	 deste	
produto	eram	 responsáveis	 por	
uma	enorme	 fatia	do	défice	da	
balança	comercial.

O	 regime	 ditatorial	 que	 go-
vernava	 Portugal,	 lançou	 no	 fi-
nal	dos	anos	20	do	século	XX	a	
“Campanha	do	Trigo”,	à	imagem	
do	 que	 outros	 países	 tinham	
aplicado	 para	 reduzir	 a	 depen-
dência	 de	 cereais	 vindo	 do	 es-
trangeiro,	 como	 foi	 o	 caso	 de	
Itália.

O	 grande	 objetivo	 passava	
pela	 promoção	 de	 um	 aumen-

to	 exponencial	 de	 produção	 do	
Trigo,	prevendo-se	que	Portugal	
passasse	no	futuro	a	ser	pratica-
mente	auto-suficiente,	deixando	
de	ser	necessária	a	 importação	
desse	produto.

Como	forma	de	divulgar	esta	
campanha	destinada	ao	aumen-
to	da	cultura	do	trigo,	a	Direção	

Geral	do	Ensino	e	Fomento	Agrí-
cola,	do	Ministério	da	Agricultu-
ra	decidiu	em	1928	organizar	o	
“Comboio	do	Trigo”.	Com	o	apoio	
dos	 	 Companhia	 dos	 Caminhos	
de	Ferro	Portugueses	foi	possível	
organizar	uma	composição,	com	
diversos	 vagões	 e	 carruagens,	
destinada	 a	 percorrer	 parte	 do	

 Um aspecto do Comboio do Trigo (vendo-se as máquinas agrícolas 
montadas num vagão). 1928-08-01. Portugal, Torre do Tombo, 

Empresa Pública Jornal O Século, Álbuns Gerais n.º 10, doc. 1122C. 
Estação de Alcântara-Terra. Fotografia publicada em: Cargas e 
mercadorias 2021 - Ano Europeu do Transporte Ferroviário  do 

Arquivo Nacional Torre do Tombo.
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Alentejo	 e	 do	 Ribatejo	 durante	
a	altura	das	ceifas	e	das	debu-
lhas.	Este	foi	o	primeiro	grande	
passo	que	serviu	como	arranque	
da	 Campanha	 do	 Trigo	 que	 se	
desenrolou	nos	anos	seguintes.

A	 iniciativa	 foi	 amplamente	
divulgada	 por	 diversas	 publica-
ções	da	época,	como	foi	o	caso	
do	 Diário	 de	 Lisboa,	 a	 revista	
Ilustração	 e	 principalmente	 o	
Jornal	o	Século,	que	 fez	 	a	co-
bertura	 jornalística	 do	 evento,	
captando	fotografias	que	se	re-
vestem	nos	dias	de	hoje	de	uma	
enorme	importância	histórica.	

A	história	do	“Comboio	do	Tri-
go”	começou	pela	preparação	da	
composição,	com	o	apoio	da	CP.	

Foram	disponibilizados	 diversos	
vagões,	 furgões	 e	 carruagens,	
cada	um	deles	destinado	a	uma	
função	 específica.	 Os	 vagões	
abertos	 foram	 carregados	 com	
diversas	 peças	 de	 maquinaria,	
como	 ceifeiras,	 debulhadoras	
mecânicas,	 charruas,	 e	 alfaias	
agrícolas.	 Os	 furgões	 transpor-
tavam	 exemplares	 de	 trigo	 se-

lecionado,	 sacas	 de	 adubos	 e	
produtos	químicos	utilizados	nas	
plantações	e	que	permitiram	pu-
blicitar	 as	 principais	 empresas	
do	sector	da	altura	como	a	CUF	
ou	a	SAPEC.

	O	grande	destaque,	que	ocu-
pava	um	vagão,	era	a	presença	
de	 um	 equipamento	 inovador,	

Um aspecto do interior de uma das carruagens do Comboio do Trigo. 1928-08-01. Portugal, Torre do Tombo, 
Empresa Pública Jornal O Século, Álbuns Gerais n.º 10, doc. 1123C. Fotografia publicada em: Cargas e 

mercadorias 2021 - Ano Europeu do Transporte Ferroviário  do Arquivo Nacional Torre do Tombo.

                               
“Diário de Lisboa”, nº 2246, Ano 8, Sexta, 3 de Agosto de 1928, 

Fundação Mário Soares / DRR - Documentos Ruella Ramos
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uma	selecionadora	de	sementes	
com	origem	na	Alemanha.

O	Diário	de	Lisboa	do	dia	03	
de	Agosto	de	1928	publicou	um	
artigo	com	diversos	pormenores	
sobre	este	comboio	aquando	da	
sua	 inauguração,	 reproduzido	
em	seguida:

“Iniciou-se hoje, na estação 
de Alcantara-Terra, a missão de 
propaganda agricola portuguesa 
representada pelo Comboio de 
Trigo, organizado por iniciati-
va e a expensas da C.P. e com 
a colaboração do ministério da 
Agricultura.

