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E por fim…!

Os	últimos	dias	de	
Setembro	 trouxeram	 a	 confir-
mação	da	posse	do	novo	Con-
selho	 de	 Administração	 da	 CP,	
que	preenche	um	vazio	de	nove	
meses	sem	CA	em	plenas	fun-
ções	e	um	ano	sem	presidente.	
Pedro	Moreira,	 o	 reputado	 en-
genheiro	que	liderou	a	comple-
xa	 frota	 dos	 comboios	 pendu-
lares	 durante	muitos	 anos,	 vê	
confirmada	 a	 sua	 ascensão	 a	
presidente.

Com	 o	 fim	 do	 vazio	 insti-
tucional	 na	 CP,	 estão	 de	 novo	
reunidas	 condições	 para	 tra-
tar	 da	 vida	 da	 empresa,	 que	
tem	sido	bastante	complicada,	
como	aqui	temos	falado.	Temos	
publicado	 episódios	 mas	 tam-
bém	 provocações	 que	 possam	
conduzir	a	encontrar	as	causas	
profundas	de	muita	da	falta	de	
fiabilidade	da	oferta	ferroviária	
actual.

Com	 um	 novo	 conselho	 de	
administração	 em	 plenas	 fun-
ções,	 surgirão	 por	 certo	 novi-
dades	dentro	da	empresa.	Mas	
o	 Estado	 não	 pode	 demitir-se	
e	 a	 grande	 responsabilidade	 é	
mesmo	sua,	ou	não	continuas-
se	a	obrigar	a	CP	a	uma	penali-
zadora	dupla	tutela	(Infraestru-
turas	e	Finanças)	e	mantendo	a	
gestão	da	empresa	sob	caução,	
sem	autonomia	nem	objectivos	
contratados.

É	 indisfarçável	que	o	sector	
ferroviário	 está,	 pelo	 menos	
de	há	um	ano	a	esta	parte,	na	
mesma	 trajectória	 de	 2017	 e	
2018	–	aceleradamente	encos-
ta	abaixo,	com	meios	estrangu-
lados	e	uma	boca	do	túnel	que	

não	se	avista	–	estamos	na	es-
curidão.

A	operação	da	CP	 sofre	por	
motivos	similares	aos	de	2017	
e	2018	–	há	apenas	a	diferen-
ça	de	agora	haver	mais	mate-
rial	circulante	activo	e,	portan-
to,	menos	 falhas	 imputáveis	 à	
sua	 falta.	Mas	 também	falham	
rodados	 e	 até	 lâmpadas,	 falta	
pessoal	nas	oficinas,	nas	esta-
ções,	nas	locomotivas.

Em	2021,	a	CP	teve	uma	taxa	
de	 utilização	 de	 trabalho	 ex-
traordinário	 de	 10,3%	 global-
mente	 (após	 8,6%	 em	 2020),	
mas	 nas	 operações	 atingiu	
14,2%.	Uma	empresa	de	trans-
portes	é	ingerível	sem	trabalho	
extra	 regularmente	 previsto,	
mas	o	nível	de	14,2%	pratica-
mente	 triplica	 o	 que	 pode	 ser	
um	nível	de	produção	até	sau-
dável	com	este	recurso.

Mesmo	 esta	 taxa	 de	 traba-
lho	 extraordinário	 não	 evita	 o	
aumento	 das	 supressões	 em	
linhas	como	o	Algarve,	por	fal-
ta	de	pessoal.	Isto	indicia	uma	
operação	 que	 está	 totalmen-
te	 para	 lá	 do	 que	 é	 saudável	
e	 gerível.	 Há	 pessoal	 chama-
do	 a	meses	 inteiros	 de	 traba-
lho	 consecutivo,	 sem	uma	 fol-
ga	que	seja,	com	um	desgaste	
acumulado	que	 representa	até	
um	passivo	de	segurança	para	
a	nossa	rede	ferroviária.	O	re-
gulador	não	achará	importante	
limitar	 as	 jornadas	 consecuti-
vas	que	se	podem	realizar,	para	
proteger	os	utilizadores	do	ser-
viço?

Sem	 poder	 contratar	 para	
um	 dimensionamento	 correcto	
para	a	oferta	que	tem	e	que	ne-
cessita	de	ter	no	futuro	(devia	

crescer),	 sem	 contratar	 para	
manter	 e	 recuperar	 comboios	
à	 velocidade	 que	 necessita,	
sem	 fornecimentos	 atempada-
mente	 autorizados	 para	 tare-
fas	 inevitáveis	 de	 regeneração	
e	manutenção.	Não	falemos	já	
da	 óbvia	 falta	 de	 previsão	 do	
que	 são	 condições	 aceitáveis	
para	 atrair	 e	 reter	 os	 líderes	
de	que	a	empresa	precisa	para	
inovar,	 triunfar	 e	 ambicionar	
outros	patamares,	ou	tão	sim-
plesmente	de	prever	as	condi-
ções	para	que	um	operário	não	
abandone	as	oficinas	após	fina-
lizar	a	 sua	 formação,	para	um	
revisor	se	sentir	atraído	a	ficar	
na	empresa	e	não	a	 trocar	de	
ramo	 ou	 para	 um	 maquinista	
ter	a	compensação	financeira	à	
medida	 das	 suas	 responsabili-
dades	relativas	em	comparação	
com	 outras	 profissões	 que	 se	
vão	tornando	mais	bem	pagas.

O	 estrangulamento	 que	 se	
sente	e	se	vê	de	novo	 tem	de	
terminar.	O	Governo	não	pode	
ao	 mesmo	 tempo	 propagar	
grandes	 objectivos	 (normal-
mente	para	daqui	 a	uns	 anos,	
não	vá	a	população	querer	es-
crutinar	 no	 curto	 prazo)	 mas	
depois	 manter	 a	 ferrovia	 sem	
condições	 e	 sem	 os	 recursos	
que	 atribui,	 por	 exemplo,	 à	
aviação.

Na	CP	é	preciso	avançar	com	
a	 dívida	 reestruturada,	 com	
gestão	autonomizada	e	contra-
tualizada,	com	reforço	de	pes-
soal,	com	reforço	de	comboios.	
É	ainda	fundamental	publicar	o	
serviço	 público	 que	 está	 con-
tratado	–	não	queremos	a	parte	
financeira	 –	 para	 que	 a	 socie-
dade	 também	 possa	 escruti-
nar,	como	escrutina	a	Fertagus,	
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o	 papel	 da	 CP	mas	 também	o	
papel	dos	políticos	–	afinal,	os	
que	definiram	as	condições	exi-
gíveis	à	CP.

O	 comboio	 já	 nem	 sempre	
aparece,	 definitivamente	 não	
aparece	a	horas	e	muitas	vezes	
não	aparece	limpo.	E	é	preciso	
entender	 as	 causas	 profundas	
para	 actuar	 sistematicamente	
sobre	elas,	sem	demoras.

O	que	é	preciso	acontecer	na	
rede	ferroviária	para	que	os	po-
líticos	honrem	o	que	prometem	
ou,	 pelo	 menos,	 para	 tirarem	
consequências	 do	 não	 atingi-

mento	dos	resultados	prometi-
dos?	Por	acaso	a	direcção	exe-
cutiva	de	uma	empresa	normal	
teria	direito	a	sobreviver	a	este	
nível	de	falhanço,	como	autori-
zamos	aos	políticos?

Tenho	bastante	 estima	pes-
soal	 pelo	 ministro	 da	 tutela,	
está	nos	antípodas	das	minhas	
convicções	políticas,	mas	acre-
dito	que	tem	ideias	importantes	
para	este	sector,	acredito	que	é	
convicto	sobre	elas	e	que	quer	
fazer	 bem.	 Porque	 é	 que	 não	
chega	a	vontade	do	ministro	da	
tutela?

A	 realidade	 é	 indisfarçável	
–	um	governo	de	maioria	abso-
luta,	que	não	depende	de	com-
promissos	 nem	 negociações	
parlamentares,	 que	 propagan-
deia	 incessantemente	 a	 priori-
dade	à	 ferrovia	está	outra	vez	
a	deixá-la	morrer	à	sede.

Pouco	importa	se	é	proposi-
tado	 ou	 involuntário.	Morrer	 à	
sede	saberá	sempre	ao	mesmo.

João Cunha
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Governo reapresentou 
Linha de aLta veLocidade

Ainda não foi desta 
que foi publicado 
em Diário da Repú-

blica a afectação de verbas 
plurianuais para garantir a 
execução da nova linha de 
alta velocidade Lisboa – Por-
to, mas o governo da Repú-
blica reeditou apresentações 
passadas e a 28 de Setem-
bro chegou ao Terminal do 
Minho e Douro da estação de 
Campanhã para anunciar ao 
país a construção da linha.
Numa	 cerimónia	 com	

as	 mais	 altas	 patentes	
governamentais,	 encabeçada	
pelo	 primeiro-ministro	 António	
Costa	 e	 completada	 com	 o	
ministro	 da	 tutela,	 Pedro	
Nuno	 Santos,	 coube	 ao	 vice-
presidente	 da	 Infraestruturas	

de	 Portugal,	 Carlos	 Fernandes,	
a	 apresentação	 do	 projecto.	
Carlos	 Fernandes	 é	 um	 velho	
conhecido	 deste	 projecto,	
dado	 que	 foi	 o	 presidente	 da	
RAVE	que	em	 iteração	anterior	
projectou	 este	 investimento.	
O	 conhecimento	 profundo	
deste	projecto,	 já	 tantas	vezes	
anunciado,	foi	notório	e	acabou	
por	permitir	uma	apresentação	
clarificadora	 dos	 moldes	 que	
agora	são	propostos.
O	 projecto	 utilizará,	 grosso	

modo,	os	traçados	já	estudados	
anteriormente	e	que	 chegaram	
a	merecer	avaliação	de	impacto	
ambiental	 positiva.	 Justificado	
com	 a	 necessidade	 de	 cumprir	
as	 metas	 de	 sustentabilidade	
ambiental,	 a	 nova	 linha	 Lisboa	
–	Porto	(ou,	de	facto,	Carregado	

–	 Porto)	 é	 o	 mais	 decisivo	
investimento	por	parte	do	Plano	
Nacional	 de	 Infraestruturas	
2030	 para	 o	 cumprimento	
destes	objectivos.
A	 falta	 de	 compromissos	

financeiros	 para	 tornar	
inevitável	 o	 avanço	 da	 obra	
acabou	 por	 eclipsar	 um	 pouco	
esta	apresentação,	que	se	pode	
ter	confundido	com	propaganda	
já	 repetida	em	anos	anteriores	
e,	 talvez	 por	 isso,	 pouca	
comoção	 gerou	 na	 sociedade	
–	 sem	 chamadas	 a	 capa	 nem	
grandes	 debates.	 Talvez	 até	
possa	 isto	 ser	 um	 bom	 sinal,	
dado	o	histórico	triste	de	debate	
público	sobre	este	investimento	
fundamental.
Antes	 de	 entrarmos	 nos	

detalhes,	merece	destaque	que	

Adaptado de: Linha de Alta Velocidade Porto - Lisboa. Apresentação do projeto. Porto, 28 Setembro de 2022.



dEstAquE FErroviário

7

a	apresentação	associou	sempre	
esta	linha	à	linha	Porto	–	Vigo,	
cujo	 troço	 Braga	 –	 Valença	 foi	
prometido	até	2030.	Na	prática,	
nada	 foi	 adiantado	 sobre	 a	
certeza	 desse	 investimento,	
sendo	 mesmo	 reforçada	 a	
estranha	 dependência	 de	
Espanha	 para	 avançar	 com	 a	
parte	 nacional,	 como	 se	 numa	
distância	como	Porto	–	Vigo	fosse	
fundamental	 o	 compromisso	
espanhol	 para	 construir	 os	
últimos	 15	 quilómetros	 para	
determinar	o	interesse	do	resto	
da	 linha.	 Políticos	 portugueses	
e	 a	 repetida	 história	 de	
encontrarem	 desculpas	 para	
não	fazerem	o	que	prometem…!

O projecto de alta 
velocidade

Com	 os	 detalhes	 finos	 para	
serem	 conhecidos	 no	 próximo	
ano	 depois	 da	 entrada	 do	
projecto	 em	 avaliação	 de	
impacto	ambiental	–	o	1º	troço	
Soure	 –	 Gaia	 dará	 entrada	 na	

APA	em	Novembro	–	o	projecto	
foi	 reapresentado	 nos	 seus	
traços	gerais	e	representa	uma	
maturação	conceptual	clara	face	
ao	projecto	da	era	Sócrates.
Para	 começar,	 a	 linha	 será	

estabelecida	 em	 bitola	 ibérica,	
com	travessas	aptas	à	mudança	
de	 bitola,	 permitindo	 assim	
total	 interconexão	 com	 a	
rede	 nacional	 existente,	 sem	
necessidade	de	meios	especiais	
para	 a	 assegurar.	 Dada	 a	
ausência	de	pontos	de	contacto	
com	 a	 rede	 europeia	 de	 bitola	
UIC,	faria	de	facto	pouco	sentido	
criar	 uma	 ilha	 ferroviária	 no	
nosso	país.
Além	do	mais,	a	explicação	do	

investimento	 incidiu	 também	
muito	 sobre	 a	 saturação	
existente	 na	 linha	 do	 Norte,	
argumento	 inultrapassável	 e	
que	já	justificou	por	essa	Europa	
fora	muitos	projectos	similares	–	
o	desdobramento	de	 itinerários	
clássicos	 saturados	 faz-se	
sempre	a	mais	baixo	custo	por	
intermédio	 da	 segregação	 de	

tráfegos	e	construção	de	novas	
linhas	 dedicadas	 aos	 comboios	
rápidos	de	passageiros,	como	é	
aqui	o	caso.
Com	 cerca	 de	 6	 milhões	 de	

viagens	 anuais	 nos	 serviços	
rápidos	 da	 linha	 do	 Norte,	 o	
objectivo	de	partida	para	a	nova	
linha	 é	 alcançar	 a	 prazo	 os	 14	
milhões,	 soma	 que	 parece	 até	
pouco	 conservadora	 quando	
se	 vê	 que	 hoje	 em	 dia	 os	
autocarros	conseguem	mais	ou	
menos	 os	 mesmos	 6	 milhões	
e	que	o	automóvel	 representa,	
neste	 eixo,	 125	 milhões	 de	
viagens	anuais.
Na	 prática,	 a	 linha	 vai	 ser	

dividida	em	três	troços,	embora	
tenha	 sido	 apresentada	 com	
duas	 fases	 distintas	 apenas.	 O	
primeiro	troço	a	avançar	será	o	
troço	Soure	–	Porto,	que	incluirá	
um	 novo	 atravessamento	 no	
Douro	 e	 expansão	 da	 estação	
de	Campanhã.	Este	 troço	será,	
no	 entanto,	 partido	 em	 dois:	
Soure	–	Oiã	e	Oiã	–	Porto,	uma	
divisão	 de	 empreitadas	 que	

Adaptado de: Linha de Alta Velocidade Porto - Lisboa. Apresentação do projeto. Porto, 28 Setembro de 2022.
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corresponde	 sensivelmente	 ao	
que	 já	 havia	 sido	 previsto	 há	
12	anos	mas	que	lança	dúvidas	
sobre	 a	 certeza	 da	 execução	
de	 ambas	 em	 simultâneo.	 O	
terceiro	troço,	que	avançará	18	
meses	 após	 os	 dois	 primeiros,	
é	 o	 troço	 Soure	 –	 Carregado,	

onde	a	linha	de	alta	velocidade	
encontrará	 a	 linha	 do	 Norte	 já	
quadruplicada	até	Lisboa,	e	por	
onde	rolarão	os	comboios	de	alta	
velocidade	 a	 uma	 velocidade	
máxima	de	200	km/h.
A	 velocidade	 de	 projecto	 do	

troço	 Soure	 –	 Porto	 é	 de	 300	

km/h	e	no	troço	entre	Carregado	
e	 Soure	 a	 velocidade	 mínima	
será	 também	 de	 300	 km/h,	
mas	existirão	troços	preparados	
para	a	prática	da	velocidade	de	
350	km/h.
O	 tempo	 de	 viagem	 entre	

Lisboa	 e	 Porto	 será	 de	 duas	

Adaptado de: Linha de Alta Velocidade Porto - Lisboa. Apresentação do projeto. Porto, 28 Setembro de 2022.
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horas	 com	 a	 abertura	 do	
troço	 Soure	 –	 Porto	 em	 2028	
e	 de	 1h19	 com	 abertura	 do	
troço	 Carregado	 –	 Soure	 em	
2030,	 para	 trajectos	 directos.	
Existe	 ainda	 a	 possibilidade	
de	 executar,	 após	 2030,	 o	
troço	 Carregado	 –	 Lisboa,	 que	
permitirá	 trazer	 a	 viagem	para	
o	 patamar	 da	 1h15.	 O	 ganho	
residual	 de	 tempo	 poderá	 ser	
justificado	 caso	 a	 saturação	
da	 linha	 do	 Norte	 acabe	 por	
justificar	a	adição	de	mais	duas	
vias	para	o	tráfego	ferroviário.
Existirá	 uma	 única	 estação	

nova,	 em	 Gaia,	 na	 zona	 de	
Santo	 Ovídio.	 Implementada	
em	 túnel,	 ficará	 localizada	 na	
zona	 de	 reunião	 das	 linhas	
do	 Metro	 do	 Porto	 amarela	 e	
rubi,	 em	 execução,	 e	 que	 dali	
permitirão	 irrigar	 não	 apenas	
Gaia	mas	também	toda	a	zona	
Ocidental	do	Porto,	criando	uma	
malha	de	distribuição	altamente	
eficiente	e	que	será	obviamente	
complementada	pela	estação	de	

Campanhã,	do	outro	lado	do	rio.
A	 estação	 de	 Campanhã	

passará	 a	 contar	 com	 12	 vias	
com	plataforma	de	passageiros	
(contra	 9	 actualmente)	 e	
plataformas	 de	 420	 metros,	
o	 standard	 a	 implementar	
para	 as	 estações	 servidas	 pela	
alta	 velocidade	 (igual	 a	 duas	
composições	 standard	 de	 alta	
velocidade).	 De	 Campanhã,	 a	
linha	 seguirá	 depois	 em	 túnel,	
na	projecção	das	actuais	vias	do	
auto-expresso,	 para	 continuar	
para	 o	 aeroporto	 Francisco	
Sá	 Carneiro,	 onde	 existirá	 um	
terminal	técnico	da	linha.	Sobre	
a	 concretização	 desta	 ligação	
ao	 aeroporto,	 tal	 como	 para	 a	
linha	Braga	–	Valença,	nada	foi	
assumido,	o	que	antecipa	a	sua	
não	realização	até	2030.	Até	lá,	
e	com	implantação	da	estação	à	
superfície,	os	comboios	poderão	
continuar	 facilmente	 para	 a	
linha	do	Minho	e	para	as	oficinas	
de	Contumil,	 onde	 será	 feita	 a	
manutenção	 inicialmente	 da	

frota	de	alta	velocidade.
Para	 lá	 chegar,	 a	 linha	 vinda	

de	 Santo	 Ovídio	 atravessará	 o	
rio	Douro	com	uma	nova	ponte	
rodoferroviária,	 que	 substitui	
os	 planos	 para	 duas	 pontes	
segregadas	 –	 a	 ferroviária	 e	 a	
nova	rodoviária	que	se	projecta	
para	 a	 zona	 de	 Oliveira	 do	
Douro.	 A	 imagem	 apresentada	
parece	 uma	 actualização	 da	
ponte	Luís	I	e	evitando	também	
a	 entrada	 em	 Campanhã	
para	 uma	 hipotética	 nova	
estação	 subterrânea	 acaba	 por	
favorecer	 dramaticamente	 a	
exequibilidade	 deste	 projecto	
nesta	zona.
As	 restantes	 estações	 serão	

servidas	 por	 ligações	 da	 nova	
linha	 à	 linha	 clássica,	 com	
ligações	 antes	 e	 depois	 das	
actuais	 estações	 centrais.	 Será	
assim	 em	 Aveiro,	 Coimbra-B	
e	 Leiria.	 Leiria	 ganhará	 assim	
uma	 centralidade	 ferroviária	
que	não	tem.	A	 linha	do	Oeste	
será	 duplicada,	 rectificada	 e	

Adaptado de: Linha de Alta Velocidade Porto - Lisboa. Apresentação do projeto. Porto, 28 Setembro de 2022.
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electrificada	entre	as	duas	saídas	
da	 linha	 de	 alta	 velocidade	
(a	 Sul	 e	 a	 Norte	 da	 cidade)	 e	
contará	ainda	com	uma	estação	
totalmente	 refeita.	 Leiria	ficará	
a	apenas	40	minutos	de	Lisboa,	
o	 que	pode	 ser	 uma	 revolução	
para	aquele	território.
Já	 para	 servir	 Coimbra-B,	

além	da	já	anunciada	renovação	
e	 ampliação	 da	 estação,	 está	
prevista	 a	 quadruplicação	 da	
linha	 do	 Norte	 entre	 Taveiro	
e	 Mealhada	 onde,	 mais	 coisa	
menos	coisa,	existirão	os	pontos	
de	contacto	com	a	nova	linha.
A	 estação	 de	 Aveiro	 será	 a	

única	 para	 onde	 não	 estão	
projectadas	mudanças	radicais,	
com	 excepção	 da	 extensão	
de	 duas	 plataformas	 para	 420	
metros.
Em	 Lisboa,	 e	 com	 obra	 a	

começar	mais	cedo	por	conta	de	
todo	o	projecto	de	quadruplicação	
da	 linha	 de	 Cintura,	 a	 estação	
do	 Oriente	 vai	 ganhar	 mais	
três	 vias	 e	 idêntico	número	de	
plataformas	 de	 420	 metros,	

servindo	cinco	 linhas,	a	que	se	
soma	a	construção	do	terminal	
técnico	 da	 alta	 velocidade	 no	
local	 preparado	 para	 o	 efeito	
já	 em	 2010,	 e	 que	 continua	 a	
aguardar	implantação.
A	 projecção	 de	 serviço	

comercial	 para	 2030	 aponta	
para	 17	 serviços	 directos	
Lisboa	 –	 Porto	 e	 9	 serviços	
diários	 servindo	 as	 estações	
intermédias,	a	que	se	somarão	
ainda	 outros	 34	 serviços	
diários	ditos	“híbridos”,	ou	seja,	
continuando	 ou	 procedendo	
da	 rede	 convencional.	 Na	
linha	 do	 Norte	 foi	 garantida	
a	 continuidade	 dos	 comboios	
Intercidades	como	existem	hoje	
em	 dia,	 mantendo	 a	 irrigação	
fina	do	território.
Para	avançar	com	o	projecto,	

a	 opção	 será	 a	 de	 parceria	
público-privada	para	concepção,	
construção	 e	 manutenção	 da	
linha,	 portanto	 ficando	 fora	 da	
alçada	 de	 gestão	 directa	 da	 IP	
mesmo	após	a	sua	construção.	
Os	 factores	 apresentados	 para	

esta	 escolha	 apontaram	 a	
minimização	 do	 custo	 do	 ciclo	
de	vida	do	projecto	e	dos	riscos	
de	construção	associados,	o	que	
evita	também	a	necessidade	da	
IP	 de	 se	 dotar	 de	 capacidades	
que	 provavelmente	 não	
conseguiria	 reunir	 a	 tempo	
de	 avançar	 com	 esta	 obra	 nos	
prazos	indicados.
O	 investimento	 total	 será	 de	

4.900	 milhões	 de	 Euros,	 dos	
quais	2.950	milhões	para	o	troço	
Soure	 –	 Porto,	 o	 único	 a	 ter	
merecido	 destaque	 orçamental	
na	apresentação	–	curioso.	Cerca	
de	 um	 terço	 será	 financiado	
pela	 Comissão	 Europeia,	
cabendo	 ao	 Orçamento	 do	
Estado	a	restante	fatia	–	o	que	
torna	 ainda	 mais	 importante	
ver	 a	 afectação	 de	 verbas	 ao	
projecto,	que	ainda	não	foi	feita	
nem	 temporalmente	 prevista,	
para	 realmente	 acreditar	 que	
será	 desta	 a	 concretização	 de	
algo	adiado	há	3	décadas.
	

