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A r e d u z i d í s s i m a 
prioridade de que 
goza a ferrovia 

neste país é visível pela ine-
xistência de contestação à 
forma como decorre a reno-
vação da linha da Beira Alta, 
onde a Infraestruturas de 
Portugal anunciou um atra-
so de pelo menos seis me-
ses – pelo menos 15 meses 
de encerramento total ao 
tráfego, contra 9 anterior-
mente anunciados.

Quando,	nas	décadas	de	40	
e	 50,	 foi	 necessário	 substituir	
boa	parte	das	pontes	da	Beira	
Alta,	nunca	o	tráfego	foi	 inter-
rompido	por	mais	do	que	umas	
horas	–	o	suficiente	para	 ripar	
a	via	para	a	nova	ponte	(como	
a	 do	 Côa)	 ou	 para	 deslocar	 e	
substituir	 tabuleiros	 metálicos	
em	outras.

Quando,	no	início	da	década	
de	90,	a	Beira	Alta	sofreu	a	sua	
maior	e	mais	ampla	renovação	
de	 sempre	 –	 bem	 maior	 que	
a	 actual	 –	 não	 foram	 precisas	
mais	 do	 que	 breves	 horas	 de	
interdições	de	tráfego,	sempre	
nocturnas.	 Fizeram-se	 passa-
gens	 inferiores	 e	 superiores	
sobre	a	 linha,	variantes,	 reno-
vação	 total	 do	 canal	 ferroviá-
rio,	 electrificou-se,	 instalou-se	
sinalização	automática.

Todos	os	alarmes	deviam	ter	
tocado	quando,	para	uma	mera	
renovação	de	via	e	respectivos	
taludes,	 a	 IP	 propôs	 encerra-
mentos	 totais	 de	 tráfego.	 Ini-
cialmente,	por	troços,	até	que,	
por	 atraso	 no	 projecto,	 se	 viu	
obrigada	a	ter	de	os	realizar	em	
toda	a	extensão.

Após	6	meses	de	obra	–	ou	

seja,	66%	do	prazo	inicialmen-
te	comunicado	–	o	que	é	visível	
é	 que	 pouco	 avançou.	 A	 esta-
ção	 de	 Mangualde	 nem	 a	 via	
perdeu,	a	estação	de	Mortágua	
nem	tem	ainda	os	taludes	con-
solidados	e	o	túnel	de	Mourilhe,	
o	tal	que	vai	ser	destruído,	con-
tinua	de	pé	–	o	mesmo	não	se	
pode	dizer	da	passagem	supe-
rior	rodoviária	que	tem	de	exis-
tir	primeiro,	antes	de	se	poder	
derrubar	 o	 túnel.	 Não	 existe	
ainda	via	 a	 ser	 recolocada	em	
praticamente	lado	algum.

Mas	a	 IP	diz-nos	agora	que	
tudo	 é	 resultado	 da	 Covid-19,	
da	 guerra	 na	 Ucrânia,	 da	 in-
flação,	 da	 falta	 de	 pessoal	 e,	
atrevo-me	 eu	 a	 dizer,	 daquele	
golo	falhado	pelo	Bryan	Ruiz	à	
boca	da	baliza,	num	Sporting	–	
Benfica	 de	 há	 uns	 anos.	 Esse	
falhanço	 desalinhou	 os	 astros,	
a	maldição	 lançada	pelo	bruxo	
de	Fafe	tratou	do	resto	e	nada	
mais	 havia	 a	 fazer…	 temos	 de	
aceitar	que	a	principal	linha	in-
ternacional	 do	 país	 fecha	 não	
apenas	por	9	meses,	mas	pelo	
menos	por	15!

De	forma	bastante	desones-
ta	 –	 é	 preciso	 dizer	 com	 cla-
reza	 –	 a	 administração	 da	 IP	
comunicou	 como	 motivo	 para	
adiar	 a	 reabertura	 da	 linha	 a	
necessidade	de	demolir	a	pas-
sagem	ferroviária	sobre	o	 IP3,	
em	 Santa	 Comba	 Dão,	 dado	
que	a	solução	para	alargamen-
to	do	IP3	nessa	zona	foi	chum-
bada	em	sede	ambiental.	Será	
assim	 necessário	 demolir	 essa	
passagem,	mas	a	pergunta	tem	
de	 ser	 outra	 –	 então	 porque	
não	 se	 faz	 primeiro	 um	 novo	
viaduto	 ferroviário,	 enquanto	
os	 comboios	 passam	 no	 exis-

tente,	 e	 quando	 o	 novo	 exis-
tir,	 desviando	 o	 tráfego	 para	
lá,	 se	 procede	 à	 demolição	 do	
existente	 agora?	Não	é	 óbvio?	
Não	 foi	 assim	 que	 sempre	 se	
fez	desde	o	início	dos	tempos?	
O	que	mudou	agora?	A	necessi-
dade	de	ter	uma	desculpa	para	
o	desastre	que	é	a	gestão	des-
te	projecto?	Prefere-se	atrasar	
uma	obra	ferroviária	com	corte	
total	 de	 tráfego	 para	 não	 im-
pactar	a	obra	 rodoviária	numa	
via	aberta	ao	trânsito?

Os	 danos	 para	 a	 competiti-
vidade	 dos	 caminhos	 de	 ferro	
são	 incalculáveis.	 O	 SAICA	 da	
Takargo	 já	 só	 circula	duas	ve-
zes	 por	 semana	 e	 não	 três,	 e	
com	 carga	 reduzida,	 via	 Ba-
dajoz.	O	 tráfego	 restante,	que	
seria	 desviado	 pela	 Beira	 Bai-
xa,	 está	 em	 óbvia	 queda	 face	
ao	que	existia	na	Beira	Alta.	Os	
operadores	 continuam	à	 espe-
ra	de	compensação	justa	da	IP	
pelos	 danos	 causados	 (quanta	
honestidade,	lembremo-nos	de	
tanta	declaração	pública	 da	 IP	
sobre	 isto,	antes	da	obra,	 cla-
ro)	e	os	seus	clientes,	imagino	
eu,	 desesperam	 com	 um	 ser-
viço	 ferroviário	 muito	 menos	
competitivo,	 mais	 lento,	 até	
mais	poluente.

Nos	 passageiros	 passarão	
muitos	 anos	 até	 se	 retomar	 o	
parco	tráfego	que	existia	antes	
do	encerramento	–	recordemos	
que	 anos	 de	 intermináveis	 li-
mitações	de	velocidade	haviam	
tornado	 a	 Beira	 Alta	 num	 cal-
vário	de	atrasos	e	baixas	velo-
cidades.	Se	nove	meses	já	se-
riam	mais	que	suficientes	para	
desabituar	 os	 resistentes	 pas-
sageiros	 que	 sobravam,	 com	
quinze	meses	(pelo	menos)	de	

EdiTorial
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encerramento,	a	 linha	desapa-
rece	da	própria	memória	quoti-
diana	das	pessoas.	A	vida	con-
tinua,	e	continua	sem	comboio.