Antes da hora marcada para 
a visita da imprensa e convida-
dos já o Comboio de Trigo es-
tava organizado, graças à bôa 
vontade de diligencias do en-
genheiro agrónomo sr. Antonio 
Cunha Monteiro , que tem sido  
a alma da iniciativa, e sempre 
auxiliado pelos seus colegas e 
pessoal da C.P..

O Comboio de Trigo consta 
dum salão com 8 camas, desti-
nadas aos agronomos que fazem 
parte da missão e a quatro jor-
nalistas que a acompanham, re-
presentantes dos nosso colegas 
Diário de Noticias, Seculo, Voz e 
Diário de Lisboa, dum “fourgon” 
com camas para o pessoal au-
xiliar; de cinco “vagons” L, com 
charruas, um seleccionador, 
tractores, semeadores, cultiva-
dores e grades; mais dois “four-
gons” com cultivadores e grades 
e ainda um salão com trigo, se-
leccionado e adubos.

Todo o comboio esta orga-
nizado dentro do espirito  da 
“Campanha do Trigo” consti-
tuindo o exemplo vivo dos mo-
dernos processos de cultura que 
serão exibidos nos principais 

centros agricolas da Extremadu-
ra e Alentejo, por demonstração 
de funcionamento de maquinas, 
prelecções e até pela exibição 
de fitas cinematográficas.

Estas serão exibidas num 
“écram” fixado no “fourgon” 
imediato ao salão-expositor, es-

tando neste o projector. Afasta-
dos o salão e o “fourgon” ime-
diato, fica, entre um e outro, 
uma sala cinematografica capaz 
de conter todos os espectadores 
das terras a percorrer, que se-
rão muitos, dado o interesse e 
preço do espectaculo.

                               
Um aspecto da assistência à inauguração do comboio do trigo, em 
Vila Franca. 1928-08-05. Portugal, Torre do Tombo, Empresa Pública 

Jornal O Século, Álbuns Gerais n.º 10, doc. 1138C 

A inauguração do Comboio do Trigo. 1928-08-01. Portugal, Torre do 
Tombo, Empresa Pública Jornal O Século, Álbuns Gerais n.º 10, doc. 

1132C
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Merecem elogio todos os 
“fougons” exposição, onde fi-
guram as melhores máquina 
agrícolas portuguesas ou es-
trangeiras com representação 
em Portugal; mas destaca-se, 
pelo seu aspecto atraente, o sa-
lão dos trigos seleccionados e 
adubos. Alinhados, nas paredes 
laterais, frascos com amostras 
de adubos, mólhos de trigo se-
leccionados e, pelas paredes e 
suspensos  do técto, fotografias, 
graficos, disticos de incitamento 
e mil pormenores dispostos com 
gôsto e inteligencia.

O  “Comboio do Trigo” deve 
iniciar ámanha a sua viagem, 
pondo-se assim em marcha 

                               

O Comboio do Trigo em exposição na estação do caminho-de-ferro de Vila Franca. 1928-08-05. Portugal, 
Torre do Tombo, Empresa Pública Jornal O Século, Álbuns Gerais n.º 10, doc. 1137C . Fotografia 

publicada em: Cargas e mercadorias 2021 - Ano Europeu do Transporte Ferroviário  do Arquivo Nacional 
Torre do Tombo.

                               

“Diário de Lisboa”, nº 2248, Ano 8, Segunda, 6 de Agosto de 1928, 
Fundação Mário Soares / DRR - Documentos Ruella Ramos
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pelo País fóra, e por uma fór-
ma bem prática, propagando a 
ideia patriota  da “Campanha 
do Trigo”tão felizmente lançada 
no Diário de Lisboa que bemde-
pressa, conquistou o apoio dos 
nossos colegas da Imprensa e, 
com esta iniciativa da C.P., que 
felicitamos sinceramente.”

A	partida	do	comboio	aconte-
ceu	no	dia	05	de	Agosto	de	1928	
da	 estação	 de	 Alcântara-Terra,	
onde	esteve	em	exposição,	com	
destino	 a	 Vila	 Franca	 de	 Xira	
onde	 fez	 a	 sua	 primeira	 para-
gem	 e	 terminou	 a	 sua	 viagem	
no	dia	31	de	Agosto	em	Lisboa.

A	 revista	 Ilustração	 núme-
ro	67	do	dia	1	de	Outubro,	pu-
blicou	 um	 resumo	 da	 atividade	
do	 comboio	 durante	 o	 mês	 de	
Agosto	em	que	andou	a	circular.