Adaptado de: Linha de Alta Velocidade Porto - Lisboa. Apresentação do projeto. Porto, 28 Setembro de 2022.
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Adaptado de: Linha de Alta Velocidade Porto - Lisboa. Apresentação do projeto. Porto, 28 Setembro de 2022.
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Adaptado de: Linha de Alta Velocidade Porto - Lisboa. Apresentação do projeto. Porto, 28 Setembro de 2022.
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Adaptado de: Linha de Alta Velocidade Porto - Lisboa. Apresentação do projeto. Porto, 28 Setembro de 2022.
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Adaptado de: Linha de Alta Velocidade Porto - Lisboa. Apresentação do projeto. Porto, 28 Setembro de 2022.
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SiemenS apreSentou oS 
novoS nightjet da oBB

A Siemens e a OBB apresentaram no 
início de Setembro as novas car-
ruagens para o serviço Nightjet da 

OBB, a rede de comboios nocturnos da em-
presa austríaca. Do modelo Viaggio Next Le-
vel, farão parte da encomenda de 33 sets de 
7 carruagens para serviços nocturnos que a 
OBB já encomendou.
Tal	 como	 as	 carruagens	 Viaggio	 Comfort	 que	

formam	os	Railjet	–	serviços	diurnos	de	alto	nível	
da	 OBB	 –	 estas	 carruagens	 distinguem-se	 por	
terem	passagens	 sem	barreiras	 entre	 elas	 e	de	

disporem	 de	 engates	 permanentes,	 disposição	
menos	flexível	que	as	carruagens	convencionais	
mas	que	permite	o	alcance	da	velocidade	de	ponta	
de	230	km/h	que	os	serviços	Railjet	já	alcançam	
diariamente.
A	maior	novidade	apresentada	é	mesmo	o	novo	

conceito	de	 interiores	que	resolve	um	problema	
conceptual	histórico	dos	comboios	nocturnos	para	
a	 oferta	 de	 lugares	 deitados	 mais	 económicos	
–	 a	 necessidade	 de	 partilha	 do	 espaço	 íntimo	
com	 estranhos.	 Para	 isso,	 a	 Siemens	 criou	 os	
“minipods”,	uma	espécie	de	alvéolos	com	camas	

Por: João Cunha

Exterior das novas carruagens para o serviço Nightjet. © OeBB
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individuais	que,	ocupando	ao	todo	o	mesmo	
espaço	que	os	compartimentos	tradicionais	
de	beliches,	permite	a	todos	os	 indivíduos	
terem	um	espaço	isolado.	A	arrumação	de	
malas	foi	resolvida	com	a	criação	de	espaços	
protegidos,	entre	os	alvéolos,	no	que	seria	
o	 espaço	 tradicionalmente	 ocupado	 pelo	
corredor	de	um	compartimento.				

Com	este	novo	conceito	de	 interior,	será	
possível	propor	as	mesmas	tarifas	baixas	já	
propostas	nos	tradicionais	compartimentos	
de	 beliches,	 mas	 garantindo	 toda	 a	
privacidade.	A	carruagem	apresentada	pela	
Siemens	dispõe	de	24	alvéolos,	podendo	ser	
adicionados	pelo	menos	outros	tantos	para	
uma	 carruagem	 integralmente	 equipada	
destes	interiores,	permitindo	assim	alcançar	
o	 que	 será	 a	 ocupação	mínima	 para	 uma	
operação	eficiente	a	nível	de	custos.

Além	 desta	 grande	 novidade,	 os	 novos	
Nightjet	 terão	 ainda	 os	 tradicionais	
compartimentos	 de	 beliches,	 adequados	
especialmente	 a	 famílias	 ou	 grupos	 de	
amigos,	 e	 ainda	 carruagens-cama	 com	
compartimentos	de	1	e	2	camas,	com	casa	
de	banho	privativa	e	duche.

A grande novidade. Os 
“minipods”	alvéolos. 
Nas fotografias desta 

página podemos 
observar a situação dos 
mesmos quando estão 

fechados e abertos. 
Também é perceptível o 
espaço de arrumação. 

© OeBB
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Ao	longo	de	todo	o	comboio,	a	informação	
ao	passageiro	e	os	detalhes	de	luxo	serão	
uma	constante,	incorporando	ainda	WIFI	de	
alta	prestação	e	tomadas	para	carregamento	
de	 equipamentos	 electrónicos.	 Para	
já,	 as	 carruagens	 em	 produção	 têm	 os	
equipamentos	necessários	para	circularem	
pela	Áustria,	Alemanha,	Suíça	e	Itália	mas,	
como	 em	 todos	 os	 produtos	 modulares,	
qualquer	combinação	será	possível.

O	revolucionário	conceito	dos	“minipods”	
poderá	também	ser	aplicado	em	carruagens	
de	 menos	 alta	 gama,	 comparável	 com	
os	 actuais	 modelos	 Viaggio	 Classic,	 com	
engates	de	tensor	e	aptas	a	200	km/h.	Será	
o	 início	de	uma	nova	era	de	atractividade	
e	 eficiência	 da	 operação	 dos	 comboios	
nocturnos?	 Numa	 altura	 em	 que	 muitas	
forças	 da	 sociedade	 europeia	 pedem	 à	
União	Europeia	que	organize	um	concurso	
internacional	 para	 fornecimento	 de	
carruagens	 nocturnas,	 em	 conjunto,	 para	
todos	os	operadores	europeus	interessados,	
aqui	está	um	produto	de	interesse	imbatível.

Diferentes perspetivas 
dos interiores dos 

compartimentos com 
camas e casas de banho 

privativas.

© OeBB



comboio intErnAcionAl

18

Compartimento com 2 beliches, ideal para a 
viagem em família ou com amigos.

© OeBB

Vista de um dos corredores das novas 
carruagens aptas a comboios noturnos.

© OeBB

Um dos corredores onde podemos observar os 
alvéolos fechados, praticamente impercetíveis a 

quem passa.

© OeBB

A informação está sempre disponível para 
o passageiro. De realçar a qualidade dos 

acabamentos existentes por toda a carruagem.

© OeBB
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novidades da Zona raiana 
badajoZ - elvas

Por: José Luis Torres Blázquez 

Em ambos os lados 
da fronteira entre 
Elvas e Badajoz 

estão a ser realizadas vá-
rias melhorias nas infra-
-estruturas ferroviárias.

Por	 um	 lado,	 do	 lado	
espanhol,	 e	 após	 a	
inauguração	 do	 troço	 de	
alta	 velocidade	 a	 partir	
de	 Plasencia,	 a	 19	 de	
julho,	 prosseguem	 junto	
da	 estação	 de	 Badajoz	 as	
obras	 de	 beneficiação	 de	
alargamento	 das	 faixas	 de	
estacionamento.	Estão	ainda	
a	ser	melhorados	os	acessos	
à	 plataforma	 logística	 e	 à	
fronteira	 com	 Portugal	 ,	 ao	
mesmo	tempo	em	que	estão	
sendo	colocados	postes	para	
sua	eletrificação.

Do	 lado	 português,	
prosseguem	os	 trabalhos	 na	
nova	linha	de	fronteira	Évora	
–	 Elvas,	 que	 acabará	 por	
formar	 um	 triângulo	 no	 seu	
entroncamento	 com	 a	 linha	
existente	de	Elvas	a	Badajoz,	
e	 cujo	 traçado	 já	 podemos	
ver	nas	 fotos	 seguintes.	 Em	
simultâneo	 efetuaram-se	
nos	 últimos	 tempos	 alguns	
trabalhos	 relacionados	 com	
a	eletrificação	da	estação	de	
Elvas	e	da	linha	do	Leste	em	
direção	à	fronteira.

Na estação de Badajoz procedeu-se à renovação de algumas das vias que se 
encontravam em mau estado de conservação, utilizadas habitualmente para 

parquear composições. 07 de Setembro de 2022. 

© José Luis Torres Blázquez
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Numa fase mais avançada das 
obras podemos observar os carris 

e travessas no local, faltando a 
colocação do balastro.

02 de Outubro de 2022. 

© José Luis Torres Blázquez

A 1904 chega a Badajoz com 
a composição carregada de 
amoníaco, proveniente do 
Lavradio. Ao fundo do lado 

direito podemos apreciar a linha 
de acesso à plataforma logística, 

faltando a ligação à via geral. 

07 de Setembro de 2022. 

© José Luis Torres Blázquez
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Aspecto das obras que decorrem 
na construção do triângulo 

ferroviária que se vai formar 
na junção da nova ligação 

proveniente de Évora, com a linha 
do Leste entre Elvas e Badajoz.

Nas fotografias podemos observar 
com a letra A a concordância, que 
vai permitir ligar Évora e Elvas. A 
letra B é a ligação para Badajoz.

02 de Outubro de 2022. 

© José Luis Torres Blázquez

Sensivelmente desde o mesmo 
local das fotos anteriores, mas 

com vista para o lado sul (sentido 
de Évora), podemos observar a 
construção da nova passagem 
superior sobre a autoestrada 

Madrid - Lisboa (E-90 / A-6), a 
meio caminho entre Badajoz e 

Elvas.

02 de Outubro de 2022. 

 © José Luis Torres Blázquez
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Nas imagens da direita podemos 
apreciar o estado do processo de 
eletrificação da estação de Elvas, 
e a nova sinalização que entrou 

em funcionamento durante 2022.

02 de Outubro de 2022. 

© José Luis Torres Blázquez
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A automotora Allan 0365 a 
caminho de  Badajoz, fazendo 

o regional proveniente do 
Entroncamento. 

Podemos apreciar o estado de 
instalação da catenária, nesta 

zona já próxima da fronteira com 
Espanha.

02 de Outubro de 2022. 

© José Luis Torres Blázquez
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 O XV Congresso está estruturado em cinco sessões temáticas onde se propõe fazer o ponto de situação 
dos diversos projetos que o País aguarda. Localização: Fundação Calouste Gulbenkian,Av. de Berna, 45A, 

1067-001 Lisboa. +351 21 7823000. Inscrições e informações em: https://15-congresso.adfersit.pt/
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o diário dAs incidênciAs
Inauguramos nesta 

Trainspotter uma ru-
brica que deixa regis-

tada para memória futura as 
incidências mais relevantes 
que estão a contribuir, em 
conjunto, para uma desvalo-
rização histórica do caminho 
de ferro como alternativa 
para os passageiros. Cada 
um que julgue por si.

Dia 23 de Setembro

O	 Intercidades	 723	 Lisboa	 –	
Braga	choca	com	um	javali	per-
to	de	Simões,	pouco	depois	das	
21h.	A	máquina	de	 reserva	do	
Entroncamento	 é	 activada	 cer-
ca	de	meia	hora	depois	devido	a	
danos	na	5600,	mas	o	comboio	
não	consegue	sair	de	onde	ficou	
antes	da	meia	noite,	com	mais	
de	três	horas	de	atraso.	Entre-
tanto	 houve	 pessoas	 a	 ir	 e	 vir	
com	 malas	 até	 ao	 apeadeiro,	
alguns	 seguiram	 num	 sobrelo-
tado	R	3401	para	Norte,	outros	

acabaram	por	voltar.	A	imagem	
das	pessoas	a	saltarem	para	o	
balastro	ficará.

Dia 24 de Setembro

O	 comboio	 IC	 540	 Guarda	 –	
Lisboa	 sai	 com	atraso	 de	 duas	
horas	devido	à	avaria	da	5617.	
Sem	 máquina	 de	 reserva	 na	
Guarda,	 foi	 necessário	 esperar	
uma	UTE	de	um	regional	ante-
rior	para	finalmente	fazer	seguir	
os	passageiros	para	Lisboa.

Dia	 forte	 no	 Douro	 mas	 o	
comboio	865	Porto	–	Pocinho	é	
bloqueado	à	venda,	coincidindo	
com	 uma	 circulação	 onde	 en-
tra	 a	 Corail	 VIP.	 Ninguém	 quis	
incomodar	 o	 grupo	 que	 fretou	
a	 carruagem	 com	 as	 imagens	
habituais	de	sobrelotação?	Terá	
sido	agradável	para	os	 turistas	
que	gostariam	de	ter	 ido	ver	o	
Douro	no	fim	de	semana.

À	 tarde,	 a	 IP	 inicia	 a	migra-
ção	 do	 sistema	 de	 sinalização	

no	troço	Santarém	–	Entronca-
mento.	Muitos	comboios	haviam	
sido	suprimidos	para	permitir	a	
intervenção	mas	a	IP	não	guar-
nece	 nenhuma	 estação	 neste	
troço,	 que	 fica	 em	 via	 única	 e	
cantonamento	 telefónico	 em	
toda	 a	 extensão.	 Como	 resul-
tado,	nem	sequer	os	comboios	
restantes	puderam	ser	encami-
nhados	a	horas.	O	comboio	723	
Lisboa	–	Braga	chegou	ao	Porto	
com	mais	de	três	horas	de	atra-
so.

Dia 25 de Setembro

Depois	 da	 avaria	 do	 dia	 an-
terior,	a	CP	tentou	utilizar	o	IC	
540	Guarda	 –	 Lisboa	 para	 en-
caminhar	 a	 locomotiva	 5617	
avariada,	o	que	teria	limitado	o	
comboio	a	140	km/h.	Mas	não	
consegue,	embora	tenha	tenta-
do.	Tenta	tanto	que	o	comboio	
sai	 com	 50	minutos	 de	 atraso	
da	Guarda.

2610 excepcionalmente com 3 carruagens Corail no IR 854 no dia 26 de Setembro de 2022, por motivo de 
avarias nas carruagens Arco, à passagem pelo Leandro. © Gil Monteiro
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comboio “vindimAs” 
dE rEgrEsso Ao douro

Durante o passado 
mês de Setembro 
o comboio “Vindi-

mas” voltou a percorrer os 
carris da linha do Douro.

As	 viagens	 decorreram	 nos	
sábados	dia	10	e	24	a	bordo	de	
um	comboio	especial	que	 ligou	
as	estações	de	Porto	Campanhã	
e	do	Pinhão.

Com	partida	da	cidade	invicta	
às	08h00	e	chegada	prevista	à	
estação	 duriense	 às	 10h22,	 os	
passageiros	 foram	 depois	 en-
caminhados	para	os	autocarros	
que	os	levaram	até	à	Quinta	da	
Avessada.

Do	 programa	 fizeram	 par-
te	 diversas	 atividades,	 como	 a	
degustação	 de	 iguarias	 típicas	
desta	região,	almoço,	participa-
ção	nas	vindimas	com	as	devi-
das	explicações,	da	zona	e	pro-
va	do	vinho	Moscatel.

O	regresso	ao	Porto	fez-se	no-
vamente	 em	 comboio	 especial	
com	partida	do	Pinhão	às	18h30	
e	chegada	às	20h26.

Para	estas	duas	viagens	a	CP	
disponibilizou	 uma	 composição	
formada	por	locomotiva	da	série	
1400	e	por	carruagens	Corail	de	
1ª	e	2ª	classe	com	ar	condicio-
nado,	o	que	obrigou	à	utilização	
de	um	furgão	gerador.

No	dia	10	a	composição	con-
tou	 com	2	 carruagens	e	o	 fur-
gão,	enquanto	que	no	dia	24	a	
oferta	foi	reforçada	com	a	colo-
cação	 ao	 serviço	 de	mais	 uma	
carruagem	Corail.

1461, 20819 (Porto Campanhã - Pinhão) Ponte do Ovil.10 de Setembro de 2022. © José Pedro Botelho 
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1461, 20820 (Régua - Porto Campanhã) Ponte do Laranjal.10 de Setembro de 2022. © José Pedro Botelho 
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No dia 17 de Setembro, a CP ensaiou 
em linha a locomotiva 2609, fin-
dando o seu processo de recupera-

ção. 

É	 a	 décima-segunda	 locomotiva	 2600	 recupe-
rada,	e	uma	adição	que	ajuda	bastante	a	manter	
margem	e	flexibilidade	neste	parque	em	particu-
lar,	onde	alguns	exemplares	já	recuperados	conti-
nuam	a	aguardar	rodados	para	poderem	retomar	
serviço	comercial.	

A	locomotiva	2609	foi	encostada	em	2010	e	ti-
nha	um	dos	maiores	potenciais	quilométricos	de	
toda	a	série,	de	quase	90%	até	à	próxima	revisão	
geral.	 Foi	 uma	das	 três	 locomotivas	a	aguardar	
o	 renascimento	 debaixo	 de	 telha,	 no	 Entronca-
mento,	apresentando	um	excelente	estado	geral	
aquando	da	sua	ida	para	Contumil.

Tal	como	a	locomotiva	2603,	a	locomotiva	2609	
regressou	ao	serviço	sem	instalação	do	comando	
múltiplo,	intervenção	adiada	para	quando	e	se	a	
CP	 avançar	 com	 o	 conceito	 de	 comboios	 push-
-pull.	A	2609	integrou	os	serviços	comerciais	na	
linha	do	Minho	no	dia	seguinte	ao	seu	ensaio	de	
linha.

27

Como nova, a 2609 passa por Paialvo na marcha de ensaio Contumil - Entroncamento.17 de Setembro de 2022. 
© João Cunha

2609 é A 12ª 2600 
rEcupErAdA

Marcha de testes, Adémia, 17 de Setembro de 2022. 
© Diogo Filipe
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Marcha 92202 (Contumil - Entroncamento), perto do apeadieiro da Adémia, 17 de Setembro de 2022. 
© Diogo Filipe

2609 a sair de Coimbra-B após uma pequena paragem, a caminho do Entroncamento, 17 de Setembro de 2022. 
© Nuno Cortesão
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2609 já ao serviço com o IR 831 no dia 25 de Setembro de 2022 em Rio Tinto. © Gil Monteiro

Nove meses depois de cessar o ante-
rior mandato, a CP tem finalmente 
uma nova administração em ple-

nas funções, onde não consta nenhuma sur-
presa.

Pedro	 Moreira,	 até	 aqui	 presidente	 interino,	
sobe	a	presidente	da	empresa,	após	uma	carrei-
ra	distinta	na	manutenção	dos	comboios	pendu-
lares.	O	presidente	fica	com	os	pelouros	da	se-
gurança,	planeamento	estratégico	e	sistemas	de	
informação.

A	vice-presidente	sobe	Isabel	Ribeiro,	anterior	
vogal	 do	 conselho	 de	 administração,	 com	 res-
ponsabilidades	nas	compras,	recursos	humanos,	
jurídico,	 comunicação	 e	marketing.	 Como	 vogal	
mantém-se	também	Ana	Malhó,	com	os	pelouros	
relacionados	com	a	área	financeira.	Pedro	Ribei-
ro	é	também	reconduzido,	perdendo	a	tutela	das	
operações	e	 comercial,	mas	ganhando	a	manu-
tenção	 e	 engenharia.	 Para	 completar	 o	 elenco,	

onde	ficou	um	lugar	vago	com	a	saída	de	Nuno	
Freitas,	é	nomeado	Joaquim	Guerra,	anterior	di-
rector	de	relações	internacionais	e	antigo	asses-
sor	do	presidente	Carlos	Nogueira,	que	fica	com	
os	pelouros	das	relações	internacionais,	qualida-
de	e	com	o	espinhoso	pelouro	das	Operações	e	
Comercial,	 provavelmente	 a	 divisão	 da	 CP	 que	
mais	desafios	tem	em	aberto	nesta	altura.

novo consElho dE 
AdministrAção dA cp

Pedro Moreira, novo presidente da CP. 
© Comboios de Portugal
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Alstom AbrE novo cEntro 
dE EngEnhAriA E inovAção 

Em portugAl

A Alstom, líder glo-
bal em mobilidade 
sustentável e inte-

ligente, acaba de abrir um 
novo centro de Engenharia 
e Inovação, na Maia, Distrito 
do Porto. A empresa avança, 
assim, no seu compromisso 
de reforçar a sua presença 
em Portugal e prestar um 
serviço melhorado aos seus 
clientes e projetos no país.