O	 Governo	 sabe	 perfeita-
mente	que	uma	obra	deste	tipo	
não	precisa	sequer	de	mais	do	
que	umas	interdições	nocturnas	
de	tráfego.	Sabe	que	se	substi-
tuem	obras	de	arte	inteiras,	em	
betão,	 em	 dois	 dias,	 por	 essa	
Europa	 fora.	 Sabe	 que	 exis-
tem	meios	mecânicos	para	 re-
fazer	por	 completo	secções	de	
via	e	respectiva	plataforma	em	
poucas	 horas	 e	 em	 extensões	
muito	 apreciáveis	 –	 um	 ritmo	
infinitamente	superior	aos	cer-
ca	de	330	metros	por	dia	que,	
cumprindo-se	os	quinze	meses,	
terá	sido	 registado	na	obra	da	

mais	 importante	 linha	 interna-
cional	do	país.

Se	o	Governo	sabe	que	hoje	
em	 dia	 há	meios	mais	 evoluí-
dos	 para	 fazer	 grandes	 obras,	
se	sabe	que	nem	em	1950	nem	
em	1990	foi	necessário	interdi-
tar	totalmente	o	tráfego	por	um	
dia	inteiro	que	fosse,	mas	mes-
mo	assim	aceita	que	o	seu	ges-
tor	de	infraestrutura	gaste	dois	
anos	numas	obras	de	Santa	En-
grácia	com	tráfego	interrompi-
do	em	boa	parte	desse	tempo,	
comprometendo	 pelo	 caminho	
o	futuro	a	médio	prazo	do	meio	
ferroviário,	o	que	pode	ser	dito	
sobre	a	sua	competência	e	so-
bre	a	sua	defesa	do	meio	ferro-
viário?	Não	tem	exigência?	Ou,	
pelo	menos,	amor	próprio?

A	alta	velocidade	vai	ser	in-
tegralmente	 concessionada	 a	
entidades	 externas,	 para	 evi-
tar	todos	os	problemas	de	gerir	
estes	projectos,	foram	mais	ou	
menos	 as	 palavras	 empregues	
pela	IP	para	defender	a	opção.	
Eu	não	podia	concordar	mais,	e	
só	tenho	pena	que	a	Beira	Alta	
não	 tenha	 sido	 concessiona-
da	a	uma	qualquer	recuperada	
Companhia	da	Beira	Alta.	Dei-
xem	trabalhar	quem	sabe	e	de-
diquem	os	restantes	a	conferir	
facturas.

O	que	se	passa	na	 linha	da	
Beira	 Alta	 é	 um	 crime.	 Anda	
tudo	a	brincar.	Connosco.

João Cunha
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Podia tratar-se de 
uma simples reedi-
ção do número 2 da 

Trainspotter, que em 2016 
foi publicado com o tema 
das locomotivas 1960. A 
proximidade com a retirada 
total da série – no momen-
to da escrita destas linhas, 
apenas a locomotiva 1964 
se mantém em serviço – o 
Portugal Ferroviário, em 
conjunto com a APAC, lança 
um novo número dedicado 
a estas locomotivas.

O	 presente	 número	 é	 uma	
revisão	e	ampliação	do	núme-
ro	lançado	em	2016.	Além	das	
correcções	 naturais	 de	 uma	
reedição,	existe	a	adição	de	al-
guns	pormenores	ao	longo	dos	
textos	 e	 uma	 importante	 am-
pliação	dos	capítulos	consagra-
dos	à	história	da	sua	aquisição	
e	aos	últimos	tempos	de	servi-
ço,	cobrindo	essencialmente	os	
últimos	 seis	 anos,	 ao	 serviço	
da	Medway.

Além	dos	retoques	nos	tex-
tos,	 a	 nova	 Trainspotter	 será	
editado	em	formato	livro,	com	
capa	 dura,	 à	 semelhança	 do	
realizado	 com	 o	 número	 XIII,	
publicado	no	início	do	ano.	De	
70	 páginas,	 a	 nova	 Trainspot-
ter	cresce	agora	para	cerca	de	
100,	com	adição	de	muitas	fo-
tografias	inéditas,	uma	amplia-
ção	significativa	da	colecção	de	
registos	 inesquecíveis	da	série	
que	marca	o	fim	de	uma	série	
mítica	 dos	 caminhos	 de	 ferro	
nacionais.

A	 capa,	 de	 Bernd	 Schuller,	
recupera	 os	 tempos	 gloriosos	
das	locomotivas	Bombardier	em	
serviço	 na	 linha	 da	 Beira	 Alta,	
provavelmente	 a	 imagem	 que	
mais	justamente	descreve	estes	
cavalos	de	ferro.

A	Trainspotter	XIV	estará	em	
pré-venda,	 com	 preço	 promo-
cional	 e	 reserva	 garantida	 de	

stock,	até	perto	de	meados	de	
Dezembro,	esperando-se	a	sua	
distribuição	 para	 o	mês	 de	 Ja-
neiro	de	2023.	

https://www.caminhosdeferro.pt

liTEraTura FErroviária
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A novA TrAinspoTTer Xiv 
A reedição do número dAs 1960

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/produto/trainspotter-xiv-as-locomotivas-da-serie-1960-reedicao-ampliada/
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ApAC publiCA um novo livro 
dediCAdo Ao vApor

A Associação Portu-
guesa dos Amigos 
dos Caminhos de 

Ferro anunciou o lançamen-
to de um novo livro, desta 
vez de uma nova série de ál-
buns fotográficos consagra-
dos a temas concretos.

O	 primeiro	 destes	 livros	 é	
o	 “In	 Search	 of	 Steam	 in	 Por-
tugal	–	à	procura	de	vapor	em	
Portugal”,	 da	autoria	de	Teren-
ce	Dorrity,	que	viajou	para	Por-
tugal	 com	o	seu	pai,	há	várias	
décadas,	em	busca	das	últimas	

fotografias	da	tracção	a	vapor	à	
portuguesa.	A	edição	é	bilingue,	
com	texto	em	Inglês	e	tradução	
portuguesa	de	Fernando	Pedrei-
ra,	com	um	formato	aproxima-
do	de	30	x	24	cm	e	acabamento	
similar	 aos	 livros	 já	 publicados	
anteriormente	 pela	 APAC,	 com	
capa	dura,	papel	de	150	gramas	
e	 acabamento	 geral	 de	 grande	
qualidade.

O	 livro	 de	72	páginas	 conta	
com	muitas	 imagens	únicas	da	
tracção	 a	 vapor	 em	 Portugal,	
a	cores,	e	é	vendido	como	ha-

bitual	pela	 loja	online	da	asso-
ciação,	 com	pré-venda	e	preço	
promocional	até	15	de	Novem-
bro,	 estando	 prometida	 a	 sua	
entrega	a	partir	de	Dezembro.

https://www.caminhosdeferro.pt

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/produto/in-search-of-steam-in-portugal-a-procura-de-vapor-em-portugal/
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ArTe & FerroviA - ouTrAs 
perspeTivAs

Para assinalar o dia 
28 e outubro a IP/
IPP apresentaram 

o livro “Arte & Ferrovia - Ou-
tras perspetivas”, no Museu 
Nacional Ferroviário (MNF) 
no Entroncamento.

O	 projeto	 artístico	 “Arte	 &	
Ferrovia	 -	 Outras	 Perspetivas”	
percorre	a	rede	ferroviária	na-
cional	pela	 lente	de	nove	con-
ceituados	 fotógrafos	portugue-
ses.