Segundo	a	publicação	a	com-
posição	 efetuou	 paragens	 nas	
estações	 de	 Vila	 Franca,	 San-
tarém,	 Muge,	 Coruche,	 Vendas	
Novas,	 Évora,	 Mora,	 Arraiolos,	
Estremoz,	 Vila	 Viçosa,	 Reguen-
gos,	 Viana	 do	 Alentejo,	 Cuba,	
Beja,	 Serpa,	 Moura,	 Aljustrel,	
Ourique,	 Grândola,	 Alcácer	 do	
Sal	e	Setúbal.

Em	 algumas	 localidades,	 ti-
das	como	mais	 importantes	 fo-

ram	 feitas	 algumas	 experiên-
cias	com	as	máquinas	agrícolas	
existentes	na	composição,	como	
foi	 o	 caso	 das	 “demonstrações 
de cultura mecânica em Santa-
rém, Reguengos, Serpa, Moura 
e Alcácer do Sal”,	 destacando-
-se	 o	 aparelho	 “Shule”	 selecio-
nadora	de	sementes	que	é	per-
feitamente	 visível	 em	 algumas	
das	 imagens,	 colocado	 sobre	
um	dos	vagões	e	que	era	“uma	
das	máquinas	mais	 interessan-
tes	da	composição	do	combóio.”		
Do	 périplo	 fizeram	 ainda	 parte	
algumas	 conferências	 em	 Vila	

Franca,	Vila	Viçosa,	Reguengos,	
Aljustrel	e	Alcácer	do	Sal.	onde	
participavam	técnicos	e	lavrado-
res	de	diferentes	zonas	do	país.

Os	números	finais	 disponibi-
lizados	 pela	 Ilustração	 aponta-
vam	para	cerca	de	5000	como	o	
número	 total	de	visitantes,	en-
tre	 lavradores,	seareiros	e	pro-
prietários,	 que	 tinham	 visitado	
o	 comboio	 ao	 longo	 das	 várias	
estações	onde	a	composição	fez	
paragem	 ao	 longo	 de	 um	 per-
curso	de	cerca	de	1150	quilóme-
tros.	 Uma	 verdadeira	 epopeia	
em	1928	!!!

O COMBOIO DO TRIGO - 1 - Alojamentos do pessoal. 2 - Seleccionador. 3 - Charruas. 4 - Tractores e grades; 
tracção mecânica. 5 - Moto - Charrua. 6 - Distribuidores de adubos e semeadores. 7 - Trigos e adubos. 8 - Grades, 

tracção animal. 9 - Cultivadores. 
© Reprodução da imagem publicada na Revista Ilustração n.º 67 do dia 1 de Outubro de 1928.

Lavradores examinando o combóio de trigo na estação de Ourique.
© Reprodução da imagem publicada na Revista Ilustração n.º 67 do 

dia 1 de Outubro de 1928.
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Chegada à estação de Aljustrel de uma exposição itinerante de alfaias agrícolas que percorreu o país. 
Reprodução de fotografia publicada no livro  Aljustrel : um olhar sobre as minas e as gentes no século 

XX. Helena Alves, Artur Martins. Edição da Câmara Municipal de Aljustrel

Fontes:

Diário	de	Lisboa,	nºs	2246	e	2248;

Ilustração	3	º	Ano	–	número	67	–	1	de	Outu-
bro	de	1928;

Elementos	 para	 a	 história	 do	 fascismo	 nos	
campos:	A	«Campanha	do	Trigo»:	1928-38	 (I)	
José	Machado	Pais,	Aida	Maria	Valadas	de	Lima,	
José	Ferreira	Baptista,	Maria	Fernanda	Marques	
de	Jesus	e	Maria	Margarida	Gameiro;

CULTIVAR	Cadernos	 de	 Análise	 e	 Prospetiva		
N.20	 |	agosto	2020	 |	Abastecimento	alimentar	
–	que	fronteiras?	Gabinete	de	Planeamento,	Po-
líticas	e	Administração	Geral	(GPP)
Aljustrel	:	um	olhar	sobre	as	minas	e	as	gentes	

no	século	XX.	Helena	Alves,	Artur	Martins.	Edição	
da	Câmara	Municipal	de	Aljustrel

Cargas	e	mercadorias	2021	-	Ano	Europeu	do	
Transporte	Ferroviário	-	Arquivo	Nacional	da	Tor-
re	do	Tombo	2021.

http://casacomum.org/cc/diario_de_lisboa/

https://www.gpp.pt/

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/

https://antt.dglab.gov.pt/

http://casacomum.org/cc/diario_de_lisboa/
https://www.gpp.pt/
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/
https://antt.dglab.gov.pt/


Trabalhos de pintura da Noahab 0111 nas 
instalações do Entroncamento durante os dias 5 e 6 

de Agosto de 2022.

© João Lourenço