As	 novas	 instalações	 da	 Als-
tom	na	Maia	 terão,	como	prin-
cipal	missão,	desenvolver	solu-
ções	de	alta	tecnologia	na	área	
da	mobilidade	digital	e	sinaliza-
ção,	tanto	para	o	mercado	por-
tuguês,	 como	 para	 os	 projetos	
internacionais	 da	 Alstom	 em	
todo	 o	mundo.	 Com	 uma	 área	
total	 de	 aproximadamente	 460	
m2	e	uma	equipa	 inicial	de	25 
engenheiros e técnicos,	 o	
centro	tem	um	ambicioso	plano 

de crescimento	para	os	próxi-
mos	anos.

Adicionalmente,	 a	 Alstom	 irá	
colaborar	com	a	FEUP,	Faculda-
de	 de	 Engenharia	 da	 Universi-
dade	do	Porto,	na	preparação	de	
um	Programa	de	Mestrado	com	
foco	na	mobilidade	inteligente	e	
sustentável.	 O	 objetivo	 é	 o	 de	
promover	 uma	 nova geração 
de graduados com talento,	
capazes	 de	 conceber	 e	 desen-

m Localizado na Maia, no Distrito do Porto, o novo centro integra-se na estratégia 
de expansão da empresa no nosso país.

m As novas instalações incluem um laboratório de sinalização, área de engenha-
ria, um armazém e uma zona de reparação de componentes.

m Adicionalmente, a Alstom irá colaborar com a Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, na preparação de um Mestrado focado na mobilidade sus-
tentável e inteligente.

Fachada do edifício na Maia. © Alstom

https://www.alstom.com/
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volver	 tecnologias,	produtos	e	
sistemas	 avançados	 para	 um	
futuro	sustentável.

O	 novo	 local	 inclui	 também	
um	 armazém	 com	 capacidade	
para	armazenamento	e	repara-
ção	 de	 componentes,	 para	 os	
projetos	e	clientes	atuais	com	
os	quais	a	Alstom	está	a	traba-
lhar	em	Portugal.

Para	 David Torres,	 Diretor	
Geral	da	Alstom	Portugal,	“com 
base na experiência proporcio-
nada pelo seu extenso portfólio, 
a Alstom visa dinamizar o setor 
ferroviário em Portugal, trazen-
do a sua ‘expertise’ no desen-
volvimento de soluções de mo-
bilidade sustentável. A empresa 
está fortemente empenhada no 
mercado português, contribuin-
do ativamente para o desenvol-
vimento da indústria e da eco-
nomia locais, compromisso este 
que é claramente demonstrado 
pela abertura do novo centro de 
Engenharia e Inovação na Maia, 
que contará com competências 
técnicas e logísticas avançadas, 
contribuindo igualmente para a 
criação de mais empregos de 
qualidade em Portugal.” 

Por	seu	turno,	o	Presidente	da	
Câmara	 da	 Maia,	 António da 
Silva Tiago,	 comentou	 o	 novo	
investimento	 da	 Alstom	 nes-
te	 concelho,	 considerando	 que	
“a Maia é hoje um ecossistema 
económico e social que integra 
no seu território uma realidade 
empresarial vibrante e dinâmi-
ca, destacando-se particular-
mente no domínio das empresas 
de média e média-alta tecnolo-
gia, ocupando, a esse nível, os 
lugares cimeiros no cômputo 
regional e nacional. Felicito a 

Alstom por ter escolhido a Maia, 
vindo, através da instalação do 
seu centro de engenharia e ino-
vação, na Freguesia de Pedrou-
ços - Maia, aportar mais valor ao 
nosso ecossistema.”

Em	nome	da	Plataforma	Ferro-
viária	Portuguesa,	o	seu	Diretor	
Executivo,	Paulo Duarte,	 des-
tacou	“a importância da criação 
de um centro técnico ferroviário 
em Portugal, que dê uma res-
posta rápida e de qualidade às 
necessidades e solicitações dos 
operadores ferroviários do nosso 
mercado, contribuindo para uma 
maior mobilidade sustentável e 
socialmente responsável.”

Representando	 o	 Centro	 de	
Competências	 Ferroviário,	Luís 
Andrade Ferreira	 destacou	
o “importante papel do novo 
centro de Inovação da Alstom, 
bem como a colaboração desta 
empresa com o CCF, no sentido 
de explorar novas oportunida-
des em termos de partilha de 
conhecimento, empreendedo-
rismo, inovação e pesquisa apli-
cada, com efeitos positivos na 
economia nacional.”

A	 Alstom	 está	 presente	 em	
Portugal	 há	 mais	 de	 30	 anos	
e,	 atualmente,	 dois	 em	 cada	
três	 comboios	 em	 circulação	
no	nosso	país	foram	fabricados	
pela	Alstom	ou	 com	 tecnologia	
Alstom,	 incluindo	 comboios	 de	
alta	 velocidade,	 regionais,	me-
tropolitanos	e	elétricos.	No	âm-
bito	 digital,	mais	 de	 1.500	 km	
da	 rede	 ferroviária	 portugue-
sa	 e	mais	 de	 500	 unidades	 de	
bordo	são	geridas	pelo	sistema	
Convel	ATP	da	Alstom,	uma	so-
lução	de	sinalização	desenvolvi-
da	especificamente	para	o	mer-
cado	 português.	 No	 panorama	
da	mobilidade	urbana,	a	Alstom	
ficou	encarregue	do	sistema	de	
sinalização	 do	 Metro	 do	 Porto	
e	 dos	 102	 comboios	 que	 hoje	
servem	 esta	 rede,	 fornecendo	
igualmente	o	sistema	ATP	(Au-
tomatic	Train	Protection)	 insta-
lado	 a	 bordo	 dos	 18	 comboios	
recém-adquiridos	por	este	ope-
rador.

Nota de Imprensa do dia 

14 de Setembro de 2022.

Sala técnica nas instalações da Maia. © Alstom
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iii Edição do FEstivAl vApor: 
A stEAmpunk circus

diAs 16, 17 E 18 dE sEtEmbro
Depois de três dias 

com muita música 
e animação no Mu-

seu Nacional Ferroviário, no 
Entroncamento, damos por 
encerrada a terceira edição 
do Festival Vapor: A Steam-
punk Circus.

Foram	 três	 dias	 com	 ativida-
des	 para	 toda	 a	 Família	 como	
conversas	 com	 autores	 e	 ar-
tistas,	 feira	 do	 livro,	 feira	 de	
crafts,	 exposições,	 oficinas	 de	
escrita	 criativa,	 jogos	 de	 tabu-
leiro,	duelos	de	nerfs	e	de	chá,	
parada	 steampunk,	 modelismo	

tripulado,	 um	carrossel	 vitoria-
no	e	claro	os	grandes	concertos	
dos	 The	 Black	 Mamba,	 Kum-
pania	Algazarra,	O	Gajo	e	Club	
Makumba.	 No	 sábado	 à	 noite	
tivemos	 ainda	 a	 companhia	 de	
teatro	 transdisciplinar	 e	 artes	
visuais,	 Custom	 Circus,	 que	
apresentaram	 um	 espetáculo	
com	 elementos	 de	 videomap-
ping	e	pirotecnia,	desenvolvido	
especialmente	 para	 o	 Festival	
Vapor.

	Outra	das	atrações	 foi	a	ex-
posição	 de	 mais	 de	 70	 motas	
old	school		com	a	atividade	Sta-

tion	Steam	Road,	 ideal	para	os	
amantes	e	curiosos	de	motas.	

	 Passaram	 pelo	 Festival	 Va-
por	milhares	de	festivaleiros,	de	
diversas	 nacionalidades,	 entre	
eles	muitos	steampunkers,		que	
aproveitaram	 para	 participar	
nas	dezenas	de	atividades	pro-
postas,	 assistir	 aos	 concertos,	
visitar	 o	museu	 e	 usufruir	 dos	
seus	vários	espaços	interiores	e	
exteriores,	 tudo	num	ambiente	
simultaneamente	Steampunk	 e	
familiar.	

Modelismo Tripulado. © Museu Nacional Ferroviário
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Com	o	objetivo	de	se	 tornar	cada	vez	
mais	inclusivo,	o	Festival	Vapor	2022	ga-
rantiu	 a	 tradução	 para	 Língua	 Gestual	
Portuguesa	dos	concertos	e	demais	ativi-
dades,	bem	como	com	a	participação	de	
terapeutas	que	acompanham	as	oficinas	
para	 as	 famílias,	 sendo	 a	 acessibilidade	
um	 caminho	 que	 continuaremos	 a	 per-
correr.		

O	Festival	Vapor	foi	promovido	pelo	Mu-
nicípio	 do	 Entroncamento,	 em	 parceria	
com	o	Museu	Nacional	Ferroviário,	com	o	
apoio	da	Liga	Steampunk	de	Lisboa.

22 de Setembro de 2022.

Conversa sobre gaming. 
© Museu Nacional Ferroviário

Exposição de motas. © Museu Nacional Ferroviário

The Black Mamba. 
© Museu Nacional Ferroviário
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inFrAEstruturAs dE portugAl 
AdquirE novo viv

Foi assinado no pas-
sado mês de Agosto 
um contrato entre a 

Infraestruturas de Portugal 
e a empresa MER MEC S.p.A 
com vista à aquisição de 
Equipamento Ferroviário de 
Inspeção.

A	compra	de	um	novo	veículo	
surge	 da	 necessidade	 de	 sub-
situição	 do	 material	 existente,	
datado	 de	 1991	 e	 que	 conta	
com	mais	de	30	anos	de	idade.	
Segundo	a	gestora	da	rede	fer-
roviária	nacional	o	veículo	atual	
tem	apresentado	alguns	“sinais	
expectáveis	 de	 fim	 de	 ciclo	 de	
vida,	com	avarias	mais	frequen-
tes	 e	 custos	 de	 reposição	 ao	
serviço	 avultados,	 traduzindo-
-se	num	indesejado	incremento	
do	risco	de	indisponibilidade	de	
inspeção.”

Para	 evitar	 futuros	 constran-
gimentos	como	os	ocorridos	em	
2013,	em	que	uma	avaria	levou	
à	imobilização	e	à	consequente	
impossibilidade	de	realizar	algu-
mas	inspeções,	tornou-se	impe-
rioso	 avançar	 para	 a	 adjudica-
ção	 de	 um	 novo	 equipamento.	
Será	 assim	 possível	 no	 futuro	
existir	uma	redundância	em	ter-
mos	de	meios	disponíveis.

Desse	 modo	 a	 IP	 promoveu	
uma	 reanálise	 estratégica	 dos	
meios	 afetos	 à	 atividade,	 com	
enfoque	 entre	 outros,	 nos	 se-
guintes	aspetos	principais:

m Prever	atempadamente	a	
aquisição	 de	 um	 novo	 veículo	
autopropulsionado	de	inspeção,	

garantindo	 redundância	 nos	
meios	mecânicos	afetos	à	ativi-
dade	e	por	conseguinte,	um	ris-
co	residual	de	 indisponibilidade	
para	assegurar	a	regular	inspe-
ção	da	infraestrutura;

m	Prever	a	aquisição	de	siste-
mas	de	inspeção	que	assegurem	
a	duplicação	de	uma	seleção	de	
sistemas	 considerados	 críticos	
do	 ponto	 de	 vista	 da	 seguran-
ça	 da	 exploração,	 garantindo	
nomeadamente	redundância	na	
medição	 dos	 Parâmetros	 Geo-
métricos	de	Via	(PGV);

m	Reduzir	o	impacto	da	ativi-
dade	de	inspeção	na	disponibili-
dade	da	infraestrutura;

m	Reduzir	o	risco	associado	a	
inspeções	pedestres	na	infraes-
trutura;

m	 Prever	 novos	 sistemas	 de	
inspeção	 por	 oportunidade	 da	
reformulação	 a	 realizar,	 nome-
adamente	em	resultado	de	um	
Benchmarking	realizado	com	as	
congéneres	Europeias	e	que	se	
assumam	como	uma	mais-valia	
enquanto	suporte	a	tomadas	de	
decisão	mais	avalizadas.

Tendo	 em	 conta	 a	 particula-
ridade	 da	 rede	 ferroviária	 por-
tuguesa,	 com	 características	
diferentes	das	outras	redes	eu-
ropeias,	 há	 a	 necessidade	 de	
se	construir	um	veículo	pratica-
mente	de	raiz.

O	futuro	veículo	ferroviário		de	
inspeção	 deverá	 estar	 dotado	
dos	seguintes	sistemas	que	per-
mitam	analisar:

m Parâmetros	 Geométricos	
da	Via;

m Perfil	Transversal	do	Carril;

m Desgaste	Ondulatório	 do	
Carril;

m Parâmetros	 Geométricos	
da	Catenária;

m	Desgaste	do	Fio	de	Contac-
to	da	Catenária;

m	Videografia	do	canal	 ferro-
viário.

Atualmente	 a	 IP	 conta	 com	
um	sistema	de	inspeção	adicio-
nal,	 TrackVue,	 que	 irá	 ser	 ins-
talado	no	novo	veículo,	tendo	o	
mesmo	de	estar	preparado	para	
a	sua	colocação	a	bordo.

O	 futuro	VIV	 terá	de	cumprir	
várias	 especificações,	 definidas	
pelas	 características	 da	 Rede	
Ferroviária	 Nacional,	 das	 quais	
reproduzimos	as	seguintes:

m Estar	devidamente	dimen-
sionado	para	circular	nas	 linhas	
de	bitola	1668	mm;

m O	gabarito	de	construção	
do	 veículo	 deverá	 ser	 definido	
tendo	por	base	o	contorno	de	re-
ferência	cinemático	mais	restriti-
vo	da	RFN,	que	para	o	caso	con-
creto	é	o	da	Linha	de	Cascais;

	m Para	que	o	veículo	esteja	
apto	a	 circular	 em	 toda	a	RFN,	
respeitando	 as	 limitações	 da	
ponte	25	de	abril,	deverá	estar	
dimensionado	 por	 forma	 a	 não	
impor	uma	carga	vertical	na	via	
superior	a	18	Toneladas	por	eixo	
e	4	Toneladas	por	metro.
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O	 veículo	 de	 inspeção	 deve	
ser	autopropulsionado	com	uma	
cabine	 de	 condução	 em	 cada	
uma	das	extremidades	que	per-
mita	circular	sem	qualquer	res-
trição	em	ambos	os	sentidos	da	
marcha,	 e	 estar	 equipado	 com	
um	motor	de	tração	diesel	com	
potência	suficiente	que	permita,	
sem	esforço,	atingir	a	velocida-
de	 máxima	 do	 veículo.	 Como	
requisito	mínimo	o	veículo	pro-
posto	deverá	estar	apto	a	circu-
lar	a	120	km/h.	No	entanto	se-
rão	valorizadas	as	propostas	em	
que	a	velocidade	máxima	do	ve-
ículo	 seja	 superior	 ao	 requisito	
mínimo	indicado	anteriormente.

O	veículo	e	respetivos	equipa-
mentos	e	sistemas	que	o	com-
põem	deverão	ser	concebidos	e	
executados	tendo	em	vista	uma	
exploração	 sem	 restrições	 de,	
pelo	menos,	30	anos.	Não	sen-
do	o	modo	normal	de	operação	
o	veículo	deverá	ter	capacidade	
de	tração	suficiente	que	permi-
ta	tracionar	outras	composições	
com	um	peso	acumulado	míni-
mo	de	50	toneladas.

O	veículo	de	inspeção	ferroviá-
ria	a	fornecer	deverá	estar	equi-
pado	 com	 sistema	 ETCS/STM	
EBICAB	 700	 configurado	 para	
a	RFN.	A	proposta	apresentada	
deverá	 descrever	 e	 indicar	 as	
características	 dos	 equipamen-
tos	ETCS	e	STM	propostos,	es-
tar	 dotado	da	 versão	 “baseline	
3	 release	 2”,	 mencionar	 quais	
são	os	respetivos	 fabricantes	e	
referir	 a	 forma	 como	 os	 equi-
pamentos	 embarcados	 serão	
integrados	no	veículo	e	com	os	
sistemas	 rádio	 solo	 comboio	 /	
GSMR.	 O	 STM	 para	 o	 sistema	
de	controlo	de	velocidade	CON-
VEL	 (EBICAB	 700	 adaptado	 às	

condições	de	exploração	portu-
guesas)	 deverá	 ser	 compatível	
com	o	 sistema	EBICAB	700	da	
Bombardier	Transportation	Sig-
nal	 AB,	 adaptado	 às	 condições	
de	exploração	nacionais.

O	 Adjudicatário	 será	 respon-
sável	pela	instalação	de	todos	os	
equipamentos	 embarcados	 do	
STM	CONVEL,	pela	garantia	da	
sua	 compatibilidade	 com	 a	 in-
fra-estrutura	CONVEL	existente	
e	respetiva	homologação.	Como	
solução	 técnica	 alternativa	 ao	
sistema	 ETCS/STM,	 admite-se	
a	utilização	de	sistema	CCS	de	
bordo	–	CONVEL	usado	na	RFN.	
O	fornecimento	e	instalação	dos	
equipamentos	 embarcados	 do	
CONVEL,	será	efetuada	de	acor-
do	 com	o	 projeto	 e	 especifica-
ção	dos	 respetivos	 fabricantes,	
ou	 seja,	 respetivamente,	 da	
Bombardier	Transportation.

Na	 situação	 de	 instalação	 de	
sistema	 CCS	 de	 bordo	 –	 CON-
VEL,	o	adjudicatário	deverá	as-
segurar	 as	 condições	 adequa-
das,	nomeadamente	de	espaço	
interior	 e	 exterior	 do	 veiculo	 e	

respetiva	 compatibilização	 téc-
nica,	para	uma	futura	instalação	
do	sistema	ETCS/STM.

O	veículo	deverá	dispor	de	um	
sistema	 de	 vigilância,	 designa-
do	por	homem-morto,	colocado	
ao	serviço	em	cada	uma	das	ca-
bines	de	condução,	por	forma	a	
garantir	que	o	maquinista	man-
tém	 um	 adequado	 controlo	 do	
veículo.	

O	adjudicatário	deverá	entre-
gar	à	IP,	até	3	meses	após	o	iní-
cio	do	prazo	contratual,	o	proje-
to	de	execução	para	validação.

O	contrato	recentemente	assi-
nado	 tem	 um	 preço	 contratual	
de	6.157.900,00	€	com	um	pra-
zo	de	conclusão	de	913	dias.

Fonte:

	As	informações	técnicas	aqui	descri-

tas	fazem	parte	do	documento	“Condi-

ções	Técnicas	Especiais	–	Aquisição	de	

Veículo	 Ferroviário	 de	 Inspeção	 de	 Via	

e	Catenária”,	da	Direção	Geral	de	Enge-

nharia	e	Construção	da	Infraestruturas	

de	Portugal,	que	se	encontra	disponível	

na	Plataforma	Electrónica	de	Contrata-

ção	Pública.	

VIV na estação de Coimbra.12 de Setembro de 2022. © Diogo Filipe
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o lEnto ApAgAr dAs 1960
O dia 8 de Setembro 

de 2022 viu a reti-
rada de serviço da 

locomotiva 1962, ao serviço 
da Medway, após um último 
comboio que mais pareceu 
planeado para a despedida – 
um serviço de transporte de 
carril que levou a locomotiva 
a percorrer toda a distância 
entre Entroncamento e Cer-
deira, via linha da Beira Bai-
xa.

Esgotado	o	potencial	quilomé-
trico,	 a	 locomotiva	 1962	 reco-
lheu	à	praia	de	vias	do	Entron-
camento,	 deixando	 em	 serviço	
nesta	série	apenas	a	locomotiva	
1964,	que	será	o	último	 teste-
munho	vivo	da	série	nos	carris	
do	nosso	país.	Esta	 locomotiva	
tem	servido	sobretudo	nas	ma-
nobras	 do	 Louriçal	 e,	 estando	
praticamente	 com	 o	 potencial	
quilométrico	esgotado,	estará	já	

para	muito	breve	o	fim	definiti-
vo	da	série.

Colocadas	 em	 serviço	 em	
1979,	 as	 13	 locomotivas	 1960	
tomaram	 conta	 da	 linha	 da	
Beira	 Alta	 até	 1997,	 escreven-
do	 algumas	 das	 páginas	 mais	
douradas	 da	 tracção	 ferroviá-
ria	em	Portugal	por	essa	altura,	
no	 difícil	 itinerário	 internacio-
nal,	 então	 bastante	 carregado	
de	circulações	de	passageiros	e	
mercadorias.	Após	a	electrifica-
ção	da	linha,	a	série	(já	reduzi-
da	a	12	unidades	desde	o	aci-
dente	 de	 Alcafache,	 em	 1985)	
concentrou-se	 no	 depósito	 de	
Contumil,	 onde	 serviu	 até	 à	
aquisição	da	CP	Carga	pela	Me-
dway,	tendo	então	a	base	ope-
racional	sido	transferida	para	o	
Entroncamento.

No	momento	da	aquisição	da	
CP	 Carga,	 quatro	 locomotivas	
foram	 incorporadas	 no	 negó-

cio	–	1962,	1963,	1964	e	1973	
–	 das	 quais	 apenas	 a	 1964	 se	
mantém	 em	 serviço.	 A	 chama	
das	 1960,	 que	 se	 tem	 vindo	
a	 extinguir	 lentamente	 há	 13	
anos,	 não	 deverá	 resistir	 para	
lá	de	2022,	um	solene	momen-
to	de	recordar	a	impressionante	
herança	da	série	ao	serviço	de	
Portugal.

O	 foco	 volta-se	 agora	 para	 a	
preservação	 desta	 série	 crítica	
da	 nossa	 história,	 desconhe-
cendo-se	 ainda	 os	 planos	 de	
preservação	do	Museu	Nacional	
Ferroviário.	O	excelente	estado	
da	1962,	por	exemplo,	poderia	
candidatá-la	à	preservação	ime-
diata,	 mantendo	 inclusivamen-
te	capacidade	para	 funcionar	e	
possibilitando	 mostrar	 a	 todos	
os	 visitantes	 o	 fabuloso	 ronco	
do	motor	 Alco	 251	 que	 equipa	
as	 1960,	 um	 som	 icónico	 da	
rede	que	desaparece.