Participaram:	 António	 Ho-
mem	Cardoso,	Ben	do	Rosário,	
Fernando	 Corrêa	 dos	 Santos,	
João	Ramos,	José	António	Car-
valho,	 Juvenal	 Candeias,	 Luís	
Sá	 Fernandes,	 Onésimo	 Costa	
e	Pires	Isau.

A	 sessão	 de	 apresentação	
do	 livro	 ocorreu	 no	 dia	 28	 de	
outubro,	no	MNF	e	o	programa	
incluiu	o	relato	de	algumas	ex-
periências	e	emoções	dos	fotó-
grafos	 ao	 longo	 deste	 projeto	

artístico,	seguida	por	uma	ses-
são	de	autógrafos.	

Participaram	 neste	 evento	
Nuno	 Neves,	 administrador	 da	
IPP,	Francisco	Cardoso	dos	Reis,	
da	 IP,	 e	 Manuel	 Cabral,	 Presi-
dente	da	Fundação	do	MNF.

O	 livro	 agora	 editado	 é	 um	
convite	 à	 descoberta	 do	 cami-
nho-de-ferro,	de	novas	 formas	
de	ver	os	espaços,	provocando	
um	novo	olhar	pelos	vários	ele-
mentos	que	o	compõem.

Foram	captadas	imagens	de	
estações,	 de	 peças	 do	 Museu	

Nacional	Ferroviário,	de	linhas,	
de	 apeadeiros,	 do	 património	
azulejar,	 de	 passageiros,	 de	
pormenores,	 assim	 como,	 da	
travessia,	 do	 tabuleiro	 e	 do	
comboio	que	atravessa	a	ponte	
sobre	o	Tejo	em	Lisboa,	de	for-
ma	a	abranger	uma	larga	panó-
plia	de	registos.	

Esta	 iniciativa	 foi	 promo-
vida	 pela	 Infraestruturas	 de	
Portugal	 e	 pela	 IP	 Património,	
no	 âmbito	 das	 comemorações	
do	Ano	Europeu	do	Transporte	
Ferroviário,	em	2021.

https://www.ippatrimonio.pt/

https://www.ippatrimonio.pt/pt-pt/166-anos-do-caminho-de-ferro-apresentacao-do-livro-arte-ferrovia-outras-perspetivas
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/produto/in-search-of-steam-in-portugal-a-procura-de-vapor-em-portugal/
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O passado mês de 
Outubro poderá ter 
assistido às últi-

mas passagens da composi-
ção do comboio presidencial 
pelas margens do rio Douro, 
após o final do contrato fir-
mado entre o Museu Nacio-
nal Ferroviário e o promotor 
dos eventos, Gonçalo Castel-
-Branco.
Marcado	 por	 algumas	

polémicas,	 desde	 a	 utilização	
da	 composição	 do	 Presidencial	
que	 se	 encontrava	 recuperada	
e	em	exposição	nas	instalações	
do	 Museu,	 até	 aos	 valores	

cobrados	 aos	 participantes,	
Gonçalo	Castel-Branco	manteve	
a	coragem	de	avançar	com	este	
projeto	 turístico-gastronómico	
completamente	revolucionário.
Esta	 aventura	 sobre	 carris,	

uma	 iniciativa	 turística	 inédita	
a	 nível	 nacional,	 começou	 em	
2016	 com	 o	 restaurante	 Vila	
Joya	 a	 “patrocinar”	 viagens	
ferroviárias	 ao	 longo	 do	 rio	
Douro	 onde	 os	 passageiros	
podiam	degustar	diversos	pratos	
representativos	 do	melhor	 que	
a	 gastronomia	 nacional	 tinha	
para	apresentar.
As	primeiras	viagens	[Vila	Joya	

No	Douro]	decorreram	entre	as	
estações	 de	 Porto	 São	 Bento	
e	 Pinhão,	 e	 foram	 feitas	 entre	
Abril	 e	Maio	 de	 2016	 ao	 longo	
de	10	edições	durante	os	fins	de	
semana,	 sendo	 que	 o	 primeiro	
comboio	 circulou	 no	 dia	 06	 de	
Abril.	No	Pinhão	os	participantes	
do	evento	foram	encaminhados	
para	 diversos	 locais,	 com	
destaque	 para	 as	 quintas,	
de	 modo	 a	 complementar	 a	
atividade	 turística.	 O	 preço	 a	
pagar,	 300	 euros,	 não	 afastou	
os	 passageiros,	 e	 as	 lotações,	
limitadas	 a	 60	 passageiros,	
foram	 sendo	 sucessivamente	

The PresidenTial, 
a úlTima TemPorada

Uma paisagem marcante do Douro, os viadutos do Ovil e da Pala. 15 de Outubro de 2022. © José Pedro Botelho
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esgotadas.
No	 ano	 seguinte	 em	 2017,		

e	 perante	 o	 sucesso	 do	 ano	
anterior	 as	 viagens	 dividiram-
se	 em	 dois	 períodos	 distintos.	
Durante	 o	 mês	 de	 Maio	
[Primavera	 2017]	 a	 primeira	
temporada	 apresentou	 duas	
grandes	novidades.	Em	primeiro	
lugar	 o	 número	 de	 viagens	
aumentaria	 exponencialmente,	
passando	das	10	que	existiram	
em	 2016,	 para	 um	 total	 de	
17,	 algo	 que	 acabou	 por	 não	
acontecer,	 tendo-se	 	 feito	 as	
mesmas	10	viagens	“habituais”	
que	 decorreram	 entre	 os	
dias	3	a	7	e	10	a	14	de	Maio,	
sempre	ao	fim	de	semana.	Em	
termos	 de	 percurso	 também	
houve	 alterações,	 passando	
a	 composição	 a	 circular	 entre	
Porto	São	Bento	e	o	apeadeiro	do	
Vesúvio,	local	onde	era	efetuado	
desembarque	 dos	 passageiros	
que	 seguiam	 até	 à	 Quinta	 do	

Vesúvio	a	escassos	400	metros.	
O	 comboio	 esse	 seguiria	
até	 ao	 Pocinho,	 local	 onde	
resguardaria	e	 fazia	a	 inversão	
da	 composição	 até	 à	 hora	 de	
regressar	à	cidade	invicta,	com	
nova	paragem	no	Vesúvio	para	

embarque	dos	passageiros.	Esta	
manobra	manteve-se	inalterada	
até	à	atualidade,	o	que	permitiu	
fotografar	 a	 passagem	 da	
composição	em	toda	a	extensão	
da	linha	do	Douro.
Ainda	durante	o	ano	de	2017	

Estação de Campanhã, primeira edição de 2022.
03 de Setembro de 2022.© César Alves

A caminho do Vesúvio o azul da composição contrasta com a paisagem de Valongo.10 de Setembro de 2022.
© Gil Monteiro
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surgiu	uma	nova	temporada	do	
The	Presidential	Train	[Vindimas	
2017]	 com	 o	 mesmo	 percurso	
já	 referido	 anteriormente.	 As	
10	viagens	decorreram	nos	fins	
de	semana,	de	22	de	setembro	
a	29	de	Outubro,	como	sempre	
rodeadas	 de	 um	 enorme	
sucesso,	e	que	nem	o	aumento	
do	valor	 dos	bilhetes	para	500	
€	 foi	 entrave	 para	 lotações	
completas.
Em	 2018	 foi	 repetida	 a	