1962 à passagem por Castelo Branco com a composição de carril, 06 de Setembro de 2022. © Bruno Pedroso
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rEcupErAção dE locomotivA 
históricA nos AçorEs

Vai ser recuperada 
uma locomotiva  a 
vapor existente em 

Ponta Delgada, Açores, para 
que possa posteriormente 
ser exposta para fins turís-
ticos.

No	Diário	da	República	do	pas-
sado	dia	28	de	Setembro	foi	pu-
blicada	a	abertura	do	concurso	
público	com	vista	à	recuperação	
de	 uma	 locomotiva	 datada	 do	
século	XIX	existente	no	Porto	de	
Ponta	 Delgada,	 com	 um	 valor	
base	 de	 procedimento	 de	 140	
mil	euros.	

A	 locomotiva	“The	Falcon	En-
gine	Car	Works”	 de	 origem	 in-

glesa,	construída	em	1888,	 fez	
parte	 de	 um	 conjunto	 de	 má-
quinas	utilizadas	na	construção	
e	 expansão	 do	 porto	 de	 Ponta	
Delgada,	 e	 encontrava-se	 há	
vários	anos	guardada	nas	insta-
lações	das	antigas	oficinas,	em	
elevado	estado	de	degradação.

A	 intervenção	 prevista	 vai	
permitir	a	limpeza,	reparação	e	
reposição	das	estruturas	metá-
licas	comprometidas	com	o	des-
gaste	corrosivo	e	a	preparação	
de	superfície	e	pintura.

Nas	mesmas	instalações,	jun-
tamente	 com	 esta	 locomotiva,	
existe	uma	outra,	a	“‘Black	Ho-
wtorn”,	 cujo	 futuro	 permanece	

ainda	incerto	e	que	também	se	
encontra	bastante	degradada.

Há	ainda	a	intenção	de	reabi-
litar	 as	 antigas	 instalações	 ofi-
cinais,	 onde	 existem	 diversas	
peças	datadas	do	início	da	cons-
trução	do	porto	de	Ponta	Delga-
da,	 transformando	a	área	num	
novo	pólo	museológico.

37

Locomotivas “The	Falcon	Engine	Car	Works”	e	“Black	Howtorn”	em	Ponta	Delgada. © Portos dos Açores
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modErnizAção dA linhA do sul 
troço ErmidAs do sAdo - grândolA nortE

Está dado mais um 
importante passo 
para a concretização 

de mais um projeto que faz 
parte do programa Ferrovia 
2020.

No	dia	15	de	Setembro	proce-
deu-se	à	assinatura	do	auto	de	
consignação	 da	 empreitada	 de	
modernização	do	troço	da	Linha	
do	Sul,	entre	Ermidas	do	Sado	e	
Grândola	Norte.	

O	 investimento	 no	 valor	 de	
cerca	de	6	milhões	de	euros	vai	
permitir	 intervir	 em	 34,6	 qui-
lómetros	 da	 linha	 do	Sul,	 num	
troço	fundamental	para	o	trans-
porte	 ferroviário	 de	 mercado-
rias.

As	obras	de	beneficiação	vão	
ser	 executadas	 pelo	 consór-
cio	 constituído	 pelas	 empresas	
TECNOVIA,	 S.A.	 e	 SOMAFEL	
-	Engenharia	e	Obras	Ferroviá-
rias,	S.A.

Da	 empreitada	 destacam-se	
as	seguintes	intervenções:

-	Modernização	da	superestru-
tura	de	via	nas	linhas	interven-
cionadas	 nas	 Estações	 Ferrovi-
árias	 de	 Ermidas	 –	 Sado	 e	 de	
Canal	Caveira,	com	a	aplicação	
de	travessas	de	betão	polivalen-
tes;

-	Prolongamento	de	linhas	nas	
estações	 de	 Ermidas	 –	 Sado	 e	
de	 Canal	 Caveira,	 por	 forma	 a	
permitir	 a	 circulação	 e	 cruza-

mento	 de	 comboios	 de	merca-
dorias	com	750	metros	de	com-
primento;

-	 Construção	 de	 uma	 nova	
passagem	 hidráulica	 em	 Canal	
Caveira.

A	 empreitada	 conta	 com	420	
dias	de	execução,	e	após	finali-
zados	os	trabalhos	será	possível	
aumentar	os	níveis	de	capacida-
de	e	operação	da	infraestrutura.	
Deste	modo	os	operadores	fer-
roviários	 de	mercadorias	 ficam	
com	 a	 possibilidade	 de	 trans-
portar	maior	volume	de	merca-
dorias	e	maior	número	de	circu-
lações	diárias.

Atualmente	 apenas	 é	 possí-
vel	 o	 cruzamento	 de	 comboios	

Estação de Canal Caveira. 24 de Julho de 2022. © José Sousa
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de	 750	metros	 entre	 Grândola	
Norte	e	Sines	nas	estações	téc-
nicas	de	Azinheira	dos	Barros	e	
da	Raquete,	manifestamente	in-
suficiente	para	dar	resposta	ao	
tráfego	do	Porto	de	Sines.

Com	 a	 intervenção	 nas	 esta-
ções	 de	 Canal	 Caveira	 e	 Ermi-

das	do	Sado	na	linha	do	Sul,	e	
na	 estação	 de	São	Bartolomeu	
da	Serra	e	construção	da	nova	
estação	 técnica	de	Abela	na	 li-
nha	de	Sines,	os	pontos	de	cru-
zamento	para	comboios	de	750	
metros	vão	aumentar	exponen-
cialmente.	

Na	 edição	 da	 Trainspotter	 de	
Julho	de	2021	foi	publicado	um	
artigo	 com	 a	 informação	 de-
talhada	 sobre	 as	 intervenções	
previstas	nas	estações	de	Ermi-
das-Sado	e	Canal	Caveira

Ainda	na	 linha	do	Sul,	neste	
troço,	continuam	a	decorrer	os	
trabalhos	nos	“viadutos	de	Ca-
nal	de	Caveira”.	

A	empreitada	que	irá	permi-
tir	 resolver	 os	 problemas	 de-
tetados	 nos	 blocos	 técnicos	 e	
aterros	entre	o	PK	113+500	e	
116+002	está	a	cargo	do	con-
sórcio	 composto	 pela	 DST	 e	
DSTRAINRAIL	.

O	 prazo	 de	 execução	destes	
trabalhos	 é	 de	 240	 dias	 com	
um	investimento	de	cerca	de	2	
milhões	de	euros.

Estação de Ermidas do Sado. 24 de Julho de 2022. © José Sousa

Início dos trabalhos que estão a decorrer nos viadutos a sul de Canal Caveira. 24 de Julho de 2022. © José Sousa
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Neste conjunto de imagens podemos observar o resultado de alguns dos trabalhos que decorriam nos acessos e 
nos viadutos perto de Canal Caveira em Setembro de 2022. © Ricardo Quinas
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rEquAliFicAção dA
EstAção dE sAcAvém

Durante o passado 
mês de Setembro 
iniciaram-se os tra-

balhos referentes à requa-
lificação da estação de Sa-
cavém e respetivos espaços 
envolventes.

Segundo	 informações	 dispo-
nibilizadas	 pela	 Infraestruturas	
de	Portugal,	esta	estação	movi-
menta	anualmente	cerca	de	280	
mil	 passageiros,	 que	 no	 futuro	
vão	contar	com	melhores	condi-
ções	para	a	utilização	do	trans-
porte	ferroviário.

Com	um	investimento	de	540	
mil	euros	os	trabalhos	previstos	

vão	permitir	 reorganizar	e	am-
pliar	o	parque	de	estacionamen-
to,	fruto	da	demolição	de	alguns		
elementos	existentes.

Da	 empreitada	 destacam-se	
as	seguintes	intervenções.

m A	substituição	da	ilumina-
ção	da	zona	do	edifício	de	pas-
sageiros	(EP);

m A	colocação	de	proteções	
nos	abrigos	das	plataformas	de	
passageiros;	

m A	 instalação	 de	mobiliá-
rio	urbano	nas	plataformas	e	no	
parque	de	estacionamento;

O	aumento	da	capacidade	do	
parque	de	estacionamento	para	
76	veículos	ligeiros;

m A	substituição	da	sinalética	
existente;

m A	construção	de	um	aces-
so	pedonal,	em	escada,	entre	a	
plataforma	da	 linha	4	e	o	par-
que	de	estacionamento	público,	
localizado	 a	 nascente	 da	 esta-
ção.

Os	trabalhos	que	contam	com	
um	prazo	de	conclusão	de	210	
dias,	serão	efetuados	pela	em-
presa	XIX	–	Construção,	Proje-
tos	e	Gestão	Lda.

Estação de Sacavém em obras. 10 de Outubro de 2022. © Mauro Prates
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modErnizAção dA linhA dE 
cAscAis vAi AvAnçAr

Está dado um passo 
de gigante com vis-
ta à modernização 

da linha de Cascais, proces-
so que promete revolucionar 
esta via ferroviária.

Com	 um	 investimento	 de	
31.590.000,00	 €	 foi	 assinado	
no	passado	dia	23	de	Agosto	de	
2022	o	contrato	entre	a	Infraes-
truturas	de	Portugal	e	o	consór-
cio	 composto	 pelas	 empresas	
Fergrupo	 e	 Comsa.	 Este	 docu-
mento		destina-se	à	implemen-
tação	no	terreno	da	empreitada	
referente	à	execução	dos	traba-
lhos	de	via	e	catenária	na	linha	
de	Cascais.

A	 empreitada	 que	 conta	 com	
um	prazo	de	conclusão	dos	tra-
balhos	 de	 720	 dias,	 tem	 como	
destaque	as	seguintes	interven-
ções:

m Migração	 do	 sistema	 de	
eletrificação	 (catenária)	 dos	
atuais	1.500	V	DC	para	25	kV-
-50Hz	AC;

m Remodelação	do	layout	da	
estação	de	Oeiras,	o	acesso	ao	
Parque	de	Material	de	Carcave-
los	e	a	 instalação	de	diagonais	
de	passagem	à	contravias;

m Instalação	de	nova	sinali-
zação	e	do	sistema	de	controlo	
de	velocidade	do	tipo	European	
Train	 Control	 System	 (ETCS),	
com	Nível	2;

m Alterações	no	Sistema	de	
Telemática	Ferroviária;

m Melhoria	das	acessibilida-
des	às	plataformas;

m Supressão	de	3	atravessa-
mentos	 em	 estações/apeadei-
ros.

No	passado	mês	de	Agosto	já	
tinha	sido	anunciado,	e	publica-
do	 na	 Trainspotter,	 a	 assinatu-
ra	do	contrato	 referente	à	em-
preitada	de	construção	da	nova	
subestação	 de	 tração	 de	 Sete	
Rios.	Esta	 infraestrutura	é	 fun-
damental	para	o	futuro	forneci-
mento	 de	 energia	 para	 a	 linha	
de	Cascais,	e	vai	obrigar	a	um	
investimento	de	cerca	de	18	mi-
lhões	de	euros.

Após	a	finalização	destas	duas	
empreitadas,	 e	 de	 outras	 de	
menores	dimensões,	a	linha	de	
Cascais	 ficará	 com	 os	mesmos	
parâmetros	 da	 restante	 rede	
ferroviária	 nacional,	 acabando	
de	vez	com	a	situação	que	exis-
te	atualmente.		

Uma imagem com os dias contatos. Com o fim das empreitadas as unidades de Cascais vão poder finalmente ser 
encostadas. Comboio Urbano 19057, Alcântara, 15 de Maio de 2018.  © Valério dos Santos
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EstAbilizAção dE tAludEs 
nA linhA do douro

Foi consignada mais uma emprei-
tada relacionado com a estabili-
zação de taludes situados ao lon-

go da linha do Douro.

Com	um	 investimento	de	cerca	de	917	mil	
euros,	 os	 trabalhos	 vão	 permitir	 intervir	 em	
três		 taludes	de	escavação	situados	entre	os	
pk	159,563	e	161,635.

A	empreitada	tem	um	prazo	de	execução	de	
7	meses	e	tem	como	principal	objetivo	a	miti-
gação	do	risco	de	deslizamentos	que	possam	
comprometer	as	condições	de	circulação	 fer-
roviária.	Neste	 local	 onde	 vão	 incidir	 os	 tra-
balhos	foram	detetados	sinais	de	instabilidade	
geotécnica	e	estrutural.

Com	fiscalização	por	parte	da	Afaplan,	a	em-
preitada	será	executada	pela	empresa	Mota-
-Engil,	Engenharia	e	Construção,	S.A.

Os	 trabalhos	 são	 considerados	 de	 elevada	
complexidade	logística,	já	que	os	taludes	se	situ-
am	num	local	de	difícil	acesso	e	onde	a	linha	cor-
re	paralelamente	ao	rio.	Os	mesmo	irão	decorrer	
em	período	noturno	e	diurno,	sem	comprometer	
a	circulação	de	comboios

Estas	 intervenções	 inserem-se	 no	 plano	 deli-
neado	pela	 IP	que	visa	a	 correção	de	 sinais	de	
instabilidade,	permitindo	desse	modo	minorar	os	
riscos	 naturais	 que	 lhes	 estão	 intrinsecamente	
associados.	Consequentemente	são	beneficiadas	
as	condições	de	segurança	,	permitindo	a	disponi-
bilidade	e	fiabilidade	da	infraestrutura	ferroviária.

Zona de taludes na linha do Douro a intervir. 
© Infraestruturas de Portugal

quAdruplicAção dA linhA 
dA cinturA

Foi dado um importan-
te passo num projeto 
que irá revolucionar 

profundamente a rede ferro-
viaria na capital.

A	 Infraestruturas	 de	 Portugal	
anunciou	no	seu	site	oficial	que	
deu	início	ao	Projeto	de	Execu-
ção	 e	 Estudo	 de	 Impacte	 Am-
biental	 para	 a	 Quadruplicação	

da	Linha	de	Cintura	(Roma/Are-
eiro	 -	Braço	de	Prata)	e	a	Mo-
dernização	 da	 Linha	 do	 Norte	
no	 troço	 Braço	 de	 Prata	 –	 Sa-
cavém.

Este	 importante	 investimen-
to,	 que	 faz	 parte	 do	 PNI2030	
(Plano	Nacional	de	Investimen-
tos),	 irá	 permitir	 aumentar	 a	
capacidade	operacional	do	sis-

tema	ferroviário	desta	parte	de	
Lisboa,	 fundamental	 nas	 liga-
ções	entre	o	norte	e	o	sul.	Será	
possível	melhorar	as	condições	
de	mobilidadee	de	comodidade	
aos	 milhares	 de	 passageiros	
que	 utilizam	 o	 transporte	 fer-
roviário	 nas	 suas	 deslocações	
diárias	 na	 Área	 Metropolitana	
de	Lisboa.
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O	Projeto	envolve	a	execução	
de	intervenções	numa	extensão	
total	de	cerca	de	15,5	quilóme-
tros	e	engloba:

m A	quadruplicação	da	Linha	
de	 Cintura,	 entre	 as	 Estações	
de	Roma/Areeiro	e	de	Braço	de	
Prata;

m A	modernização	da	Linha	
do	 Norte	 entre	 as	 Estações	 de	
Braço	 de	 Prata	 e	 de	 Sacavém,	
incluindo	 a	 reformulação	 inte-
gral	do	diagrama	de	via	da	Es-
tação	do	Oriente,	com	inserção	
de	mais	três	vias;

m A	construção	de	novas	Es-
tações	 em	 Chelas/Olaias	 e	 em	
Braço	de	Prata	e	do	novo	Ape-
adeiro	 de	 Marvila,	 adequadas	
aos	 novos	 serviços	 ferroviários	
e	que	asseguram	melhores	con-
dições	 de	 segurança,	 confor-
to	 e	 acesso	 aos	utilizadores.	 A	
Estação	 em	 Chelas/Olaias	 será	
dotada	de	uma	interface	com	a	
Estação	de	Metro	das	Olaias;

m A	construção	de	seis	no-
vas	obras	arte	ferroviárias	(três	
pontes,	 um	 viaduto	 e	 dois	 tú-
neis);	

m A	substituição	integral	dos	
sistemas	 de	 catenária	 nos	 tro-
ços	da	Linha	de	Cintura	e	Linha	
do	Norte	objeto	de	intervenção;	

m A	construção	das	infraes-
truturas	 de	 suporte	 à	 compo-
nente	 de	 Sinalização	 e	 Teleco-
municações;	

Estas	 intervenções,	que	a	In-
fraestruturas	de	Portugal	muito	
valoriza,	 permitirão	 o	 aumento	

da	 oferta	 nas	 Linhas	 de	Cintu-
ra,	 do	 Norte	 e	 de	 Sintra,	 em	
particular	dos	suburbanos,	mas	
também	nos	regionais	e	de	lon-
go	curso.

A	concretização	destes	 inves-
timentos	 irá	 ainda	 criar	 condi-
ções	 para	 a	 implementação	 de	
novos	serviços	de	Alta	Velocida-
de	entre	Lisboa-Oriente	e	Porto-
-Campanhã.

https://www.infraestruturasde-
portugal.pt/pt-pt/inicio-do-projeto-
-de-quadruplicacao-da-linha-de-
-cintura

Terminal Técnico de Chelas e apeadeiro de Marvlia vão sofrer profundas alterações com a quadruplicação da linha 
de Cintura. 27 de Janeiro de 2019.  © Pedro André

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/inicio-do-projeto-de-quadruplicacao-da-linha-de-cintura
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/inicio-do-projeto-de-quadruplicacao-da-linha-de-cintura
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/inicio-do-projeto-de-quadruplicacao-da-linha-de-cintura
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/inicio-do-projeto-de-quadruplicacao-da-linha-de-cintura
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AtividAdE dos trAnsportEs 
2º trimEstrE dE 2022

trAnsportE FErroviário dE pAssAgEiros com ligEirA 
rEcupErAção FAcE Ao pEríodo pré-pAndEmiA 2022

No	2º	 trimestre	de	2022,	 fo-
ram	transportados	43,4	milhões	
de	 passageiros	 por	 comboio,	
valor	51,0%	acima	do	registado	
no	 2ºT	 2021.	 Em	 comparação	
com	o	mesmo	período	de	2019,	
as	 variações	 foram	 de	 +0,9%	
e	 -19,8%,	 respetivamente.	Por	
tráfego	suburbano	foram	trans-

portados	39,2	milhões	 de	pas-
sageiros,	o	equivalente	a	90,3%	
do	total,	em	transporte	interur-
bano	4,2	milhões	de	passagei-
ros	e	em	transporte	internacio-
nal	cerca	de	34	mil	passageiros.	
Comparativamente	 com	 o	 2ºT	
de	2019,	verificou-se	um	cres-
cimento	 de	 0,9%	 no	 transpor-

te	de	passageiros	por	comboio.	
Esta	 recuperação	 deveu-se	 so-
mente	à	evolução	 favorável	do	
tráfego	 suburbano	 (+1,3%),	
tendo	 os	 tráfegos	 interurbano	
e	 internacional	 registado	 dimi-
nuições	 face	 ao	 período	 pré-
-pandemia	 (-1,4%	 e	 -50,5%,	
respetivamente).

Figura 1. Movimento de passageiros no transporte ferroviário pesado.  © Fonte: INE, Inquérito ao Transporte 
Ferroviário, Atividade dos transportes, 2.º trimestre 2022.

IC Valença - Lisboa, Linha do Norte pk 31,7. 02 de Abril de 2022..  © António J. Pombo
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No	2º	 trimestre	de	2022,	 fo-
ram	 movimentadas	 por	 ferro-
via,	2,4	milhões	de	toneladas	de	
mercadorias,	-2,1%	face	ao	2ºT	
2021	(+6,3%	no	 trimestre	an-
terior)	e	+4,2%	face	a	idêntico	
período	 de	 2019.	 As	mercado-
rias	transportadas	por	comboio	
em	 tráfego	 internacional	 (733	

mil	 toneladas)	 continuaram	 a	
registar	 aumentos,	 de	 28,4%	
face	ao	2ºT	2021	 (+26,4%	no	
1ºT	 2022)	 e	 de	 22,0%	 com-
parando	 com	 o	 2ºT	 2019.	 Em	
oposição,	o	transporte	de	mer-
cadorias	 em	 tráfego	 nacional	
(1,7	milhões	de	toneladas)	evi-
denciou	decréscimos	de	11,1%	

face	 ao	 2ºT	 2021	 (-0,03%	 no	
1ºT	 2022)	 e	 de	 2,0%	 face	 ao	
período	 homólogo	 de	 2019.	 O	
movimento	de	mercadorias	me-
dido	em	volume	(tkm)	fixou-se	
em	737,5	milhões	de	tkm,	equi-
valente	 a	 +3,8%	 face	 ao	 2ºT	
2021	e	a	+14,6%	 face	ao	2ºT	
2019.

Figura 2. Movimento de mercadorias no transporte ferroviário pesado.  © Fonte: INE, Inquérito ao Transporte 
Ferroviário, Atividade dos transportes, 2.º trimestre 2022.

4702 + 4701 no comboio 51383 (Bobadela - Sines) perto do Canal Caveira, 23 de Julho de 2022.  © Rui Sousa
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procurA nos mEtropolitAnos AumEntA, EmborA AindA Aquém 
dos rEgistos pré-pAndEmiA

Figura 3. Movimento de passageiros nos sistemas de metropolitano.  © Fonte: INE, Inquérito ao Transporte 
Ferroviário, Atividade dos transportes, 2.º trimestre 2022.

No	2º	 trimestre	de	2022,	 fo-
ram	 transportados	 por	 metro-
politano	 54,9	 milhões	 de	 pas-
sageiros,	 aumentando	 67,2%	
face	ao	2ºT	2021	(+135,8%	no	
trimestre	 anterior).	 Ainda	 as-
sim,	e	face	ao	2ºT	2019,	conti-
nuou	a	verificar-se	um	decrés-
cimo	(-19,8%)	nos	passageiros	
transportados	por	metro.