“receita”	 do	 ano	 anterior,	 com	
a	colocação	sobre	os	carris	das	
duas	 edições	 [Primavera	 2018	
e	Vindimas	2018].	As	primeiras	
10	 viagens	 do	 ano	 decorreram	
entre	7	de	Abril	e	1	de	Maio.	As	
restantes	 10	 foram	 efetuadas	
entre	29	de	Setembro	e	28	de	
Outubro.	
O	 encerramento	 da	 linha	 do	

Douro	para	conclusão	das	obras	
de	modernização	e	eletrificação	
entre	 Caíde	 e	 Marco	 de	

Canaveses,	 que	 ocorreu	 no	
dia	 26	 de	 Novembro,	 e	 que	
durou	 até	 Abril	 de	 2019,	 após	
uma	 derrapagem	 nos	 prazos	
de	 conclusão,	 impediu	 que	
o	 Presidential	 Train	 pudesse	
efetuar	 aquele	 que	 já	 era	 o	
programa	habitual	de	Primavera	
de	2019.
Deste	 modo	 efetuaram-

se	 apenas	 as	 viagens	 que	
decorreram	 na	 época	 das	
vindimas,	 entre	 20	 de	
Setembro	 e	 26	 de	 Outubro	 de	
2019,	 mantendo-se	 o	 trajeto	
já	 habitual	 desde	 o	 Porto	 até	
à	 Quinta	 do	 Vesúvio.	 À	 data	
esta	 foi	 apresentada	 como	
a	 penúltima	 campanha	 de	
viagens	a	bordo	da	composição	
Presidencial	 ao	 longo	 da	 linha	
do	Douro,	estando	o	final	desta	
longa	 aventura	 marcado	 para	
2020.

Como	 se	 sabe	 a	 pandemia	
de	 Covid-19	 que	 assolou	 o	
mundo	em	inícios	de	2020	veio	
modificar	radicalmente	os	planos	
de	grande	parte	 da	população,	
causando	 um	 impacto	 brutal	
no	 turismo.	 Com	 todas	 as	
limitações	 e	 constrangimentos	
que	 a	 pandemia	 trouxe,	 as	
campanhas	do	Presidential	Train	
não	se	efetuaram	durante	esse	
ano,	 assim	 como	 aconteceu	
posteriormente	em	2021.
Finalmente	 estamos	 em	

2022,	 a	 situação	 pandémica	
praticamente	 controlada,	 e	
o	 retomar	 da	 normalidade	 à	
atividade	 turística.	 Estávamos	
perante	 o	 regresso	 do	
Presidential	 Train,	 jornadas	
marcadas	 para	 a	 altura	 das	
vindimas,	 num	 total	 de	 16	
viagens	 que	 decorreram	 entre	
o	 dia	 3	 de	 Setembro	 e	 23	 de	
Outubro.

1455 a tracionar o comboio presidencial à passagem por Rio Tinto. 01 de Outubro de 2022. © Tiago Cunha
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Nas	 últimas	 edições	 a	
composição	 partia	 de	 São	
Bento	às	11:45h,	com	chegada	
ao	 Vesúvio	 às	 15:48h	 onde	
se	 imobilizava	 10	 minutos	
para	 permitir	 o	 desembarque	
dos	 passageiros.	 Em	 seguida	
a	 composição	 seguia	 até	 ao	
Pocinho	 com	 chegada	marcada	
para	 as	 16:16h.	 A	 viagem	 em	
sentido	 inverso	 tinha	 início	
no	 Pocinho	 às	 17:40h,	 com	
paragem	no	Vesúvio	às	17:56h	
e	 partida	 às	 18:06h.	 A	 hora	
prevista	 de	 chegada	 ao	 Porto	
era	às	21:40h.
Ao	longo	das	diversas	viagens	

foram	 dezenas	 os	 chefs	 que	
apresentaram	aos	participantes	
os	 mais	 variados	 pratos,	
demonstrativos	 do	 melhor	 que	
a	 cozinha	 nacional	 tem	 para	
apresentar.	As	viagens	a	bordo	
foram	pautadas	pelo	luxo	e	pelo	

requinte,	 onde	 pontificaram	
algumas	 das	 marcas	 mais	
famosas.
Um	dia	a	bordo	do	Presidential	

Train	 permitia	 aos	 passageiros	
usufruir	 de	 um	 almoço	
gourmet	com	harmonização	de	
vinhos,	uma	visita	à	Quinta	do	
Vesúvio	com	provas	de	vinhos,	
animação	 a	 bordo,	 bar	 com	
música	 ao	 vivo,	 salão	 de	 chá,	
gift	 bag	 exclusivo,	 book	 de	
coleção	 autografado	 pelo	 chef,						
para	 além	 da	 possibilidade	 de	
viajar	 naquela	 que	 é	 uma	 das	
linhas	ferroviárias	mais	bonitas	
do	 mundo	 encostada	 ao	 rio	
Douro.	 Os	 clientes	 tinham	 um	
lugar	 reservado	 (em	 cabine	
partilhada	de	3	ou	6	lugares)	e	
um	lugar	numa	das	carruagens	
restaurantes	 (em	 mesas	
partilhadas	de	4	 lugares).	Com	
um	valor	de	750	€,	as	viagens	

voltaram	a	esgotar,	sinónimo	da	
qualidade	 do	 serviço	 prestado,	
alcançando	 desse	 modo	 um	
nicho	de	turismo	ferroviário	que	
não	existia	em	Portugal.
O	 projeto	 acabou	 por	 se	

tornar	 um	 enorme	 sucesso,	
tendo	vencido	o	prémio	de	ouro	
na	 categoria	 “Melhor	 Evento	
Público	 do	 Mundo	 2017”	 nos	
prémios	 BEA	 World	 2017.	 Fez	
parte	dos	cinco	nomeados	para	
o	melhor	 evento	 do	 Ano	 pelos	
World	 Restaurant	 Awards	 de	
2018,	 e	 a	 Forbes	 colocou	 a	
composição	 do	 Presidencial	
entre	os	10	melhores	comboios	
de	luxo.	Venceu	ainda	o	Prémio	
Nacional	de	Turismo	na	categoria	
de	“Projeto	Inovador	em	2019.
A	 composição	 era	 composta	

pelos	 habituais	 seis	 veículos,	
Salão	 do	 Chefe	 de	 Estado	
(Syf5),	 Salão	 da	 Comitiva	