A	procura	no	Metro	de	Lisboa	
cresceu	76,3%	face	ao	2ºT	2021	

(-26,8%	comparando	com	o	2ºT	
2019),	tendo	sido	transportados	
34,0	 milhões	 de	 passageiros.	
No	Metro	do	Porto	o	acréscimo	
face	ao	2ºT	2021	foi	de	60,5%,	
com	 a	 movimentação	 de	 16,8	
milhões	de	passageiros	(-7,0%	
que	no	2ºT	2019).	Com	o	movi-
mento	de	4,2	milhões	de	passa-
geiros,	a	procura	no	Metro	Sul	
do	Tejo	cresceu	33,4%	(+4,5%	
em	relação	ao	2ºT	2019).

No	 2º	 trimestre	 de	 2022,	 a	
taxa	 de	 utilização	 total	 situou-
-se	em	19,1%,	com	o	Metro	de	
Lisboa	 a	 registar	 o	 valor	 mais	
elevado	 (19,6%).	 A	 oferta	 de	
lugares-km	 aumentou	 13,6%	
face	ao	mesmo	período	de	2021	
(+4,4%	face	ao	2ºT	2019),	de-
vido	 exclusivamente	 aos	 con-
tributos	 do	 Metro	 de	 Lisboa	 e	
do	 Metro	 do	 Porto	 (+15,7%	 e	
+12,4%,	respetivamente).

MP 068 (Hospital de São João - Santo Ovídio), Vila Nova de Gaia, 01 de Maio de 2017.  © Tiago Duarte
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Quadro 1. Principais indicadores da atividade dos transportes ferroviários.  © Fonte: INE, Inquérito ao Transporte 
Ferroviário, Atividade dos transportes, 2.º trimestre 2022.

 Locomotiva 1432, com o IR 865  (Porto - São Bento - Pocinho), Freixo do Numão, 25 de Setembro de 2022.  
© Pedro Soares
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Numa cerimónia 
“praticamente se-
creta”, em que 

muitos players do setor fer-
roviário e comunicação so-
cial não foram convidados 
e sem qualquer anúncio pú-
blico da realização da mes-
ma, surgindo apenas uma 
referência à sua realização 
nas redes socais da empre-
sa mais de uma semana de-
pois de acontecer, a Takargo 
apresentou na Gare Maríti-
ma de Alcântara o seu novo 
acionista, a empresa ferrovi-
ária estatal francesa SNCF.

Este	 evento	 que	 teve	 lugar	
a	 27	 de	 setembro,	 não	 trouxe	
nenhuma	 novidade	 do	 ponto	
de	 vista	 organizacional.	 Desde	
março	deste	ano	que	era	público	
que	 a	 Mota-Engil	 tinha	 chega-
do	a	acordo	com	a	SNCF	para	a	
venda	da	Takargo,	e	integração	
da	mesma	no	grupo	Rail	Logis-
tics	Europe	sob	a	rede	Captrain.	
Um	 mês	 depois,	 a	 Autoridade	
da	 Concorrência	 deu	 luz	 verde	

a	este	negócio,	e	o	mesmo	 foi	
formalizado	a	30	de	junho	com	
a	sua	assinatura.

Dito	isto,	esta	cerimónia	ape-
nas	serviu	para	juntar	clientes,	
fornecedores,	membros	de	go-
verno	e	de	outros	órgãos	de	so-
berania…	porém	do	lado	de	fora	
da	 Gare	 Marítima,	 e	 acessível	
a	todos	esteve	a	grande	estre-
la	desse	dia,	a	nova	locomotiva	
Stadler	 Euro6000,	 mais	 pro-
priamente	a	Captrain	256.007.

Durante	a	tarde	dessa	terça-
-feira	foi	possível	a	quem	pas-
sava	na	zona	de	Alcântara,	mais	
propriamente	na	linha	que	liga	
a	triagem	do	Areal	ao	terminal	
de	contentores	da	Liscont,	ver	
a	 nova	 locomotiva	 elétrica	 da	
Captrain,	 num	 cenário,	 com	 o	
Tejo	e	a	Ponte	25	de	Abril	em	
pano	de	fundo,	que	mais	pare-
cia	um	spot	publicitário	a	esta	
locomotiva	 que	 promete	 (e	 já	
está	 a	 cumprir…)	 revolucionar	
o	mundo	da	 tração	elétrica	de	
comboios	 de	 mercadorias	 na	
Europa	 com	 o	 regresso	 das	

locomotivas	 Co’Co’	 de	 grande	
potência	e	massa	aderente.

Esta	 foi	 a	 primeira	 oportuni-
dade	de	ver	esta	nova	locomo-
tiva,	que	já	opera	em	Espanha,	
por	 terras	 lusas,	 mesmo	 que	
apenas	para	a	fotografia,	visto	
que	teve	de	vir	a	reboque,	pois	
em	Portugal	não	se	espera	que	
possa	 vir	 a	 circular	 nos	próxi-
mos	 anos,	 apesar	 de	 Captrain	
e	MEDWAY	já	trabalharem	com	
elas	do	lado	de	lá	da	fronteira,	
e	 ambos	 querem	 operar	 com	
elas	 também	 em	 Portugal.	 E	
porquê?	 Por	 causa	 do	 famoso	
problema	do	fim	Convel.	

Com	 o	 sistema	 Convel	 des-
continuado	 para	 material	 cir-
culante	 novo,	 e	 imposições	
pela	União	Europeia	do	uso	do	
sistema	 ETCS	 (o	 “novo”	 sis-
tema	 europeu	 de	 proteção	 de	
comboios,	 nomeadamente	 no	
controlo	 de	 velocidade	 e	 sina-
lização,	que	pretende	 tornar	o	
mercado	europeu	do	transpor-
te	 ferroviário	 realmente	 euro-
peu	e	livre	pondo	fim	a	um	dos	

comboio corrEio

stAdlEr Euro6000 pElA 
primEirA vEz Em portugAl

Exposição da locomotiva em Alcântara, 27 de Setembro de 2022  © José Sousa
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maiores	entraves	à	entrada	de	
novos	 operadores	 em	 outros	
países,	 que	 é	 a	 existência	 de	
vários	 sistemas	 de	 segurança	
diferentes	pela	Europa),	 e	en-
quanto	 não	 surgir	 no	 merca-
do	 um	 STM,	 que	 permita	 que	
comboios	 equipados	 a	 bordo	
com	ETCS	possam	circular	em	
linhas	 equipadas	 com	 Convel,	
ou	 o	 seu	 contrário,	 esta	 loco-
motivas	 não	 poderão	 operar	
em	Portugal.

Esta	cerimónia	valeu,	para	o	
mundo	 entusiasta,	 pela	 pre-
sença	desta	 locomotiva	e	pela	
excelente	 recepcão	da	sua	 tri-
pulação	aos	aficionados	da	fer-
rovia	 que	 se	deslocaram	a	Al-
cântara	 para	 a	 ver,	 ficando	 só	
o	amargo	de	boca	da	pouca	e	
tardia	divulgação	da	sua	vinda.	
Tivemos	 mais	 uma	 prova	 de	

como	 iniciativas	deste	género,	
são	um	excelente	prémio	para	
os	 muitos	 entusiastas	 ferro-
viários	 que,	 são	 “verdadeiros	
agentes	publicitários”	das	em-
presas	ferroviárias,	fotografan-
do,	 filmando	 e	 divulgando	 os	
seus	 comboios	 de	 forma	 gra-
tuita.

Voltando	ao	fundamento	des-
ta	 cerimónia,	 o	 novo	 acionista	
da	 Takargo,	 fazemos	 votos	 de	
um	 futuro	 auspicioso,	 que	 não	
esqueça	 o	 passado	 importante	
desta	empresa	-	que	apesar	da	
sua	juventude,	já	marcou	a	fer-
rovia	portuguesa,	desde	logo	na	
sua	nascença	sendo	a	primeira	
empresa	 privada	 de	 transpor-
te	 de	mercadorias	 por	 ferrovia	
em	Portugal,	com	a	 introdução	
de	 locomotiva	 diesel	 de	 eleva-
da	capacidade	de	carga	e	total-

mente	interoperáveis	em	Portu-
gal	e	Espanha,	permitindo	fazer	
“verdadeiros”	comboios	ibéricos	
e	o	surgimento	de	novos	tráfe-
gos	 com	 grande	 eficiência	 de	
transporte	 (como	 é	 exemplo	 o	
transporte	de	madeira	do	norte	
de	Espanha	para	 a	 fábricas	 de	
celulose	portuguesas,	ou	o	uso	
de	 caixas	móveis	 no	 transpor-
te	 de	 papel	 e	 seus	 derivados)	
e	mais	recentemente	com	a	di-
versificação	 da	 sua	 carteira	 de	
negócios	criando	um	centro	de	
formação	 ferroviário,	 que	 en-
tre	outras	atividades	já	realizou	
um	curso	de	formação	inicial	de	
maquinistas	 para	 o	mercado	 –	
mas	sempre	de	olhos	postos	em	
novos	horizontes	e	no	seu	cres-
cimento,	aproveitando	o	grande	
capital	e	know-how	que	o	novo	
acionista	traz.

O comboio papeleiro a caminho de Alfarelos, com as locomotivas 6001 e 6007, a poucos quilómetros de Badajoz. 
De realçar a presença a reboque da locomotiva 256-007 da Captrain para posterior exposição em Lisboa. 23 de 

Setembro de 2022. © José Luis Torres Blázquez
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A 256.007 pisa pela primeira vez solo português. Como esta locomotiva não pode circular em Portugal por meios 
próprios, teve de vir a reboque do comboio n.º 41830/1 (Badajoz - Alfarelos), aqui fotografado logo a seguir à 

fronteira do Caia, regressando da mesma forma a Espanha no dia seguinte à cerimónia. 23 de Setembro de 2022.
 © Valério dos Santos

Passagem da composição em plena linha do Leste na estação de Torre das Vargens, 23 de Setembro de 2022.
 © Ricardo Quinas

comboio corrEio
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O mesmo comboio mais à frente no Vale da Bica. A tração deste comboio coube à 6001, que tinha a reboque além 
da Euro6000 a sua prima mais velha 6007.  23 de Setembro de 2022. © Valério dos Santos

A nova locomotiva 
elétrica Euro6000, 
produzida pela Sta-

dler na sua fábrica de Valên-
cia (Espanha), que faz parte 
da família Euro, composta 
também pelas Euro9000 
(elétrica), EuroDual (híbri-
da) e Euro4001 (diesel), 
promete grande capacida-
de de carga, economia no 
consumo de energia, baixos 
custos de manutenção e mo-
dularidade, permitindo por 
exemplo a instalação de um 
motor diesel ou módulos de 
baterias nas suas locomoti-
vas elétricas e a partilha de 
vários componentes, desde 
a carroçaria a sistema de 
controlo e comando, entre 
as várias locomotivas da fa-
mília, reduzindo custo de 
manutenção para operado-

res que optem por ter mais 
que um modelo desta famí-
lia de locomotivas.

Embora	 dividam	 opiniões	 no	
seio	dos	ferroviários	e	entusias-
tas	 em	Portugal,	 entre	 os	que	
acham	que	a	sua	grande	capa-
cidade	de	 carga	abre	portas	a	
novos	tráfegos	e	ao	crescimen-
to	da	eficiência	dos	atuais;	 os	
que	consideram	que	estas	loco-
motivas	são	demasiado	poten-
tes	 para	muitos	 dos	 comboios	
em	Portugal	(seja	em	tráfegos	
mais	 leves	 onde	 as	 limitações	
de	comprimento	dos	comboios	
impede	o	uso	de	toda	a	sua	ca-
pacidade	de	carga,	ou	por	não	
terem	potência	suficiente	para	
substituir	 duas	 locomotivas	
Bo’Bo’,	 mas	 serem	 demasia-
do	potentes	para	andarem	em	
tração	múltipla,	colocando-se	a	
seguinte	situação	 face	ao	atu-

al	 cenário	 de	 alguns	 tráfegos	
em	Portugal,	para	substituírem	
duas	 Bo’Bo’	 elétricas	 obrigam	
à	 redução	 da	 carga	 dos	 com-
boios,	 para	as	usar	 em	 tração	
múltipla	 é	 desperdiçada	muita	
capacidade	de	carga,	quer	seja	
pelos	 limites	 de	 comprimento	
e/ou	pelos	 limites	de	resistên-
cia	 de	 engates);	 os	mais	 cép-
ticos	 que	 duvidam	 de	 alguns	
dos	 valores	 de	 capacidade	 de	
tração	 anunciados,	 por	 estes		
entrarem	nos	 limites	da	 física,	
nomeadamente	 em	 termos	 de	
aderência;	ou	os	mais	conser-
vadores	que	preferem	locomo-
tivas	 de	 grandes	 construtores	
como	a	Siemens	ou	a	Alstom.	A	
verdade	é	que	esta	locomotiva	
de	6	eixos	motrizes	e	com	um	
design	arrojado,	não	passa	in-
diferente	a	ninguém	que	goste	
de	comboios.

A Euro6000
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De	 forma	 a	 poder	 exemplifi-
car	a	sua	capacidade	de	carga,	
e	pegando	em	alguns	dos	prin-
cipais	serviços/eixos	em	Portu-
gal	 e	 na	 tabela	 de	 carga	 des-
tas	 locomotivas	 em	 Espanha	
temos:

Comboios	 de	 Madeira	 Ga-
liza	 –	 Louriçal:	 locomotiva	
4700/5600	 (elétrica	 Bo’Bo’)	 –	
1100t,	 locomotiva	 5000/6000	
(diesel	 Co’Co’)	 –	 1290t,	 lo-
comotiva	 Euro6000	 (elétrica	
Co’Co’)	–	1730t

Comboios	 de	 Madeira/Areia	
Tadim/Irivo	 –	 Louriçal:	 loco-
motiva	 4700/5600	 (elétrica	
Bo’Bo’)	 –	 1100t,	 locomotiva	
5000/6000	 (diesel	 Co’Co’)	 –	
1290t,	 locomotiva	 Euro6000	
(elétrica	Co’Co’)	-	1730t

Comboios	 de	 Contentores	
Sines	 –	 Leixões:	 locomotiva	
4700/5600	 (elétrica	 Bo’Bo’)	 –	
1040t,	 locomotiva	 5000/6000	
(diesel	 Co’Co’)	 –	 1190t,	 lo-

comotiva	 Euro6000	 (elétrica	
Co’Co’)	-	1570t

Comboios	Siderúrgicos	Espa-
nha	(via	linha	da	Beira	Alta)	–	
Penalva/Siderurgia	 Nacional:	
locomotiva	 4700/5600	 (elétri-
ca	 Bo’Bo’)	 –	 1060t,	 locomoti-
va	 5000/6000	 (diesel	 Co’Co’)	
–	 1310t,	 locomotiva	 Euro6000	
(elétrica	Co’Co’)	–	1730t

Comboios	 de	 Cimento	 Sou-
selas	 –	 Leandro:	 locomotiva	
4700/5600	 (elétrica	 Bo’Bo’)	 –	
1220t,	 locomotiva	 5000/6000	
(diesel	 Co’Co’)	 –	 1250t,	 lo-
comotiva	 Euro6000	 (elétrica	
Co’Co’)	-	1650t

Isto	 trata-se	 apenas	 de	 um	
exercício	 de	 comparação	 das	
Euro6000,	 com	 as	 4700/5600	
(locomotivas	 elétricas	 usadas	
nas	mercadorias	 em	 Portugal)	
e	 com	 as	 5000/6000	 (loco-
motivas	 com	 mais	 capacidade	
de	 carga	 em	 Portugal),	 sendo	
usada	uma	transposição	 linear	

entre	a	capacidade	de	carga	de	
uma	 5000/6000	 em	 Espanha	
versus	 uma	 Euro6000,	 para	
obter	os	valores	de	carga	para	
as	últimas.

Embora	 os	 valores	 de	 carga	
máxima	 em	 Portugal	 possam	
vir	 a	 ser	 diferentes	 dos	 espa-
nhóis,	não	deixa	de	ser	eviden-
te	 o	 acréscimo	 de	 capacidade	
de	carga	que	estas	 locomotiva	
trazem,	 com	 valores	 que	 ron-
daram	 os	 mais	 25-35%	 face	
às	5000/6000	e	os	mais	40%-
55%	face	às	4700/5600.	

Fica	claro	o	acréscimo	de	efi-
ciência	 que	 estas	 locomotivas	
trazem,	abrindo	portas	a	novos	
e	 maiores	 tráfegos,	 mas	 para	
já,	só	para	estrangeiro	ver,	que	
em	terras	 lusas	ainda	teremos	
de	esperar	muito	tempo	por	es-
tas	locomotivas	que	estão	a	ser	
um	sucesso	de	vendas,	conse-
guindo	agradar	 tanto	a	opera-
dores	privados	como	públicos.

comboio corrEio

A 1563 ficou encarregue do transporte da Euro6000 para Alcântara, 23 de Setembro de 2022. © Bruno Belém
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Exposição

 © Rui Sousa

 © Rui Sousa
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O regresso da locomotiva 256-007 da Captrain a Espanha aconteceu no dia 28 de Setembro. Vale de Cortiças,
 28 de Setembro de 2022. © Ricardo Quinas

O transporte da locomotiva fez-se no comboio papeleiro que liga Alfarelos a Badajoz. Na fotografia a passagem da 
composição por Santa Eulália. 28 de Setembro de 2022. © Ricardo Quinas
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Destaque da 25-007 inserida na composição. Badajoz, 28 de Setembro de 2022. © Ricardo Quinas

A composição já na vizinha Espanha nas imediações de Badajoz.  28 de Setembro de 2022. © Ricardo Quinas
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Pelas Objectivas dOs leitOres - OutubrO de 2022
2607 avariOu nO MinhO, sOcOrrida Pela 2609

No	passado	dia	19	de	Setembro	a	2607	avariou	enquanto	fazia	o	IR	831	(Figueira	da	Foz	-	Valen-
ça)	na	linha	do	Minho	perto	de	Esqueiro.	A	2609	foi	destacada	para	socorrer	esse	comboio,	tendo	
saído	de	Contumil	com	a	marcha	92233.

Os	passageiros	acabaram	por	efetuar	transbordo	em	plena	via	para	uma	UTE	que	andava	a	efetu-
ar	 serviço	 regional	 no	 sentido	
oposto.

Após	a	 chegada	da	2609	ao	
local	 da	 avaria,	 a	 composição	
foi	 impelida	 até	 à	 estação	 de	
Cerveira,	 onde	 foi	 feita	 a	 in-
versão	com	esta	 locomotiva	a	
situar-se	na	frente	da	compo-
sição	 que	 seguiu	 viagem	 até	
Valença.

Posteriormente	 foi	 efetuado	
o	IR	854	(Valença	-	Porto	Cam-
panhã),	com	a	2609	na	frente	
da	 composição	e	a	2607	ava-
riada	na	cauda.

IR 854, com a 2609 na frente da composição. Lousado, 19 de Setembro. © Tiago Cunha

A mesma composição, destacando-se a presença da 2607 avariada e 
colocada à cauda. © Tiago Cunha



duPla de 1400 nO balastrO

No	passado	dia	17	de	Setembro	efetuou-se	mais	uma	marcha	com	balastro	para	descarga	ao	lon-
go	da	linha	do	Douro.	Devido	às	restrições	de	peso	da	ponte	do	Corgo,	o	comboio	especial	92207	de	
Gaia	para	o	Pocinho,	foi	realizado	com	múltipla	de	1400,	pois	apenas	essas	locomotivas	e	as	1550	
estão	autorizadas	a	atravessar	aquela	estrutura.

Comboio 92207, Valongo. 17 de Setembro de 2022. © Rui Pedro Ferreira

Comboio 92207, Valongo. 17 de Setembro de 2022. © Tiago Cunha
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A Fertagus opera ac-
tualmente o corre-
dor Roma-Areeiro 

– Setúbal, a primeira con-
cessão de serviços públicos 
ferroviários a uma empresa 
privada após o 25 de Abril de 
1974 – a CP era privada até 
1975 e a Sociedade Estoril 
só terminou em 1976, mas 
nenhuma concessão lhes foi 
atribuída após 1974.

A	 concessão	 original	 data	 de	
22	 de	 Junho	 de	 1999	 e	 após	
renegociação,	 novo	 contrato	
surgiu	em	8	de	Junho	de	2005,	

passando	 desde	 então	 a	 ser	
apreciada	pelo	Tribunal	de	Con-
tas	como	uma	virtuosa	parceria	
entre	o	Estado	e	o	concessioná-
rio	para	prestar	serviço	na	úni-
ca	linha	suburbana	nova	que	foi	
construída	 na	 zona	 de	 Lisboa	
nos	últimos	100	anos.	Em	2010,	
um	novo	aditamento	ao	contra-
to	 cessou	 inclusivamente	 toda	
e	qualquer	indemnização	finan-
ceira	do	Estado	ao	concessioná-
rio,	algo	apenas	recuperado	em	
2019	 quando	 o	 Estado	 impôs	
passes	únicos	e	de	tarifas	signi-
ficativamente	inferiores	a	todos	

os	 operadores	 de	 transporte,	
necessariamente	 ressarcindo-
-os	por	essa	política	pública.

Esta	 virtuosa	 concessão	 foi,	
a	 partir	 de	 2011,	 caso	 único	
na	Europa	de	operador	privado	
que	além	de	não	receber	qual-
quer	 compensação	 por	 serviço	
público,	ainda	pagava	 todos	os	
seus	 compromissos	 para	 com	
entidades	 públicas,	 fossem	 as	
normais	 portagens	 ferroviárias	
ou	 os	 montantes	 devidos	 pelo	
aluguer	 do	 material	 circulan-
te.	 Acresce	 a	 isso	 que	 o	 nível	
de	 satisfação	 dos	 clientes	 des-

ConCessão do eixo norte-sul 
entre renovação e expansões

Por: João Cunha

opinião

Urbano 14043 com o Aqueduto das Águas Livres em destaque. 30 de Junho de 2014. © Valério dos Santos
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te	 serviço	 é	 também	dos	mais	
elevados	 do	 continente	 –	 por	
exemplo	 em	 2011,	 estava	 em	
4,5	numa	escala	de	5	–	ou	90%	
de	satisfação.

O	 material	 circulante	 é	 um	
dos	 aspectos	 por	 vezes	menos	
compreendidos	 desta	 conces-
são,	 dado	que	os	18	 comboios	
ao	 serviço	 da	 Fertagus	 são	 do	
Estado.	Simplisticamente,	exis-
tem	dois	cenários	possíveis	para	
concessão	 de	 serviços	 públicos	
–	opção	por	concessões	longas,	
permitindo	 passar	 a	 responsa-
bilidade	 do	 material	 circulante	
para	 o	 operador	 (material	 que	
amortiza	em	período	de	15	a	20	
anos),	ou	opção	por	concessões	
curtas,	 ficando	 essa	 responsa-
bilidade	 do	 lado	 do	 Estado.	 A	
opção	 pelo	 segundo	modelo	 é,	
a	meu	ver,	acertada	–	ao	permi-
tir	maior	flexibilidade	ao	Estado	
para	 levar	a	concurso	mais	 re-
gularmente	a	operação	e	assim	
poder	 ir	ajustando	custos	e	ní-
vel	 de	 serviço	mais	 frequente-
mente.

A	grande	vantagem	do	modelo	
escolhido	 pelo	 Estado	 está,	 no	
entanto,	 a	 ser	posto	em	causa	
pelo	 próprio	 Estado.	 Em	 2019,	
não	 tendo	antecipado	a	neces-
sidade	 de	 re-contratualizar	 a	
concessão	–	já	de	si	prolongada	
por	ajuste	directo	após	a	última	
renegociação	contratual	–	o	Es-
tado	acabou	por	se	ver	na	con-
tingência	de	atribuir,	por	ajuste	
directo,	mais	cinco	anos	de	ser-
viço	 –	 a	 actual	 concessão	pro-
longa-se	assim	até	30	de	Setem-
bro	de	2024.	A	importância	aqui	
não	 é	 propriamente	 a	 de	 criar	
momento	de	possível	substitui-
ção	do	operador	actual	–	como	
é	visível,	o	nível	de	serviço	que	

entrega	é	elevadíssimo,	parece	
difícil	 imaginar	 melhor	 cená-
rio	do	que	o	existente.	Mas	diz	
bem	como	o	Estado	nem	sem-
pre	aproveita	as	próprias	virtu-
des	 que	 em	 tempos	 lançou	 (o	
modelo	das	concessões	curtas),	
cuja	impreparação	vai	levando	a	
estas	necessidades	de	consertar	
em	cima	do	 joelho	o	que	tinha	
calendários	bem	definidos.

Vem	 a	 propósito	 toda	 esta	
conversa	 por	 um	 tema	 recor-
rente	 e	 que	 as	 pessoas	 que	
usam	 estes	 comboios	 conhe-
cem	perfeitamente	–	a	falta	de	
capacidade	 do	 serviço	 para	 a	
procura	 que	 tem.	 Com	 apenas	
18	 comboios,	 e	mesmo	 conse-
guindo	ter	praticamente	sempre	
os	18	comboios	a	circular	às	ho-
ras	de	ponta	(o	que	não	é	fácil,	
numa	série	que	não	é	conhecida	
pela	fiabilidade,	como	as	3500),	
a	 Fertagus	 está	 no	 limite	 das	
possibilidades	–	ou	dito	de	ou-
tra	forma,	a	concessão	está	no	
limite	das	suas	capacidades.

Com	a	quadruplicação	da	linha	
de	Cintura	no	horizonte	e	a	pos-
sibilidade	de	chegar	ao	Oriente	

sem	transbordos	e	com	a	neces-
sidade	de	aumentar	frequências	
no	 eixo	 Norte-Sul,	 falta	 definir	
rapidamente	 o	 que	 quer	 o	 Es-
tado	 fazer	 para	 assegurar	 que	
o	 serviço	 público	 que	 contrata	
corresponde	à	necessidade	das	
populações	 e	 consegue	 captar	
todos	 os	 potenciais	 interessa-
dos,	 para	 reduzir	 o	 congestio-
namento	rodoviário.

Existem	 várias	 opções	 em	
cima	 da	 mesa.	 Uma	 das	 mais	
profundas	será	alterar	o	mode-
lo	e	passar	a	utilizar	concessões	
longas,	de	pelo	menos	20	anos.	
A	 experiência	 actual	 mostra	
que,	com	um	contrato	bem	feito	
e	níveis	de	serviço	perfeitamen-
te	estipulados,	o	risco	pode	ser	
reduzido.	Na	prática,	com	cons-
tantes	 renegociações	 financei-
ras	e	renovações	de	última	hora,	
a	 Fertagus	 estará	 pelo	 menos	
25	 anos	 como	 concessionária	
deste	 eixo,	 sem	 concursos	 in-
termédios.	Esta	opção	por	uma	
concessão	mais	longa	pode	as-
sim	 transferir	para	o	privado	a	
responsabilidade	de	 se	 equipar	
com	material	circulante	à	altura	
das	necessidades,	podendo	em	

Passagem na ponte 25 de Abril, 17 de Novembro de 2019. © José Sousa
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contrato	 ficar	 especificados	 ní-
veis	de	saturação	da	oferta	após	
os	quais	se	torne	imperioso	um	
reforço	da	oferta.	Para	além	do	
risco	conceptual	de	apenas	po-
der	 levar	a	concurso	a	conces-
são	em	intervalos	mais	 longos,	
um	risco	adicional	existe	quando	
se	transfere	a	responsabilidade	
daquilo	que	é	a	grande	fatia	dos	
custos	 fixos	 –	 os	 comboios:	 a	
dificuldade	de	prever	flutuações	
de	procura	e	oferta	a	20	anos,	
que	pode	originar	desequilíbrios	
financeiros	na	 concessão	e	por	
em	causa	o	serviço	público.	Fi-
cando	o	material	do	lado	do	Es-
tado,	 e	 tendo	 o	 Estado	 muito	
mais	concessões	atribuídas	(to-
das	as	restantes	são	atribuídas	
à	CP),	pode	por	essa	via	reduzir	
o	risco	e	ir	alocando	material	à	
medida	das	necessidades	–	tem	
mais	opções.

A	segunda	opção	será	manter	
o	 modelo	 de	 concessão	 actu-
al,	 que	 se	mostra	 sólido	 e	 se-
guro,	 garantia	 de	 um	 nível	 de	
desempenho	 inigualado.	 O	 Es-
tado	 recebe	 do	 operador	 pelo	
aluguer	 das	 unidades	 que	 lhe	
disponibiliza,	 um	 valor	 que	 no	

contrato	actual	é	extremamente	
generoso	e	que	permite	perfei-
tamente	ao	Estado	ir	investindo	
não	 apenas	 na	 sua	 renovação,	
como	 na	 ampliação	 da	 frota,	
se	assim	for	necessário.	E	se	o	
modelo	a	manter	for	este	–	que	
é	o	que	eu	defendo	–	é	preciso	
começar	 já	 a	 definir	 o	 que	 vai	
ser	feito	para	permitir	mais	fre-
quências	nas	horas	de	ponta	e	
ainda	o	 tempo	necessário	para	
expandir	o	serviço	até	à	estação	
do	 Oriente,	 expansão	 que	 não	
é	 possível	 hoje	 em	 dia	 à	 hora	
de	ponta,	com	as	rotações	das	
3500	da	Fertagus	no	seu	limite	
absoluto	de	optimização.

Poderá	o	Estado	utilizar	parte	
das	117	unidades	que	vai	com-
prar	 para	 a	 CP	 para	 alocar	 al-
gumas	ou	as	12	3500	da	CP	à	
concessão	da	Fertagus?	O	hori-
zonte	dessa	possibilidade	anda-
rá	entre	2027	e	2030,	e	as	uni-
dades,	 que	 são	 problemáticas,	
terão	já	mais	de	30	anos.	Será	
ainda	 demasiado	 tarde	 face	 à	
oportunidade	de,	mais	cedo,	re-
forçar	a	oferta.

Na	minha	perspectiva,	o	Esta-
do	 deve	 preparar-se	 já	 para	 o	

que	vai	fazer	em	2023	–	terá	de	
lançar	 o	 concurso	 para	 a	 nova	
concessão,	 para	 permitir	 uma	
eventual	 transição	 atempada	 e	
calma	em	2024.	E	 será	 funda-
mental	 definir	 já	 que	 duração	
típica	 e	 que	 responsabilidades	
ficam	de	cada	 lado,	 sendo	que	
qualquer	 uma	 das	 opções	 tem	
que	 determinar	 a	 necessária	
consequência	 ao	 nível	 do	 di-
mensionamento	da	frota,	já	ex-
tremamente	exígua	para	as	ne-
cessidades	 e	 oportunidades	 do	
futuro	próximo.

Sendo	 um	 entusiasta	 do	 ac-
tual	modelo	 de	 concessão,	 de-
fendo	 a	 imediata	 abertura	 de	
concurso	para	aquisição	de	uni-
dades	adicionais	a	afectar	a	esta	
concessão,	 com	 duas	 tranches	
de	 fornecimento	 para	 eventual	
substituição	 das	 18	 3500	 até	
2030,	numa	segunda	tranche.

Se	 se	 falhar	 a	 esta	 defini-
ção	 atempada,	 podemos	 man-
ter	 uma	 concessão	 demasiado	
saturada	 ou	 ser	 obrigados	 a	
migrar	 para	 o	modelo	 de	 con-
cessão	 longa,	 um	 risco	 desne-
cessário	com	tão	boa	experiên-
cia	que	temos	nas	mãos.

Aconselho	 vivamente	 a	 con-
sulta	 da	muita	 informação	 pú-
blica	sobre	a	concessão	da	Fer-
tagus,	onde	existem	todo	o	tipo	
de	detalhes	disponíveis	como	o	
tempo	que	a	Fertagus	está	au-
torizada	a	manter	um	comboio	
vandalizado	em	circulação.	Não	
seria	bom	que,	para	a	empresa	
pública	 CP,	 soubéssemos	 tam-
bém	 o	 que	 está	 em	 concreto	
contratualizado	pelo	Estado?

UTAP	 -	 Unidade	 Técnica	 de	
Acompanhamento	de	projetos
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Urbano 14211, Olhos de Água. 28 de Agosto de 2019. © Ricardo Quinas

https://www.utap.gov.pt/
https://www.utap.gov.pt/
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ProPosta de serviço regional 
entroncamento - coruche - Évora 

Por: Francisco Filipe

Enquadramento da 
Proposta

A	 Linha	 de	 Vendas	 Novas	 é	
uma	linha	ferroviária	que	conec-
ta	 a	 Linha	 do	Alentejo	 à	 Linha	
do	 Norte	 entre	 as	 estações	 de	
Vendas	Novas	/	Bombel	e	Setil	/	
Santana	-	Cartaxo.	Atualmente,	
apesar	de	existirem	várias	esta-
ções	ao	longo	da	linha,	apenas	
circulam	comboios	de	mercado-
rias.

Esta	 proposta	 de	 criação	 de	
um	novo	serviço	Regional	entre	
o	 Entroncamento	 e	 Évora	 vem	
ao	encontro	da	crescente	apos-
ta	 na	 ferrovia	 em	 Portugal.	 É	
caracterizada	pelos	vários	 con-
juntos	origem	-	destino	possibi-
litados	e	pela	facilidade	de	ope-
ração	 que	 requereria	 apenas	
uma	Unidade	 Tripla	 Elétrica	 da	
série	2240.	

Objetivos 

1	 -	 Devolver	 o	 serviço	 ferro-
viário	 de	 passageiros	 às	 povo-
ações	abrangidas	pela	Linha	de	
Vendas	Novas;

2	 -	 Alavancar	 dinâmicas	 ter-
ritoriais	entre	a	Lezíria	e	Médio	
Tejo	com	o	Alentejo;

3	-	Servir	movimentos	pendu-
lares	entre	algumas	das	povoa-
ções	abrangidas	e	Lisboa;

4	-	Facilitar	a	conexão	entre	o	
Alentejo	e	o	Centro	e	Norte	do	
país;

5	-	Diminuir	a	dependên-
cia	de	meios	de	transporte	
mais	poluentes.	

Caracterização dos 
objetivos

1	 -	 A	 Linha	 de	 Vendas	
Novas	 abrange	 povoações	
com	número	de	habitantes	
bastante	considerável.

Exemplos:	

Estação	 de	 São	 Torca-
to	-	São	Torcato	e	Branca,	
1400	habitantes.

Estação	 de	 Coruche	 -	
Coruche,	 9000	 habitantes	
(17000	 em	 todo	 o	 conce-
lho).

Estação	da	Agolada	-	Fa-
jarda,	1800	habitantes.

Estação	 de	 Marinhais	 -	
Marinhais,	6000	habitantes	
e	Glória	do	Ribatejo,	3000	
habitantes.

Estação	de	Muge	-	Muge,	
1200	habitantes	e	Benfica	
do	Ribatejo,	3000	habitan-
tes.	

Dada	 a	 importância	 do	
serviço	 ferroviário	 para	 a	
mobilidade	 regional	 e	 na-
cional	 e	 o	 interesse	de	 se	
conectar	diferentes	regiões	
de	 maneira	 estratégica,	 é	
com	crescente	atenção	que	
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se	 deve	 olhar	 a	 estes	 eixos	 de	
menor	expressão	como	dínamos	
de	ligação	entre	maiores	núcle-
os	 e	 redes.	 A	 Linha	 de	 Vendas	
Novas	 e	 este	 novo	 serviço	 Re-
gional	 enquadra-se	 na	 referida	
premissa.

2	 -	 Évora	 assume-se	 como	
uma	 cidade	 universitária	 que	
congrega	 alunos	 de	 várias	 zo-
nas	do	país,	inclusive	bastantes	
do	Ribatejo.	Apresenta	também	
outras	 valências	 como	 o	 turis-
mo,	 facto	 que	 atrai	 bastantes	
visitantes	 à	 cidade.	 De	 outro	
modo,	 Santarém	 assume-se	
também	 como	 uma	 cidade	 re-
gional	importante,	capaz	de	ab-
sorver	 movimentos	 pendulares	
e	 ocasionais	 provenientes	 dos	
concelhos	 próximos,	 incluin-
do	 das	 povoações	 da	 Linha	 de	
Vendas	Novas.	 Já	 as	 cidades	 e	
vilas	do	Médio	Tejo	podem	tam-
bém	 afirmar-se	 como	 capazes	

de	“alimentar”	este	eixo	dada	a	
existência	 de	 algumas	 dinâmi-
cas	com	Évora,	sobretudo	devi-
do	a	emprego	e	à	universidade.

3	-	Os	tempos	de	espera	relati-
vamente	curtos	para	o	transbor-
do	entre	os	Regionais	da	Linha	
de	Vendas	Novas	e	os	Regionais	
de	Santana	-	Cartaxo	para	Lis-
boa,	 e	 vice	 -	 versa,	 possibilita	
a	 captação	 de	 passageiros	 que	
se	 desloquem	 regularmente	 e	
diariamente	 a	 Lisboa,	 que	 re-
presentariam	sempre	uma	per-
centagem	significativa	dos	pas-
sageiros	 que	 utilizariam	 este	
novo	serviço.	Desta	forma	é	ga-
rantido	o	mesmo	tipo	de	serviço	
já	prestado	anteriormente	entre	
2009	e	2011.

4	-	O	horário	proposto	simpli-
fica	 uma	 viagem	 entre	 Évora	 /	
Vendas	Novas	e	o	Norte	do	país.	
Atualmente,	na	melhor	das	hipó-

teses,	uma	viagem	entre	Évora	
e	o	Porto	duraria	4h52.	Por	sua	
vez,	com	o	novo	Regional,	esta	
passa	 a	 ser	 possível	 em	 4h31.	
A	 referida	 viagem	 atual	 tam-
bém	 tem	 um	 custo	mínimo	 de	
40,40€	sem	descontos	pelo	que	
esta	poderia	ter	agora	um	cus-
to	bastante	mais	 reduzido	para	
o	cliente,	possivelmente	inferior	
a	 30€,	 também	 sem	 desconto.	
Tais	factos	tornariam	muito	mais	
atrativa	a	utilização	do	transpor-
te	ferroviário	entre	as	referidas	
regiões	e	cidades.

5	 -	O	Regional	 Entroncamen-
to	-	Évora	tarda	2h02,	o	mesmo	
que	dura	a	viagem	de	automó-
vel	entre	as	duas	cidades	sendo	
esta	 efetuada	 por	 autoestrada,	
pagando	 portagens	 e	 emitindo	
gases	poluentes.	O	comboio	se-
ria	assim	uma	nova	alternativa,	
eficiente,	 barata	 e	 menos	 po-
luente.

Comboio regional na estação de Coruche. Maio de 2011. © José Sousa
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Política ferroviária 
Um Problema de oPeracionalização

Por: João Cunha

Tive oportunidade de 
partilhar na confe-
rência do Entre Li-

nhas, no final de Agosto, a 
minha visão sobre a política 
ferroviária em Portugal e o 
rumo que levamos. 

Olhando	aos	níveis	de	gestão	
normalmente	aceites	–	estraté-
gia,	táctica	e	operação	–	sou	da	
opinião	que	Portugal	tem	o	nível	
estratégico	 bem	 definido.	 Pode	
parecer	 estranho	 para	 quem	
me	lê	aqui	e	noutros	lados,	mas	
acredito	sinceramente	que	a	de-
finição	estratégica	para	o	sector	
corresponde	quer	à	urgência	de	
melhorar	o	transporte	ferroviá-
rio	em	Portugal	como	ao	papel	
central	 que	 o	 meio	 ferroviário	
tem	nos	países	mais	desenvol-
vidos.	 Esta	 definição	 estraté-
gica,	 que	 é	mais	 discursiva	 do	
que	formal	–	recordemos	que	o	
Plano	Ferroviário	Nacional	 con-
tinua	 com	 apresentação	 adia-
da	–	é	um	factor	estrutural	que	
conheceu	 importante	 evolução	
em	2019,	e	mesmo	feita	 infor-
malmente	apresenta	as	creden-
ciais	 típicas	 de	 uma	 definição	
estratégica	 –	 existe	 uma	 visão	
(ligar	todos	os	centros	urbanos	
relevantes	 por	 ferrovia),	 existe	
uma	 missão	 (cuidar	 do	 trans-
porte	ferroviário	para	que	possa	
permitir	aos	portugueses	aderi-
rem	 pelo	 seu	mérito)	 e,	 claro,	
existem	valores	–	a	sustentabi-
lidade	 ambiental,	 a	moderação	

energética,	a	qualidade	de	vida,	
a	eficiência.

O	problema	é,	pois,	a	opera-
cionalização	da	estratégia.	É	na	
transição	 do	 nível	 estratégico	
para	o	nível	táctico	que	a	coisa	
se	 complica	 substancialmente.	
Porque	é	de	políticas	públicas	de	
que	falo,	aparece	logo	a	primei-
ra	singularidade	–	se	a	estraté-
gia	 é	 definida	 autonomamente	
pelo	ministério	que	tutela	o	sec-
tor,	tudo	o	que	vem	a	seguir	é	
desde	 logo	 impactado	por	uma	
série	 de	 decisões	 de	 nível	 tác-
tico	 que	 não	 emanam	 directa-
mente	 da	 formulação	 estraté-
gica	 –	 também	 porque,	 parte	
delas,	são	tomadas	por	estrutu-
ras	paralelas	ou	até	hierarquica-
mente	superiores	à	que	formu-
lou	a	estratégia.	Isto,	no	fundo,	
desqualifica	 a	 estratégia	 –	 ou	
porque	ela	não	está	a	ser	defi-
nida	em	fórum	suficientemente	
elevado	ou,	minha	opinião,	por-
que	 o	 processo	 de	 governação	
do	país	está	de	tal	forma	caótico	
e	de	tal	forma	caudilhisticamen-
te	focado	na	figura	do	primeiro-
-ministro,	que	qualquer	estraté-
gia	sectorial	formulada	passará	
para	 segundo	plano	 face	a	 ini-
ciativas	do	topo	da	hierarquia.

Decisões	 de	 nível	 táctico	 que	
são	 absolutamente	 fundamen-
tais	 para	 operacionalizar	 a	 de-
finição	 estratégica	 podem	 ser	
vistas	em	exemplos	como	a	no-

meação	dos	conselhos	de	admi-
nistração	das	empresas	públicas	
fundamentais	da	área	–	sobre-
tudo,	 a	 IP	 –	 ou	 a	 alocação	 de	
meios	financeiros	que	permitam	
a	execução	dos	planos	 tácticos	
necessários	 para	 a	 estratégia.	
Por	 exemplo,	 nós	 sabemos	 do	
nível	 estratégico	 que	 a	 expan-
são	da	rede	a	todos	os	centros	
urbanos	relevantes	do	país	é	um	
objectivo	primordial	da	nação	e	
até	 conhecemos	 a	 formulação	
do	desejo	de	que	parte	das	ver-
bas	até	aqui	gastas	com	rendas	
das	antigas	auto-estradas	SCUT	
(que	estão	em	declínio	expressi-
vo,	finalmente)	sejam	doravan-
te	afectas	 à	 ferrovia,	 sobrando	
ainda	algum	dinheiro	mais	para,	
por	exemplo,	diminuir	gastos	do	
Estado.	Mas	apesar	do	Governo,	
através	da	estrutura	que	esco-
lheu	para	o	efeito	(o	ministério	
da	tutela),	ter	definido	a	estra-
tégia	 para	 a	 ferrovia,	 quando	
se	 passa	 ao	 nível	 táctico	 não	
existe	 uma	 tomada	 de	 decisão	
que	 siga	 a	 formulação	anterior	
ou	que	 seja	emanada	da	mes-
ma	estrutura	que	definiu	o	nível	
mais	alto	de	objectivos.	E	por-
tanto	 temos	 por	 exemplo	 um	
novo	conselho	de	administração	
da	 IP	 que	 não	 é	 o	mais	 ferro-
viário	de	sempre	(mais	palavra,	
menos	palavra,	o	que	havia	sido	
prometido	 pelo	 Ministério	 das	
Infraestruturas	 publicamente)	
ou	 temos,	 estando	 já	 no	 final	
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de	2022,	uma	falta	de	definição	
sobre	 recursos	 financeiros	 plu-
rianuais	a	afectar	ao	PNI	2030,	
que	 devia	 estar	 a	 começar	 a	
sua	fase	de	plena	execução	mas	
que	se	desconhece,	verdadeira-
mente,	com	o	que	pode	contar	
de	 esforço	 orçamental	 nacio-
nal.	 Aqui	 entraria	 uma	 defini-
ção	como	a	que	tacitamente	foi	
realizada	 em	 Espanha	 durante	
cerca	de	três	décadas,	em	que	
à	volta	de	0,5%	do	PIB	de	Es-
panha	foi	alocado	apenas	e	só	a	
infraestruturas	ferroviárias.