Pela margem do Douro perto de Portuzelo. 11 de Setembro de 2022. © José Pedro Botelho
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e	 Segurança	 (Syf3),	 Salão	
dos	 Ministros	 (Syf4),	 Salão	
Restaurante	 (Sryf2)	 e	
Carruagem	 dos	 Jornalistas	
(A7yf704),	e	Furgão	(Dyf408)	a	
que	se	acrescentou	o	um	furgão	
Df	 700	 da	 CP.	 Este	 veículo	 foi	
devidamente	“pintado”	em	tons	
de	 azul	 das	 locomotivas	 para	
que	não	destoasse	em	demasia	
do	 resto	 da	 composição	 e	
era	 imprescindível	 já	 que	 era	
através	dele	que	que	se	fornecia	
a	 energia	 necessária	 para	 a	
cozinha	do	comboio.	
Colocar	todo	este	projeto	sobre	

carris	 obrigou	 a	 organização	 a	
adaptar-se	 às	 condicionantes	
que	 a	 composição	 apresenta,	
e	assim	a	cozinha	“instalou-se”	
no	 Furgão	 (Dyf408),	 enquanto	
que	os	salões		Syf5,	Syf3	e	Sryf	
serviram	como	“restaurante”.
A	tração	fez-se	exclusivamente	

com	 locomotivas	 da	 série	
1400	 pintadas	 de	 azul,	 o	 que	
demonstrou	 a	 capacidade	 e	
vontade	 da	 CP	 em	 colaborar	
ativamente	neste	projeto,	assim	
como	é	meritório	todo	o	trabalho	
que	 foi	 feito	 pelo	 pessoal	 das	
oficinas	 e	 demais	 funcionários	
da	 CP	 que	 nas	 diversas	 áreas	
permitiram	ter	todo	o	conjunto	
de	 veículos	 operacionais	 desde	
2016	até		2022.
Não	 são	 públicos	 os	 valores	

envolvidos	 nesta	 operação	 que	
dinamizou	o	turismo	no	Douro,	
nem	 em	 termos	 de	 custos	
nem	 de	 proveitos.	 O	 facto	 é	
que	 perante	 os	 prémios	 e	 as	
sucessivas	 lotações	 esgotadas,	
foi	 um	 enorme	 sucesso,	 com	
destaque	 para	 o	 promotor	 do	
evento,	 mas	 também	 para	 o	
Museu	 Nacional	 Ferroviário.	 As	
dezenas	 de	 viagens	 serviram	

como	 uma	 ótima	 maneira	 de	
rentabilizar	 parte	 do	 material	
circulante	 e	 ainda	 de	 se	
promover	 durante	 centenas	
de	 viagens,	 perante	 milhares	
de	 utilizadores	 e	 de	 toda	 a	
comunicação	 social	 nacional	 e	
internacional	 que	 acompanhou	
a	par	e	passo	estas	viagens.
O	 inédito	 aproveitamento	

do	 comboio	 presidencial	
marcou	 uma	 nova	 etapa	
na	 comercialização	 de	 tão	
especial	 composição,	 detida,	
restaurada	 e	 mantida	 pelo	
Museu	 Nacional	 Ferroviário.	
Uma	ação	que	esperamos	possa	
ter	repercussões	no	futuro	com	
outras	 peças	 que	 fazem	 (ou	
possam	 vir	 a	 fazer)	 parte	 do	
espólio	do	Museu.

CP 1455 com o comboio presidencial, na estação de Mosteirô a aguardar cruzamento com o IR 866.
 04 de Setembro de 2022. © José Pedro Botelho
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Comboio presidencial em Valongo, com a locomotiva 1424. 10 de Setembro de 2022. © Tiago Cunha

Em fundo uma imagem que todos os anos se repete pelo país após os incêndios, desta vez na zona de Aregos  
08 de Outubro de 2022. © José Pedro Botelho
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Nem o mau tempo afastou os passageiros. Aregos, 29 de Outubro de 2022.© José Pedro Botelho

A composição regressa do Pocinho (em fundo) para recolher os passageiros no Vesúvio e seguir viagem para o 
Porto. 21 de Outubro de 2022. © João Lourenço



Uma das paisagens mais icónicas do Douro, ponte sobre o rio Tua. 22 de Outubro de 2022. © João Lourenço

17

A composição a caminho do Pocinho parada na estação de Ermida, 23 de Outubro de 2022.© Raul Marques
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As “tradicionais” estações da linha do Douro, ainda com cruzamentos efetuados, com o cada vez mais raro, sistema 
de cantonamento telefónico. Imagens “vivas” da história dos caminhos de ferro portugueses.

Ermida, 23 de Outubro de 2022 © Raul Marques.  Mosteirô,16 de Outubro de 2022. © José Pedro Botelho
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caiu o Pano sobrE 
sinalização JEumonT

O dia 1 de Outubro de 
2022 entrou para 
a história como o 

dia em que se virou uma das 
mais significativas páginas 
sobre sistemas de sinaliza-
ção e gestão de tráfego do 
nosso país. Com a conclusão 
da migração do sistema de 
sinalização do troço Vale de 
Santarém – Entroncamento 
para a nova sinalização elec-
trónica e dependente do CCO 
de Lisboa, saíram de serviço 
as últimas mesas Jeumont 
que serviam ao controlo das 
estações deste troço, que 
até aqui era operado em 
cantonamento automático 
puro pela via normal e em 

cantonamento telefónico em 
contra-via. Era o último tro-
ço onde resistia sinalização 
eléctrica que datava da elec-
trificação da linha do Norte, 
a partir de 1957.

Fecharam-se	 assim	 65	 anos	
de	 história	 e	 a	 linha	 do	 Norte	
está,	por	fim,	totalmente	dota-
da	de	sinalização	electrónica.

Todas	as	estações	activas	en-
tre	Vale	de	Santarém	e	Entron-
camento	 podem	 agora	 ser	 uti-
lizadas	 independentemente	 da	
sua	 guarnição	 com	 pessoal,	 o	
que	traz	uma	flexibilidade	mui-
to	maior	à	operação	ferroviária,	
sobretudo	em	caso	de	 incidên-
cias	que	degradem	a	circulação.	

A	 estação	 de	Mato	 de	Miranda	
foi	 formalmente	 desactivada	 e	
reclassificada	 como	 apeadei-
ro,	sendo	criada	a	dependência	
Mato	 de	 Miranda-Norte,	 onde	
duas	 agulhas	 permitem	 a	 tro-
ca	 de	 vias.	 Santarém,	 Vale	 de	
Figueira	 e	 Riachos	 passaram	 a	
ser	 controladas	 remotamente,	
também.

Para	a	substituição	do	sistema	
de	sinalização,	os	fins	de	sema-
na	 de	 24	 de	 Setembro	 e	 1	 de	
Outubro	 foram	 marcados	 por	
várias	 supressões	 (com	 trans-
bordo	 rodoviário)	 entre	 En-
troncamento	 e	 Azambuja,	mas	
não	 foi	 suficiente.	 As	manifes-
tas	 faltas	 de	 planeamento	 dos	

Mesas de comando das estações de Vale de Figueira e Santarém. 29 de Dezembro de 2017. © Mauro Prates
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procedimentos	operacionais	durante	a	
transição	 provocaram	 que	mesmo	 as	
circulações	que	foram	mantidas	e	pla-
neadas	para	circular,	o	tivessem	feito	
maioritariamente	 com	 mais	 de	 duas	
horas	de	atraso,	uma	falta	de	respei-
to	pelos	passageiros	dos	caminhos	de	
ferro.	 Sem	 gestão	 de	mudança	 à	 al-
tura	–	aparentemente,	sem	gestão	da	
mudança,	 tout	 court	 –	 uma	 simples	
transição	de	sinalização	 transformou-
-se	 num	 calvário	 degradante,	 que	
mais	uma	vez	mostra	a	impreparação	
do	gestor	de	infraestruturas	para	gerir	
temas	 que	 deviam	 ser	 banais	 e	 cor-
riqueiros.	O	Governo	continua	a	viver	
bem	com	estas	performances.