É	aqui	que	tudo	falha.	E	este	
governo	 talvez	 até	 falhe	 nisto	
mais	do	que	os	anteriores	–	tal-
vez	 porque,	 contrariamente	 a	
alguns	 dos	 últimos	 governos,	
este	 pelo	 menos	 tenha	 tido	 a	
lucidez	de	 formular	uma	estra-
tégia	ambiciosa	e	coerente	para	
o	sector.

Enquanto	a	estratégia	para	a	
ferrovia	não	conhecer	um	nível	
de	 patrocínio	 real	 pelas	 estru-
turas	de	comando	máximas	do	
Estado	com	capacidade	para	in-
fluenciar	ou	até	tomar	decisões	
no	nível	táctico,	infelizmente	de	
pouco	servirá	uma	visão	holísti-

ca	bem	feita	e	bem	estruturada	
no	topo	da	pirâmide	da	gestão.	
Portugal	 pode	 dizer	 que	 tem	
uma	boa	estratégia	para	a	 fer-
rovia	e,	ao	mesmo	tempo,	dizer	
que	está	cada	vez	mais	longe	da	
média	europeia	no	que	a	cami-
nhos	de	ferro	diz	respeito.	Não	
são	 afirmações	 mutuamente	
exclusivas.

Isto	 deve	 naturalmente	 fazer	
reflectir	o	país.	E	o	país	reflecte	
de	várias	 formas	–	a	mais	 im-
portante	é	através	das	estrutu-
ras	 representativas.	 Dirijo-me	
especialmente	 aos	 militantes	
do	 partido	 que	 tem	 a	 maioria	
absoluta	 neste	 país	 –	 se	 acre-
ditam	na	visão	estratégica	que	
o	PS	definiu	no	Governo	para	a	
ferrovia,	e	se	acham	que	é	real-
mente	 isso	que	o	país	 precisa,	
então	é	isso	que	têm	de	garantir	
que	o	partido	executa.	Tem	to-
das	as	condições	políticas	para	
isso.	 Não	 podemos	 é	 aceitar	
que	defendam	ao	mesmo	tem-
po	que	a	visão	estratégica	pro-
posta	 faz	 sentido	e	que	depois	
tolerem	que	essa	visão	seja,	de	
facto,	revertida	ou	simplesmen-
te	 ignorada	 quando	 passamos	
ao	nível	táctico,	o	nível	onde	as	

decisões	 de	 operacionalização	
da	estratégia	 são	 tomadas.	Ou	
consideram	 a	 visão	 adequada,	
ou	consideram	a	realidade	prá-
tica	do	que	é	decidido	adequa-
da.	Como	estão	ambas	muitís-
simo	 desfasadas,	 impossível	 é	
defenderem	as	duas	–	salvo	se	
defenderem	mais	 o	 partido	 do	
que	o	país.

Nem	 vale	 a	 pena	 entrarmos	
no	nível	operacional.	Aí	o	sector	
é	 operado	 com	 recursos	 míni-
mos,	numa	infraestrutura	medí-
ocre,	com	comboios	velhos.	Há	
graves	 problemas	 aí	 também,	
algumas	 das	 decisões	 que	 se	
encontram	neste	nível	serão	do	
âmbito	da	selecção	ou	da	atrac-
ção	de	talento	de	mercados	com	
mais	 know-how	 que	 o	 nosso	
para	 importar	boas	práticas	de	
operação.	 São	 decisões	 funda-
mentais,	mas	são	decisões	para	
trabalhar	 o	 dia-a-dia,	 com	 os	
meios	 que	 houver.	 Não	 estão	
também	a	ser	 tomadas,	mas	a	
matéria	que	o	nível	 táctico	en-
trega	 para	 o	 sector	 se	 desen-
volver	é	paupérrimo.	Por	muitos	
amanhãs	que	cantem	nos	pow-
erpoints	 estratégicos	 do	 nosso	
país.

Contentores Entroncamento - Terminal XXI. Santarém, 01 de Junho de 2022. © António J. Pombo



68

sidErodromoFiliA

ASSOCIAÇÃO MOVE BEIRAS 
VISITOU O ENTRONCAMENTO

Por: Filipe Santos - Associação Move Beiras

A Associação Move Beiras, recente-
mente criada com o intuito de valo-
rizar os territórios servidos pelas Li-

nhas Ferroviárias de Beira Baixa e Beira Alta, 
através da utilização do comboio, realizou no 
passado dia 24 de setembro uma viagem de 
comboio até ao Entroncamento.

A	referida	viagem	teve	diversos	objetivos	dos	
quais	destacamos	o	relembrar	e	o	dar	a	conhecer	
a	história	da	ferrovia,	mostrar	como	este	meio	de	
transporte	 é	 sustentável	 e	 incentivar	 a	 sua	 uti-
lização	 com	 mais	 frequência.	 Animação,	 conví-
vio	e	cultura	não	faltaram	neste	dia.	Realizámos	
esta	atividade	com	habitantes	de	várias	gerações	
e	 de	 várias	 localidades	 para	 promover	 o	 rela-
cionamento	entre	elas	e	 “trazer”	vida	às	Beiras.	
Realizámos	as	seguintes	visitas	guiadas:
m Museu	Nacional	Ferroviário;
m Oficinas	de	Conservação	e	Restauro	do	Mu-
seu;

m Bairros	Ferroviários;
m Passeio	no	Mini	Comboio.

Contámos	 com	 cerca	 de	 180	 pessoas	 no	 En-
troncamento	e	a	viagem	encheu	duas	carruagens	
de	Intercidades	(160	pessoas).

Não	 seria	 de	 esperar	 uma	 avaria	 matinal	 da	
máquina	do	Intercidades.	Diversas	tentativas	fo-
ram	feitas	para	a	colocar	em	funcionamento,	algo	
que	não	foi	possível.	Uma	viagem	que	deveria	ter	
saído	da	Guarda	por	volta	das	07:00H,	saiu	com	

           ©  Comboios de Portugal
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2	horas	de	atraso	numa	composição	UTE.	
Após	a	entrada	dos	passageiros	nas	esta-
ções	de	Benespera	e	Guarda,	foi	a	vez	de	
aplaudir	a	primeira	paragem	de	serviço	de	
Intercidades	na	Vila	do	Tortosendo.

A	 bordo	 contou	 com	 muita	 animação,	
acordeonista	e	muitos	cânticos.	Desde	mú-
sicas	 tradicionais	 ao	Santo	Antão	 (Benes-
pera	e	Vela)	e	à	Marcha	do	Tortosendo.	A	
ligação	das	várias	localidades	e	a	troca	de	
interações	 intergeracionais	 marcou	 esta	
viagem.

À	chegada	fomos	recebidos	por	uma	co-
mitiva	do	Município	da	Entroncamento	para	
nos	dar	as	boas-vindas.	Seguiu-se	a	refei-
ção	 simples,	 dado	 que	 era	 o	 farnel,	 mas	
memorável	 principalmente	 porque	 foi	 a	
bordo	de	carruagens	restaurante	no	Museu	
Nacional	Ferroviário.

Começámos	 as	 nossas	 visitas	 guiadas	
depois	do	almoço	e,	para	espanto	de	mui-
tos,	o	museu	é	enorme,	cheio	de	espaços,	
composições	e	locomotivas	variados,	cheio	
de	 vida	 e	 história	 ferroviária.	 Para	 diver-
são	de	miúdos	e	graúdos	contámos	com	o	
funcionamento	do	mini	comboio.	Pudemos	

©  Susana Birra 
 Da esquerda para a direita: José Manuel Faísco, Antero Pires, José Teixeira, Filipe Santos, Susana Birra, 

Óscar Ascensão e Gabriel Fonseca.
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ainda	aceder	às	oficinas	de	conservação	onde	vi-
mos	uma	locomotiva	a	vapor	a	ser	restaurada.

Já	no	que	diz	respeito	às	visitas	aos	Bairros	Fer-
roviários	daquela	cidade,	visitamos	alguns,	uns	em	
mau	estado,	outros	em	fase	de	remodelação.	Tive-
mos	a	possibilidade	de	entrar	numa	antiga	escola	
do	Bairro	do	Camões	onde	ainda	mantem	parte	da	
sua	 traça	original.	Pudemos	apreciar	a	história	e	
ao	mesmo	tempo	o	património.

Como	se	o	dia	não	tivesse	já	cheio	de	ativida-
des,	terminámos	no	Mercado	Municipal	do	conce-
lho	onde	o	convívio	foi	a	palavra	do	momento.	Tí-
nhamos	à	nossa	espera	música	ao	vivo	e	foi-nos	
oferecido	um	saco	com	brindes	onde	um	dos	itens	
era	um	bolo	típico	do	Entroncamento,	o	Ferroviá-
rio.

	 Foi	 hora	 de	 regressar	 à	 estação,	 onde	 seria	
tempo	de	ingressar	no	Intercidades	rumo	a	casa.	
Para	 nosso	 espanto,	 não	 chegaria	 a	 avaria	 pela	
manhã,	 ainda	 havia	 obras	 na	 linha	 que	 implicou	
um	atraso	de	3	horas.

	Apesar	deste	contratempo,	os	participantes	en-
tenderam	que	a	avaria	se	deve	à	CP	e	as	obras	à	
IP,	nada	a	Move	Beiras	pode	 fazer.	Agradecemos	©  Comboios de Portugal
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o	 apoio	 de	 um	 colaborador	 da	
CP,	que	mesmo	viajando	a	título	
pessoal,	foi	essencial	nesta	situ-
ação.

	O	feedback	foi	maravilhoso.	
A	 primeira	 viagem	 organizada	
pela	Move	Beiras,	 foi	uma	visi-
ta	 fora	do	normal	e	com	muita	
vontade	de	voltarem	a	ingressar	
a	bordo	de	nova	aventura.	

	 Estiveram	envolvidas	4	 fre-
guesias:	 Benespera,	 Guarda,	
Tortosendo	e	Vela	e	contou	com	
as	seguintes	parcerias:
m Associação	Cultural	 e	Re-
creativa	de	Benespera;
m Associação	 Cultural	 e	 de	
Melhoramentos	 do	 Bairro	 de	
Nossa	Senhora	de	Fátima;
m União	de	Reformados,	Pen-
sionistas	e	 Idosos	do	Tortosen-
do;

m Clube	Cicloturismo	da	Vela.

Agradecemos	aos	nossos	pa-
trocinadores	deste	dia:	Junta	de	
Freguesia	 da	 Guarda,	 Junta	 de	
Freguesia	 do	 Tortosendo	 e	 Co-
munilog.	 Ainda	 o	 apoio	 da	 Câ-
mara	Municipal	da	Covilhã,	Câ-
mara	Municipal	 da	 Guarda,	 CP,	
Museu	 Nacional	 Ferroviário,	 IP	
através	da	IP	Património	e	Mu-
nicípio	 do	 Entroncamento.	 Ao	
Museu	 Nacional	 Ferroviário,	 à	
IP	Património	e	ao	Município	do	
Entroncamento	 enaltecemos	 o	
excelente	acolhimento.

©  Comboios de Portugal 
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PROPOSTA DE 
LIGAÇÃO DA LINHA 
DO VOUGA À LINHA 

DO NORTE Movimento Cívico Pela Linha do Vouga

o Movimento Cívico Pela Linha do Vou-
ga (MCLV) apresentou uma proposta 
para um futuro interface em Espinho 

que permita ligar a linha do Vouga à linha do 
Norte.

A	inauguração	da	Linha	do	Vale	do	Vouga	ini-
ciou	 na	 estação	 de	 Espinho,	 com	 a	 partida	 do	
comboio	real,	que	levou	o	então	rei	D.	Manuel	II	
até	 Oliveira	 de	 Azeméis,	 a	 23	 de	 Novembro	 de	
1908.	Curiosamente,	cem	anos	depois,	em	2008,	
ocorre	 o	 enterramento	 da	 estação	 espinhense,	
com	a	construção	do	túnel	ferroviário,	o	qual	não	
acautelou	a	manutenção	da	interface	da	Linha	do	
Vouga	com	a	Linha	do	Norte,	relegando	o	seu	tér-
minus	para	a	estação	de	Espinho-Vouga,	a	cerca	
de	400	metros	do	términus	original.

Ao	longo	de	décadas,	a	Linha	
do	Vouga	foi	sempre	muito	pro-
curada	para	deslocações	à	praia,	
ao	 Porto	 e	 à	 feira	 de	 Espinho,	
onde	ainda	na	atualidade	se	ge-
ram	autênticas	romarias.	

A	interface	da	Linha	do	Vouga	
com	a	Linha	do	Norte	foi,	até	aos	
inícios	do	novo	século,	bastante	
cómoda,	visto	que	até	a	própria	
plataforma	era	partilhada.	

Com	vista	ao	início	dos	traba-
lhos	 de	 enterramento	 da	 Linha	
do	Norte,	o	terminal	da	Linha	do	
Vouga,	 em	 “Espinho-Praia”,	 co-
meçou	a	ser	desmantelado,	cor-
ria	o	ano	de	2005.	

Com	o	fim	desta	interface,	entre	o	ano	de	2008	
e	2015,	estima-se	que	a	Linha	do	Vouga	terá	per-
dido	mais	de	100	mil	passageiros,	como	podemos	
observar	no	quadro	1,	presente	na	página	seguin-
te.

Em	 baixo	 (imagem	 1),	 podemos	 observar	 o	
atual	quilómetro	 zero	da	Linha	do	Vouga,	preci-
samente	na	estação	de	Espinho-Vouga.	Daqui	até	
à	 estação	principal	 da	 cidade	distam	uns	meros	
400	metros.	 Com	 as	 obras	 de	 requalificação	 da	
Alameda	8,	a	falta	de	visão	política	não	acautelou	
a	manutenção	 do	 antigo	 canal	 ferroviário	 nesse	
curto	percurso.	

A	 convite	 do	 Presidente	da	Câmara	Municipal	
de	Espinho,	Miguel	Reis,	a	ATSM,	Associação	de	
Municípios	das	Terras	de	Santa	Maria,	realizou	a	

bAlAstro
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Imagem 1 - Atual Pk 0 da linha do Vouga. © Bruno Soares, 2022.
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28	de	abril,	de	2022,	uma	visi-
ta	técnica	e	reunião	de	trabalho,	
em	 Espinho,	 no	 âmbito	 da	 re-
qualificação	da	Linha	do	Vouga.	
Este	 encontro	 teve	 como	 obje-
tivo	encontrar	a	melhor	solução	
para	 a	 criação	 de	 um	 interface	
entre	a	Linha	do	Vouga	e	a	Linha	
do	Norte.	Os	autarcas	dos	con-
celhos	servidos	pelo	troço	norte	
da	Linha	do	Vouga	posaram	para	
a	foto	(imagem	2)	no	local	onde	
outrora	se	encontrava	o	seu	tér-
minus.	Atualmente,	deu	lugar	a	
um	 arruamento	 e	 a	 uma	 zona	
pedonal.	

Ao	que	tudo	indica,	pelo	me-
nos	 como	 se	 pode	 comprovar	
pelo	 vídeo	 (https://www.youtu-
be.com/watch?v=6OjeZXj4g_k),	
e	 pela	 imagem	3,	 as	 entidades	
políticas	 já	 tomaram	uma	deci-
são	para	o	problema	da	interfa-
ce	de	Espinho:	desvio	da	Linha	
do	 Vouga	 para	 o	 apeadeiro	 de	
Silvalde	afeto	à	Linha	do	Norte,	
numa	 extensão	 de	 cerca	 de	 2	
quilómetros	 de	nova	 via	 e	 pro-
longamento,	em	estilo	de	metro	
de	superfície,	até	Espinho.

Aspetos	positivos:

-A	Linha	do	Vouga	volta	a	ter	
uma	 interface	 com	 a	 Linha	 do	
Norte	no	seu	troço	norte.

Aspetos	negativos:

-Desrespeito	e	desvalorização	
do	valor	histórico	do	património	
ferroviário	 e	 do	 próprio	 canal	
original	 que	 leva	 atualmente	 a	
linha	até	“Espinho-Vouga”	(e	em	
tempos	ao	centro	da	cidade,	em	
“Espinho-Praia”);

-Desrespeito	e	desvalorização	
da	tradição	secular	das	romarias	
à	praia	e	à	feira	de	Espinho,	as	
quais	 podem	 ficar	 comprometi-
das;

Quadro I - Representação da quebra do número de passageiros.  

       

Imagem 2. © Espinho TV, 2002.

       

Imagem 3.
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-Elevados	encargos	técnicos	e	financeiros	para	
a	 realização	de	um	desvio	de	 cerca	de	2	quiló-
metros,	 que	 implica	 a	 criação	 dum	 novo	 canal	
ferroviário	 e	 consequentes	 expropriações	 (custo	
estimado	de	5,5	milhões	de	euros!);

-O	desvio	tornará	o	percurso	 inevitavelmente	
mais	moroso	entre	o	apeadeiro	de	Monte	de	Pa-
ramos	e	novo	 términus	da	 linha	 em	Espinho	 (o	
percurso	 atual	 é	 praticamente	 em	 linha	 reta	 e,	
como	tal,	bem	mais	rápido);

-O	apeadeiro	de	Silvalde	é	uma	paragem	su-
burbana	da	Linha	do	Norte,	no	qual	apenas	pa-
ram	alguns	comboios	urbanos	do	Porto	(de	hora	a	
hora),	pelo	que	o	cómodo	transbordo	poderá	não	
ser	uma	 total	 garantia	e,	desse	modo,	 compro-
metido.	 Os	 comboios	 regionais,	 inter-regionais,	
intercidades	e	alfa	pendulares	da	Linha	do	Norte	
não	param	aqui,	apenas	na	estação	principal	de	
Espinho	-	o	problema	dos	transbordos	não	está,	
portanto,	resolvido	com	esta	solução;

-O	majestoso	edifício	da	estação	de	Espinho-
-Vouga	(atual	 términus	da	 linha),	poderá	deixar	
de	“ver	os	comboios	passarem”,	já	que	a	solução	
escolhida	pelas	entidades	políticas	não	especifica	
onde	será	o	novo	términus,	apenas	que	chegará	
ao	centro	da	cidade	em	estilo	de	metro	de	superfí-
cie,	sem	que	hajam	garantias	que	a	linha	termine	
novamente	junto	à	estação	principal	de	Espinho;

-O	encargo	financeiro	é	extremamente	eleva-
do.	Como	 referimos	anteriormente,	 são	5,5	mi-
lhões	 de	 euros	 para	 apenas	 2	 quilómetros,	 que	
implicam	 expropriações.	
Para	 que	 haja	 um	 termo	
de	 comparação,	 a	 reno-
vação	 integral	 de	 via	 do	
troço	 central,	 de	 29	 qui-
lómetros,	 entre	 Oliveira	
de	Azeméis	e	Sernada	do	
Vouga,	terá	um	custo	mais	
baixo,	 estimado	 em	 4,95	
milhões	de	euros.

-Tememos	 que	 a	 solu-
ção	apresentada	pelo	edil	
espinhense	possa	não	es-
tar	 isenta	 de	 interesses	
imobiliários	 ocultos,	 já	
que	o	seu	discurso	 leva	a	
entender	que	o	canal	 fer-

roviário	centenário	está	a	ser	um	estorvo	para	a	
valorização	dos	terrenos	por	este	atravessados.

O	MCLV	ao	 longo	dos	últimos	tempos	tem-se	
debatido	com	qual	seria	a	solução	mais	simples	e	
barata	para	a	reposição	da	interface	em	Espinho	
e	a	conclusão	é	óbvia:	prolongar	a	via	à	superfície	
ao	longo	dos	400	metros	que	separam	os	térmi-
nus	atual,	em	Espinho-Vouga,	da	estação	princi-
pal	de	Espinho	(imagem	4).

	 Infelizmente,	 e	 aqui	 fica	 uma	 vez	mais	 pa-
tente	 a	 falta	 de	uma	visão	política	 a	 pensar	no	
futuro,	o	projeto	de	requalificação	da	Alameda	8	
não	acautelou	a	preservação	do	antigo	canal	fer-
roviário	afeto	à	Linha	do	Vouga.	Aliás,	atrevemo-
-nos	a	dizer	que	o	modo	como	a	requalificação	foi	
pensada	e	executada	teve	como	objetivo	“aniqui-
lar”	 qualquer	 pretensão	 de	 devolver	 o	 comboio	
à	superfície	naquela	alameda.	No	entanto,	fomos	
analisar	se	ainda	existia	alguma	possibilidade	de	
“fintar	os	obstáculos”	que	foram	erguidos	no	an-
tigo	leito	de	via	e,	de	uma	forma	mais	ou	menos	
engenhosa,	ainda	é	viável	levar	o	Vouguinha	até	à	
estação	principal	de	Espinho,	percorrendo	os	400	
metros,	à	superfície.	Como?	Passamos	a	explicar	
de	seguida.	