Reprodução esquemática 
do aparelho de comando 

electromecânico Jeumont da 
estação de Riachos à data da 
instalação. Na fotografia acima 

podemos observar que foi 
acrescentada a linha de ligação 
ao MEDWAY Terminals (antigo 
TVT - Terminal Vale do Tejo) do 

Entroncamento.

Mesas de comando da estação de 
Riachos. 29 de Dezembro de 2017.

 © Mauro Prates
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amPliação da subEsTação 
dE Tração dE TunEs

Vai avançar a amplia-
ção da Subestação 
de Tração Elétrica 

de Tunes, fundamental no 
processo de eletrificação da 
linha do Algarve, cujas obras 
decorrem atualmente.

O	 contrato	 assinado	 no	 pas-
sado	 dia	 12	 de	 Outubro	 entre	
a	 Infraestruturas	de	Portugal	e	
a	 Siemens	Mobility	Unipessoal,	
Lda	 permite	 que	 a	 empreitada	
no	 valor	 de	 1.996.735,00	 eu-
ros,	ao	qual	acresce	o	IVA,	pos-
sa	avançar	no	terreno.	O	prazo	
de	conclusão	dos	trabalhos	é	de	
630	dias.

Do	 projeto	 de	 ampliação	 da	
Subestação	 de	 Tunes	 destaca-
mos	as	seguintes	intervenções:

m Ampliação	 do	 edifício	 de	

forma	 a	 dispor	 de	 uma	 nova	
sala	para	Quadro	MT	e	de	duas	
salas	de	baterias;	

m Fornecimento	e	instalação	
de	quadro	de	Média	Tensão	 in-
terior;	

m Instalação	 de	 um	 novo	
pórtico	para	ligação	de	2	saídas	
à	catenária	e	respetivo	equipa-
mento	exterior;	

m Fornecimento	e	instalação	
de	cabos	BT	e	MT	e	 respetivos	
caminhos	de	cabos;	

m Integração	 dos	 novos	
equipamentos	 no	 sistema	 de	
comando,	 proteção	 e	 controlo	
da	subestação,	incluindo	altera-
ções	de	 lógica	de	encravamen-
tos;	

m Integração	no	sistema	de	
comando	da	Subestação	os	co-

mandos	e	sinalizações	dos	equi-
pamentos	 previstos	 para	 a	 fu-
tura	ZN	de	Tunes	a	 instalar	no	
troço	Tunes-Lagos;	

m Instalação	de	vedação	in-
terior;	

m Instalação	de	Unidade	de	
Produção	para	Autoconsumo;	

m Realização	de	ensaios	de	
funcionamento.	

A	subestação	de	Tunes	situa-
-se	perto	da	estação	com	o	mes-
mo	 nome,	 ponto	 de	 encontro	
da	 linha	do	Sul	com	a	 linha	do	
Algarve.	 Uma	 das	 empreitadas	
relacionadas	 com	 a	 eletrifica-
ção	da	 linha	do	Algarve	abran-
ge	o	troço	entre	Tunes	e	Lagos,	
numa	distância	de	cerca	de	40	
quilómetros,	 daí	 a	 necessidade	
de	reforçar	a	subestação.

Subestação de Tração de Tunes.25 de Abril de 2018. © Pedro André
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1570 rumou ao barrEiro
A locomotiva 1570 

saiu do seu longo 
cativeiro no Entron-

camento para rumar ao Bar-
reiro, no passado dia 26 de 
Outubro. É a terceira e últi-
ma locomotiva da série 1550 
que o plano de recuperação 
da CP prevê reactivar, para 
dar tracção aos comboios 
socorro que a empresa man-
tém em prontidão na rede.

Previamente	 ao	 envio	 para	 o	
Barreiro,	a	locomotiva	trocou	os	
seus	 bogies	 com	 a	 locomotiva	
1560	 que,	 apesar	 de	 ser	 pos-
sivelmente	 a	 locomotiva	 mais	

importante	 da	 série	 (baptiza-
da	 com	 o	 centenário	 da	 Linha	
da	 Beira	 Baixa),	 continuará	 ao	
abandono	no	Entroncamento.

A	marcha	foi	assegurada	pela	
locomotiva	 1415,	 rebocando	
a	 1570	 enquadrada	 por	 duas	
carruagens	Corail,	que	assegu-
raram	 o	 peso-freio	 necessário	
para	uma	marcha	a	80	km/h.	As	
oficinas	do	Barreiro	farão	agora	
um	 trabalho	 de	 recuperação	 e	
reactivação	similar	ao	feito	com	
a	locomotiva	1554	(em	2020)	e	
com	a	1557	(2022).

Desconhece-se	ainda	o	figuri-
no	 final	 dos	 comboios	 socorro.	

Para	já,	ambas	as	1550	recupe-
radas	 estão	 no	 Entroncamento	
e,	no	caso	da	1557,	ainda	sem	
se	ter	conhecido	qualquer	utili-
zação.	Recorde-se	que	existem	
actualmente	 três	 composições	
de	 socorro	 no	 país	 –	 Campoli-
de,	Entroncamento	e	Contumil.	
Tanto	 em	 Campolide	 como	 em	
Contumil	 a	 tracção	 é	 actual-
mente	assegurada	por	 locomo-
tivas	1400.	Caso	venham	a	ser	
trocadas	pelas	canadianas,	será	
inevitável	 formar	 os	 maquinis-
tas	dos	respectivos	depósitos.

A 1570 inserida na composição com destino ao Barreiro. Entroncamento, 26 de Outubro de 2022. 
© Andrew Donnelly
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A locomotiva 1415 foi responsável pela tração da composição. Entroncamento, 26 de Outubro de 2022. 
© Andrew Donnelly

Já dentro das instalações oficinais do Barreiro, 29 de Outubro de 2022. © João Balseiro
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rhb baTEu o rEcordE do 
mundo  Para comboio dE 

PassagEiros mais comPrido
O dia 29 de Outu-

bro entrou para a 
história com a cir-

culação do comboio de pas-
sageiros mais comprido de 
sempre, um recorde estabe-
lecido pela Rhatische Bahn, 
a operadora suíça do cantão 
dos Grisões. O recorde foi 
alcançado entre Preda e Al-
vaneu, percorrendo a mun-
dialmente famosa linha de 
Albula, património mundial 
da humanidade, com uma 
composição de 1.910 metros 
de comprimento, composta 

por 25 unidades quádruplas 
Stadler, “Capricorn”, estrea-
das em 2020. Ao todo, foram 
2.990 toneladas de composi-
ção.

As	25	automotoras	 foram	tri-
puladas	por	7	maquinistas	e	21	
técnicos	 especializados,	 pas-
sando	por	38	pontes	e	22	túneis	
no	 percurso	 de	 24,9	 quilóme-
tros	 que	 serviu	 de	 cenário	 ao	
recorde	mundial.