A	propósito	das	obras	de	requalificação	da	Ala-
meda	 8,	 a	 AMV	 (aparelho	 de	 mudança	 de	 via,	
vulgo	 “agulha”)	 situada	 a	 norte	 na	 estação	 de	
Espinho-Vouga	(imagem	5),	foi	erradamente	re-
movida,	podendo	até	mesmo	na	atualidade	pre-
judicar	a	operacionalidade	ferroviária.	Como	tal,	o	

       

Imagem 4.
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ponto	de	partida	teria	de	come-
çar	sempre	pela	reposição	dessa	
AMV,	para	que	o	cruzamento	de	
composições	voltasse	a	ser	pos-
sível	naquela	estação.	

No	 local	 onde	 se	 situava	 a	
dita	 AMV	 e	 o	 restante	 prolon-
gamento	 de	 via	 até	 ao	 “baten-
te”,	 o	 projeto	 de	 requalificação	
da	Alameda	8	 julgou,	por	bem,	
que	ali	ficaria	melhor	que	a	rua	
37	 entroncasse	 com	 a	 rua	 8.	
Aqui	nasceu,	portanto,	o	primei-
ro	 obstáculo!	 No	 entanto,	 este	
não	 é	 intransponível,	 já	 que	 a	
linha	poderá	seguir,	em	via	úni-
ca	 (imagem	 6),	 atravessando	
o	cruzamento	da	 rua	8	com	as	
ruas	37	e	35.	Sempre	que	uma	
composição	 ferroviária	 tivesse	
de	 avançar,	 bastava	 apenas	 si-
nalização	 luminosa	 para	 inter-
romper	o	trânsito	e,	ao	longo	do	
trajeto,	 por	 questões	 de	 segu-
rança,	o	comboio	circularia	sem-
pre	 a	 uma	 velocidade	 reduzida	
(provavelmente	 não	 ultrapas-
sando	 os	 20	 km/h).	 A	 solução	
do	comboio	seguir	pela	estrada	
não	é	de	todo	descabida,	já	que	
é	 utilizada	 na	 própria	 Linha	 do	
Vouga,	 na	 ponte	 rodoferroviá-
ria,	que	liga	Sernada	do	Vouga	a	
Jafafe.	 Noutros	 países	 europeus,	
como	a	Alemanha	e	a	Suíça,	é	comum	encontrar-
mos	este	tipo	de	solução.

Após	ultrapassado	o	problema	do	cruzamento,	
surgem	novos	 obstáculos!	 E	 quais	 são	 eles?!	 O	
projeto	de	requalificação	da	Alameda	8,	previu	e	
executou	a	construção	de	um	centro	de	exposi-
ções	 e	um	parque	de	 estacionamento	 subterrâ-
neo.	Ora,	 entre	 o	novo	 e	 gigantesco	 edifício	 do	
centro	de	exposições	e	o	antigo	edifício	da	fábrica	
Progresso	(actual	“Family”),	foram	construídos	os	
túneis	de	acesso	a	esse	mesmo	parque	de	esta-
cionamento,	 os	 quais	 ficaram	 demasiado	 próxi-
mos	da	fachada	de	ambos	os	edifícios,	sem	que	
fosse	acautelada	uma	distância	mínima	suficien-

te	que	permitisse	a	passagem	de	uma	via	férrea	
por	entre	estes.	Neste	local,	só	resta,	assim,	uma	
hipótese:	a	linha	avançaria	pela	estrada	mais	al-
guns	metros	(imagem	7),	ultrapassando	assim	os	
obstáculos	criados	pelos	túneis	de	acesso.

Vencido	 o	 obstáculo	 anterior,	 a	 linha	 curvaria	
imediatamente	(imagem	8)	após	este	para	o	lado	
esquerdo	da	berma	da	estrada	(sentido	sul-norte),	
onde	ainda	existe	alguma	distância	entre	a	via	ro-
doviária	e	a	via	 ciclável,	assim	como	os	acessos	
pedonais	ao	parque	subterrâneo	ali	existentes.

Após	 a	 linha	 curvar	 para	 o	 lado	 esquerdo	 da	
berma	da	estrada	(sentido	sul-norte),	nesta	pers-
petiva	que	aqui	mostramos,	é	bem	visível	a	tal	dis-
tância	entre	a	via	rodoviária	e	a	via	ciclável,	assim	

Imagem 5. © Google Maps, 2022.

Imagem 6. © Bruno Soares, 2022.
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como	os	acessos	pedonais	ao	par-
que	 subterrâneo.	 No	 entanto,	 alguns	
metros	à	frente,	o	cenário	já	não	será	
tão	favorável.

Alguns	metros	após	o	local	anterior,	
surgem	 dois	 novos	 obstáculos	 (ima-
gem	 10):	 o	 primeiro,	 um	 atravessa-
mento	rodoviário	perfeitamente	vencí-
vel	criando-se	aqui	uma	passagem	de	
nível	 simples	 apenas	 com	 sinalização	
luminosa;	 o	 segundo	obstáculo	 trata-
-se	de	um	acesso	pedonal	ao	 interior	
do	parque	subterrâneo	que	fica	dema-
siado	 próximo	 da	 margem	 esquerda	
da	 estrada	 (sentido	 sul-norte)	 -	 nes-
te	ponto,	a	linha	teria	de	passar	entre	
esse	acesso	e	a	estrada,	mas	para	tal	
ser	possível,	a	estrada	teria	de	ser	des-
locada	para	o	lado	direito	sensivelmen-
te	cerca	de	3	metros,	tal	como	se	verá	
mais	à	frente.	

Cerca	de	50	metros	após	o	último	
obstáculo,	temos	novo	acesso	pedonal	
(elevador)	 exatamente	 no	 local	 que	
antecede	os	derradeiros	metros	para	
o	términus	da	linha.	Como	explicamos	
anteriormente,	 aqui	 é	 bem	 visível	 a	
necessidade	de	se	deslocar	a	estrada	
cerca	de	3	metros	(imagem	11)	para	
o	lado	oposto	ao	acesso	pedonal,	afim	
de	 ser	 possível	 a	 implementação	 da	
via	 férrea.	 Chegamos,	 finalmente,	 à	
entrada	 do	 local	 onde	 se	 ergueria	 a	
nova	plataforma	de	embarque.	

Como	aqui	 ilustramos	de	uma	for-
ma	 um	 pouco	 rudimentar	 (imagem	
12),	o	términus	da	Linha	do	Vouga	fi-
caria	imediatamente	antes	da	rua	situ-
ada	em	frente	da	estação	de	Espinho.	
Dada	 a	 efetiva	 proximidade	 ao	 edifí-
cio	da	estação	afeta	à	Linha	do	Norte,	
esta	 localização	 permitiria	 o	 cómodo	
transbordo	e	evitar-se-ia	a	necessida-
de	da	 criação	de	outra	passagem	de	
nível.	De	igual	modo,	a	localização	da	
nova	plataforma	de	embarque	evitaria	
a	necessidade	de	se	deslocar	a	atual	
localização	da	via	ciclável.

Imagem 7. © Bruno Soares, 2022.

Imagem 8. © Bruno Soares, 2022.

Imagem 9 © Bruno Soares, 2022.
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Notas finais:

-Em	termos	estéticos	e	paisagísti-
cos,	para	que	este	troço	de	nova	linha	
fica-se	perfeitamente	enquadrado	no	
contexto	 arquitetónico	 e	 urbanístico	
atual,	 a	 linha	 deveria	 ficar	 sob	 piso	
relvado	ou	então	sob	piso	em	blocos	
graníticos,	 idênticos	 aos	 já	 utiliza-
dos	na	estrada	e	respetivos	passeios	
(contexto	de	metro	de	superfície).

-Em	 termos	 financeiros,	 a	 solu-
ção	 de	 prolongar	 os	 400	metros	 de	
via	férrea,	à	superfície,	até	à	estação	
principal,	 parece-nos	 ser	aquela	que	
menos	custos	comporta.	Fazendo	al-
guns	 cálculos	 comparativos,	 a	 atual	
RIV	executada	no	troço	de	13	quiló-
metros,	 entre	 Oliveira	 de	 Azeméis	 e	
Feira,	 teve	 um	 custo	 a	 rondar	 os	 8	
milhões	 de	 euros,	 somando	 o	 custo	
da	empreitada	com	o	valor	dos	mate-
riais	aplicados.	Ora,	isto	significa	que	
foram	gastos	pouco	mais	de	246	mil	
euros	por	cada	400	metros.	Acredita-
mos,	portanto,	que	o	custo	de	prolon-
gar	a	linha	em	Espinho,	dadas	as	di-
ficuldades	técnicas	que	teriam	de	ser	
vencidas,	o	custo	da	empreitada	seria	
o	dobro,	ou	seja,	rondaria	os	500	mil	
euros.	 A	 este	 valor,	 evidentemente	
teríamos	de	aliar	os	custos	de	refor-
ço	do	terreno	por	onde	a	linha	segui-
ria;	 as	 obras	 do	 desvio	 de	 cerca	 de	
3	metros	da	estrada	atual	e,	por	fim,	
o	custo	dos	componentes	necessários	
para	sinalização	 luminosa	e	do	edifi-
cado	necessário	para	o	novo	terminal.	
Sem	grandes	dados	técnicos,	acredi-
tamos	que	o	valor	de	tudo	isto	nunca	
ultrapassaria	1	milhão	de	euros.	Con-
clusão:	o	prolongamento	à	superfície	
de	400	metros	teria	um	custo	a	ron-
dar	1,5	milhões	de	euros,	o	que	sig-
nificaria	uma	poupança	de	cerca	de	4	
milhões	 de	 euros	 comparativamente	
com	os	5,5	milhões	de	euros	relativos	
à	solução	de	desviar	a	linha	para	Sil-
valde	e	ali	criar	uma	interface.

Imagem 10. ©  Bruno Soares, 2022.

Imagem 11. © Bruno Soares, 2022.

Imagem 12. © Bruno Soares, 2022.
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Voltamos a acompanhar a situação 
da modernização da linha do Oeste 
entre Meleças-Mira Sintra e as Cal-

das da Rainha.

Como	 é	 do	 conhecimento	 geral	 este	 projeto	
dividiu-se	 em	 2	 empreitadas	 diferentes	 relacio-
nadas	com	aspectos	de	construção	na	via	férrea.	
Uma	entre	Meleças	e	Torres	Vedras,	outra	entre	
Torres	Vedras	e	Caldas	da	Rainha.	

A	inicial	com	43	kms	de	extensão	(Pk	20+320	
ao	Pk	63+684)	tem	ao	lon-
go	dos	últimos	meses	sido	
noticía	pelas	piores	razões	
já	 que	 os	 trabalhos	 sim-
plesmente	pararam,	tendo	
o	 empreiteiro	 “abandona-
do”	a	obra.

Depois	de	na	revista	Trainspotter	Nº	143	(Julho	
de	 2022)	 termos	mostrado	 imagens	 da	moder-
nização	deste	troço	da	linha	do	Oeste	entre	sen-
sivelmente	ao	PK	28,0	(recta	de	Sabugo)	e	o	PK	
43,0	(antes	do	túnel	da	Sapataria),	agora	iremos	
ver	desde	a	estação	de	Meleças	até	à	recta	de	Sa-
bugo.	 Como	 podemos	 constatar,	 nestes	 ultimos	
meses,	não	há	qualquer	evolução	nas	obras.	

	

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

Saída norte da estação de 
Mira Sintra-Meleças. A linha 
do gaveto foi levantada para 
dar lugar à via ascendente.

07-09-2022.

© José Sousa

Estação de Mira Sintra-
Meleças. 

07-09-2022.

© José Sousa
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PK 22.0, lado Telhal. Já 
está aberto (há largos 

meses) o corredor para a 
colocação da 2ª via.

07-09-2022.

© José Sousa

PK 21.5, lado Meleças. 
Zona onde a actual linha 

terá de ser levantada para 
colocarem as duas vias.

07-09-2022.

© José Sousa

Telhal, lado Meleças.

07-09-2022.

© José Sousa
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PK 24.5, lado Sabugo. 
No aterro ainda não 

se vislumbra qualquer 
intervenção.

07-09-2022.

© José Sousa

PK 24, lado Telhal. Outro 
ângulo da ripagem da 

mesma curva.

07-09-2022.

© José Sousa

Telhal, lado Sabugo. Ao 
fundo podemos ver a curva 

que irá ser ripada.

07-09-2022.

© José Sousa
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Passagem de Nível do 
Sabugo, que irá ser 

suprimida.

07-09-2022.

© José Sousa

Passagem de Nível do 
Sabugo. Passagem 

Superior em construção.

07-09-2022.

© José Sousa

Estação do Sabugo, lado 
Telhal. Milhares de travessas 
aguardam o recomeço das 

obras.

07-09-2022.

© José Sousa
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PK 27, lado Sabugo. Outro 
ângulo da mesma PS.

07-09-2022.

© José Sousa

PK 27, lado Pedra Furada. 
Passagem Superior para 
substituir a Passagem de 

Nível junto a ela.

07-09-2022.

© José Sousa

Estação do Sabugo, lado 
Pedra Furada. A linha 3 já 
se encontra desactivada.

07-09-2022.

© José Sousa
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As fotografias foram tiradas 
junto do pk 68, com vista 

para o lado de Torres Vedras 
e das Caldas da Rainha.

02-09-2022.

© Ricardo Rodrigues

(troço Torres Vedras - Caldas da Rainha)
Por	outro	lado	temos	o	tro-

ço	entre	Torres	Vedras	–	Cal-
das	da	Rainha	com	44	kms	
de	extensão	(Pk	63+684	ao	
Pk	 107+740),	 cujos	 traba-
lhos	iniciais	começaram	nas	
últimas	semanas.

Com	a	subestação	de	tra-
ção	de	Runa	sem	futuro	de-
finido,	o	atraso	na	conclusão	
da	 eletrificação	 da	 linha	 do	
Oeste	até	às	Caldas	da	Rai-
nha	será	inevitável.

Alguns dos trabalhos 
preparatórios que 

decorrem entre Torres 
Vedras e Ramalhal.

02-09-2022.

© Ricardo Rodrigues
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As obras de eletrificação da linha do 
Algarve obrigaram a dividir as mes-
mas em diferentes empreitadas.

Duas	 estão	destinadas	 à	 ampliação	da	 subes-
tação	de	 tração	de	Tunes	e	construção	da	nova	
subestação	de	 tração	 de	Olhão.	As	 outras	 duas	
destinam-se	 ao	 processo	 de	 colocação	 dos	 ele-
mentos	de	eletrificação	e	construção	civil.

Entre	Faro	e	Vila	Real	de	Santo	António	os	tra-
balhos	decorrem	a	muito	bom	ritmo.	Depois	de	
há	um	par	de	meses	atrás	
terem	 sido	 colocadas	 os	
pórticos	 de	 catenária	 na	
ponte	 em	 Tavira,	 durante	

o	mês	de	Setembro	avançou	a	colocação	de	pos-
tes	ao	longo	da	linha	no	sentido	ascendente.

A	construção	das	futuras	SET	(	Salas	de	Equi-
pamentos	e	Telecomunicações)	também	decorre	
com	normalidade.

É	de	esperar	que	em	breve	haja	novidades	so-
bre	a	 construção	da	nova	subestação	de	 tração	
de	Olhão,	 fundamental	 para	 que	 o	 processo	 de	
eletrificação	decorra	com	a	maior	brevidade	pos-
sível.

Linha do Algarve
(Troço Faro - Vila Real de Santo António)

Pk 341 com vista para o lado 
de Olhão.

23-09-2022.

© Pedro André

Nas imediações do pk 
341, com vista para o lado 
de Faro, encontramos os 

primeiros  postes.

23-09-2022.

© Pedro André
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Os primeiros postes 
foram colocados em 

frente do apeadeiro do 
Bom João. A colocação 
dos postes neste lado 
da linha pode dever-

se à existência de uma 
rua num patamar mais 

elevado.

06-09-2022.

© Pedro André

Ao pk 342 os postes 
mudam de lado junto ao 
apeadeiro do Bom João.

23-09-2022.

© Pedro André

Construção da SET junto 
ao apeadeiro do Bom 

João.

06-09-2022.

© Pedro André
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Pk 343,7 com vista para o 
lado de Faro.

06-09-2022.

© Pedro André

Pk 343 com vista para o 
lado de Olhão. Os postes 

voltam a estar colocados do 
lado esquerdo no sentido 

ascendente.

06-09-2022.

© Pedro André

Postes em direção a Olhão 
após o apeadeiro do Bom 

João.

06-09-2022.

© Pedro André
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Saída da estação de Olhão 
em direção a Faro. O projeto 
inicial prevê a demolição e 
substituíção da passagem 
superior para criar espaço 

para a colocação da 
catenária.

23-09-2022.

© Pedro André

 
À data a colocação dos 

postes chegava até ao pk 
353, embora com alguns 

troços intermédios sem os 
mesmos.

23-09-2022.

© Ricardo Rodrigues

Pk 343,7 com vista para o 
lado de Olhão.

06-09-2022.

© Pedro André
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Construção da SET junto ao 
apeadeiro da Fuseta-A.

09-09-2022.

© Jorge Lopes

Antigo apeadeiro de Marim, 
local onde será construída a 

futura subestação.

06-09-2022.

© Pedro André

Estação de Olhão.

23-09-2022.

© Pedro André
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Alguns dos trabalhos que 
decorriam na estação de 

Tavira

09-09-2022.

© Jorge Lopes

Construção da SET junto 
ao apeadeiro da Luz.

09-09-2022.

© Jorge Lopes

Construção da SET 
junto ao apeadeiro do 

Livramento.

09-09-2022.

© Jorge Lopes
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Construção da SET junto ao 
apeadeiro de Monte Gordo.

09-09-2022.

© Jorge Lopes

Construção da SET junto ao 
apeadeiro de Castro Marim.

09-09-2022.

© Jorge Lopes

Construção da SET junto 
ao apeadeiro da Porta 

Nova.

09-09-2022.

© Jorge Lopes
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Saída de Tunes em direção 
a Lagos. Podemos observar 

a abertura dos caboucos 
destinados aos postes de 
catenária. A linha visível 

à direita era a antiga 
concordância.

09-09-2022.

© Pedro André

(troço Tunes - Lagos

No	outro	extremo	da	linha	do	Al-
garve,	 entre	 Tunes	 e	 Lagos,	 tam-
bém	 já	 se	 iniciaram	 os	 primeiros	
trabalhos.

De	momento	abrem-se	os	primei-
ros	buracos	destinados	à	colocação	
dos	 postes	 de	 catenária,	 e	 dá-se	
início	à	construção	das	SET,	com	a	
marcação	da	área	reservada	à	es-
trutura.

Aviso afixado em diversos 
locais sobre a empreitada de 

eletrificação.

09-09-2022.

© Pedro André
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Apeadeiro do Algoz, vista 
para o lado de Tunes.

09-09-2022.

© Pedro André

Para o lado de Portimão. 
Embora não seja muito 

perceptível, já foram feitas 
as escavações para os 

postes do lado direito da via 
no sentido ascendente.

09-09-2022.

© Pedro André

Pk 304 com vista para o 
lado de Tunes.

09-09-2022.

© Pedro André
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Apeadeiro de Ferragudo, 
com vista para o lado 

de Portimão, já com as 
marcações para a futura 

SET a construir. De realçar 
que algumas marcações se 
situam no interior do espaço 

concessionado.

09-09-2022.

© Pedro André

Marcação do espaço 
destinado à futura SET 
junto ao apeadeiro do 

Algoz.

09-09-2022.

© Pedro André

Apeadeiro do Algoz, vista 
para o lado de Portimão.

09-09-2022.

© Pedro André
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Continuam a decorrer as obras de 
modernização da linha da Beira Alta.

Este	mês	apresentamos	uma	reporta-
gem	referente	aos	trabalhos	que	decorrem	entre	
a	Pampilhosa	e	a	estação	de	Santa	Comba	Dão.

A	obra	de	maior	destaque	é	sem	dúvida	nenhu-
ma	a	 construção	da	 concordância	da	Mealhada,	
assente	em	grande	da	extensão	num	imponente	
viaduto.	

A	estabilização	dos	taludes	que	ladeiam	grande	
parte	do	canal	ferroviário	é	uma	das	intervenções	
mais	importantes	de	toda	a	empreitada,	aumen-
tando	significativamente	os	níveis	de	segurança.

Decorrem	ainda	os	trabalhos	de	reabilitação	das	
pontes	ferroviárias	e	da	construção	de	atravessa-
mentos	desnivelados	rodoviários	que	vão	permitir	
suprimir	algumas	passagens	de	nível.

Linha da Beira Alta
(Troço Pampilhosa - Santa Comba Dão)

Vista geral do viaduto da 
Pampilhosa em construção.

Setembro de 2022.

© Fernando Liberato

Betonagem do viaduto 
da Pampilhosa na 
Concordância da 

Mealhada.

Setembro de 2022.

© Fernando Liberato
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Uma visão mais 
aproximada do apeadeiro 

do Luso.

Setembro de 2022.

© Fernando Liberato

Construção da passagem 
inferior do Luso com 
a presença de alguns 
veículos ferroviários.

Setembro de 2022.

© Fernando Liberato

Na ponte de Trezói  ao 
pk 63,1 continuam os 

trabalhos de reabilitação.

Setembro de 2022.

© Fernando Liberato
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Estação de Mortágua ao 
pk 73,5 onde decorrem os 
trabalhos de construção do 

muro de contenção.

© Fernando Liberato

Estabilização de taludes ao 
pk 68,800.

Setembro de 2022.

© Fernando Liberato

Estabilização de taludes 
próximo do apeadeiro do 

Soito.

Setembro de 2022.

© Fernando Liberato
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Vista dos trabalhos de 
reabilitação que decorrem na 

ponte do Dão ao pk 83,5.

Setembro de 2022.

© Fernando Liberato

Início dos trabalhos de 
limpeza na ponte do Coval 

ao pk 83.

Setembro de 2022.

© Fernando Liberato

Ao pk 74,1 a ponte de 
Mortágua já se encontra 

reabilitada.

Setembro de 2022.

© Fernando Liberato