O	 recorde	do	mundo	 foi	 con-
seguido	no	quadro	das	celebra-
ções	helvéticas	pelos	175	anos	

dos	 caminhos	 de	 ferro	 locais,	
procurando	destacar	as	proezas	
da	engenharia	ferroviária	suíça,	
que	 criou	 o	 que	 será,	 quiçá,	 a	
mais	perfeita	rede	do	mundo	e	
nas	 condições	 mais	 extremas,	
em	plenos	Alpes.

O	novo	recorde	apaga	o	feito	
belga	 de	 27	 de	 Abril	 de	 1991,	
quando	uma	 locomotiva	da	sé-
rie	 27	 rebocou	 um	 total	 de	 70	
carruagens	de	passageiros,	per-
fazendo	1.733	metros	de	com-
primento.

No carrossel da linha de Albula, o comboio do recorde mundial. © blick.ch
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No carrossel da linha de Albula, o comboio do recorde mundial. © blick.ch
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O final do mês de 
Outubro coincidiu 
com as últimas via-

gens das composições his-
tóricas que durante o verão 
animam as linhas do Vouga 
e Douro.

O	comboio	histórico	do	Vouga	
iniciou-se	 no	 dia	 11	 de	 Junho,	
numa	edição	que	decorreu	aos	
sábados	e	que	se	prolongou	até	
dia	 15	 de	 Outubro.	 À	 imagem	
de	 anos	 anteriores	 as	 viagens	
foram	um	enorme	sucesso	com	
a	 lotação	 da	 composição	 a	 es-
gotar-se	frequentemente.

Em	 2022	 a	 locomotiva	 diesel	
9004	 voltou	 a	 ser	 responsável	
pela	 tração	 das	 5	 carruagens	

históricas	 com	 uma	 capacida-
de	de	206	 lugares.	O	percurso	
entre	 Aveiro	 e	 Macinhata	 do	
Vouga	permitiu	aos	passageiros	
conheceram	 a	 última	 das	 vias	
estreitas	 ainda	 em	 exploração	
em	Portugal,	dinamizando	o	tu-
rismo	da	região.

O	 	 Museu	 Ferroviário	 de	Ma-
cinhata	do	Vouga,	local	de	visi-
ta	obrigatório,	recebeu	durante	
esses	 dias	 várias	 centenas	 de	
visitantes	que	puderam	conhe-
cer	um	pouco	melhor	a	história	
da	 linha	 do	 Vouga.	 A	 anima-
ção	não	faltou	com	a	música	e	
cantares	tradicionais	a	estarem	
presentes	 na	 estação	 de	Maci-
nhata	 do	 Vouga.	 Em	 Águeda,	

uma	 autarquia	 que	 tem	 vindo	
demonstrar	uma	enorme	vonta-
de	de	dinamizar	o	 turismo	 fer-
roviário,	os	passageiros	tiveram	
tempo	para	visitar	o	centro	his-
tórico	 e	 a	 zona	 ribeirinha,	 po-
dendo	apreciar	a	gastronomia	e	
os	doces	locais.

Também	o	rio	Douro	voltou	a	
receber	a	presença	do	histórico	
ao	longo	das	suas	margens,	na-
quela	que	já	uma	das	 imagens	
de	marca	do	turismo	duriense.

A	 edição	 de	 2022	 decorreu	
todos	os	sábados	entre	os	dias	
04	de	Junho	e	29	de	Outubro	e	
ainda	aos	domingos	entre	03	de	
Julho	 e	 09	 de	 Outubro.	 A	 via-
gem	que	decorre	entre	as	esta-

Histórico do Douro, 20811 Régua - Tua, na ponte do Corgo.13 de Agosto de 2022. © José Pedro Botelho

Final dE ÉPoca Para os 
comboios hisTóricos



27

ções	da	Régua	e	do	Tua	ao	longo	
de	 36	 quilómetros	 permite	 ao	
passageiro	 desfrutar	 da	 paisa-
gem	 do	 Alto	 Douro	 Vinhateiro,	
classificada	pela	UNESCO	como	
Património	Mundial.

Quem	embarca	nesta	viagem	
conta	com	uma	receção	perso-
nalizada	 na	 estação	 da	 Régua,	
local	 onde	 se	 faz	 o	 embarque	
na	composição	rebocada	com	a	
locomotiva	a	vapor	0186	e	que	
conta	 ainda	 com	 cinco	 carrua-
gens	 históricas	 que	 disponibili-
zam	um	total	de	254	lugares.	A	
paragem	na	estação	do	Pinhão	
à	 ida	 reveste-se	 de	 particular	
interesse	com	o	abastecimento	
de	água,	tarefa	que	pouco	mu-
dou	no	último	século.	

A	bordo	a	animação	é	constan-
te	com	a	presença	de	um	grupo	
de	 danças	 e	 cantares	 tradicio-
nais.	 Na	 estação	 do	 Tua,	 para	

além	 da	 manobra	 que	 ocorre	
na	 placa	 giratória	 que	 permite	
virar	 a	 posição	 da	 locomotiva,	
os	passageiros	podem	visitar	o	
Centro	 Interpretativo	 do	 Vale	
do	 Tua.	 No	 regresso	 acontece	
nova	 paragem	 no	 Pinhão	 para	
visita	a	uma	Wine	House,	antes	
da	chegada	à	estação	da	Régua.	

Tal	 como	acontece	no	Vouga	a	
campanha	de	verão	do	histórico	
foi	 um	 enorme	 sucesso	 com	 a	
composição	 a	 circular	 constan-
temente	lotada.

Perante	 os	 dois	 casos	 de	 su-
cesso	 em	 2022,	 aguardamos	
ansiosamente	 pela	 próxima	
temporada	de	2023.

comboio corrEio

O mau tempo marcou as últimas viagens. Na ponte sobre o Tua, 22 de Outubro de 2022. © João Lourenço

Estação do Tua, 22 de Outubro de 2022. © João Lourenço
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cP rEForça ligaçõEs a 
badaJoz

Desde o dia 9 de 
outubro que a CP 
disponibiliza mais 

dois comboios diários a ligar 
o Entroncamento a Badajoz. 
Passam a ser dois comboios 
em cada sentido, com as 
Allan’s a saírem do Entron-
camento às 9h28 e 13h36, 
e de Badajoz às 13h09 e 
18h41 (hora portuguesa). 
As viagens demoram entre 
2h43 e 2h56 efetuando pa-
ragem em vários apeadeiros 
e estações do Ribatejo e Alto 
Alentejo. 

Os	 novos	 horários	 permitem	
uma	“melhor”	ligação	a	Madrid,	
com	 saída	 de	 Lisboa	 às	 12h30	
no	 IC	 513,	 transbordo	 no	 En-

troncamento	 para	 o	 Regional	
5503	às	13h36	e	nova	troca	de	
comboio	em	Badajoz	às	16h36	
para	o	Intercity	00193	que	che-
ga	 a	 Chamartín	 pelas	 21h18	
(hora	 portuguesa).	 Em	 sentido	
contrário	 a	 saída	 dá-se	 pelas	
7h30	de	Chamartín	no	Intercity	
00190,	 transbordo	em	Badajoz	
para	o	Regional	5500	às	13h09	
(hora	 portuguesa)	 e	 outro	
transbordo	 no	 Entroncamento	
às	16h00	para	o	IC	512	chegan-
do	a	Lisboa	-	Santa	Apolónia	às	
17h00,	um	tempo	total	de	9h30	
de	viagem.

Observa-se	 uma	 melhoria	
nos	tempos	de	viagem	entre	as	
duas	capitais	da	Península	Ibé-
rica	e	a	eliminação	de	um	trans-

bordo,	mas	 tempos	 de	 viagem	
de	9	horas	para	pouco	mais	de	
600	 km	 de	 distância	 apenas	
servem	para	quem	faz	a	viagem	
pelo	gosto	de	andar	de	comboio	
ou	 em	 Interrail.	 Precisamente	
estes	últimos	tem	sido	o	motor	
do	 crescimento	 do	 número	 de	
passageiros	 no	 regional	 raia-
no,	que	em	2022	viu	um	boom,	
com	 vários	 dias	 deste	 verão	 a	
irem	duas	ou	três	Allan’s	à	Ex-
tremadura	Espanhola.	

Para	 consumo	 interno	 as	 po-
pulações	da	linha	do	Leste	pas-
sam	 a	 contar	 com	 mais	 uma	
ligação	a	Badajoz	e	a	ter	a	pos-
sibilidade	 e	 ir	 e	 vir	 no	mesmo	
dia.

Allan 0365 preste a chegar a Badajoz com o Regional 5501,12 de Outubro de 2022. © Valério dos Santos
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Em	 termos	 de	 infraestrutura	
os	 novos	 comboios	 obrigaram	
a	 reformulações	 nos	 horários	
dos	 comboios	 de	 mercadorias	
que	usam	a	 linha	do	Leste	e	à	
abertura	das	estações	de	Torre	
das	 Vargens	 e	 Portalegre	 que	
há	vários	anos	se	encontravam	
em	eclipse	24h	por	dia	(embo-
ra	 pontualmente	 fossem	 aber-
tas	para	cruzamentos/avanços,	
quando	 existiam	 comboios	 de	
mercadorias	extra),	porém	com	
três	cantões	na	casa	dos	40	km,	
que	levam	mais	de	30	minutos	
a	 serem	 percorridos	 por	 cada	
comboio	a	gestão	da	circulação	
não	 é	 fácil	 e	 qualquer	 atraso	
num	dos	comboio	gera	um	efei-
to	bola	de	neve	nos	outros	com-
boios,	gerando	atrasos	nesses.	

A	 isto	 soma-se	uma	situação	
caricata,	 o	 maquinista	 que	 vai	
para	 Badajoz	 é	 o	 mesmo	 que	
regressa	no	comboio	seguinte	e	
no	caso	do	5501/5500	o	maqui-

nista	tem	o	seu	tempo	de	refei-
ção	(50	minutos	de	acordo	com	
o	regulamento	da	CP)	em	Bada-
joz,	mas	 como	 a	 Allan	 apenas	
está	56	minutos	nesta	estação,	
tendo	 ainda	 o	 maquinista	 que	
trocar	os	comandos	de	uma	ca-
bine	para	a	outra,	faz	com	que	
qualquer	atraso	que	o	5501	te-

nha	à	chegada	a	Badajoz	vá	ge-
rar	atraso	na	saída	do	5500,	e	
têm	sido	vários	dos	dias	em	que	
isto	acontece,	com	o	5500	a	sair	
de	Badajoz	com	15/20	minutos	
de	atraso,	que	depois	gera	igual	
atraso	ao	5503	no	cruzamento	
dos	 dois	 na	 estação	 da	 Torre	
das	Vargens.

Regional 5503, realizado pela 0361, entre Arroches e Santa Eulália com a típica paisagem do Alto Alentejo de 
fundo.12 de Outubro de 2022. © Valério dos Santos

Cruzamento dos R 5500 e R 5503 na estação de Torre das Vargens. 
09 de Outubro de 2022. © Vasco Troni
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o rEssurgir da FroTa dE 
allans

Quase desapareci-
das da circulação 
ferroviária nacio-

nal em meados de 2019, 
quando apenas duas unida-
des estavam ao serviço, as 
Allans conseguem provar 
que têm mais vidas que um 
gato. 

Donas	 e	 senhoras	 do	 serviço	
regional	do	Leste,	até	pela	falta	
de	material	a	diesel	para	colocar	
neste	eixo	ferroviário,	a	CP	tem	
vindo	a	recolocar	gradualmente	
mais	unidades	disponíveis,	quer	
para	 substituir	 as	 automotoras	
que	chegam	(será?)	ao	final	da	
vida	 útil,	 quer	 para	 reforçar	 a	
frota.	 Tendo	 em	 consideração	
a	 idade	 que	 apresentam	 e	 os	
problemas	sobejamente	conhe-
cidos,	a	fiabilidade	das	0350s	é	
má	e	não	são	 raras	as	avarias	

que	as	mesmas	sofrem	regular-
mente	ao	longo	da	ligação	entre	
o	Entroncamento	e	Badajoz.

Mais	recentemente	a	CP		op-
tou	 pela	 duplicação	 do	 serviço	
regional	 do	 Leste,	 com	 duas	
circulações	em	cada	sentido	en-
tre	o	Entroncamento	e	Badajoz,	
sendo	 anunciado	 com	 toda	 a	
pompa	 e	 circunstância	 a	 redu-
ção	do	tempo	de	viagem	entre	
as	capitais	ibéricas.	Como	refe-
rido	anteriormente	as	0350	es-
tão	encarregues	destes	percur-
sos,	o	que	obriga	a	um	reforço	
do	número	de	automotoras	dis-
poníveis.

Deste	 modo	 nas	 instalações	
oficinais	do	Barreiro	durante	os	
últimos	 tempos	 trabalhou-se	
afincadamente	 na	 recuperação	
da	 0360	 que	 foi	 “entregue”	 e	

seguiu	 viagem	 para	 o	 Entron-
camento	no	passado	dia	29	de	
Outubro.

Anteriormente	 a	 0364	 tam-
bém	 tinha	 saído	 das	 oficinas	
da	Figueira	da	Foz	no	dia	12	de	
Outubro	em	direção	ao	Entron-
camento,	 isto	 depois	 de	 lá	 ter	
estado	 vários	meses	 imobiliza-
da.	 Apesar	 do	 estado	 exterior	
impecável,	 com	 uma	 pintura	
nova,	durante	a	viagem	foi	no-
tória	 a	 falta	 do	 motor,	 sinóni-
mo	 que	 não	 estará	 já	 pronta	
para	circular	no	 imediato.	Para	
o	 transporte,	 e	 visto	 que	 não	
tinha	 qualquer	meio	 de	 tração	
autónomo,	 a	 CP	 transportou	 a	
mesma	inserida	numa	composi-
ção	com	duas	carruagens	e	tra-
cionada	pela	5605.

Marcha da 0360 entre o Barreiro e o Entroncamento. Pinhal Novo, 21 de Outubro de 2022. © João Balseiro
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A composição parada em Alfarelos 
para manobrar e pormenores 
da Allan 0364 sem alguns dos 

componentes. 12 de Outubro de 
2022.

 © Nuno Cortesão
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A depressão Beatrice 
que se abateu so-
bre Portugal entre 

os dias 22 e 23 de Outubro, 
principalmente a norte do 
do país causou alguns cons-
trangimentos na circulação 
ferroviária.

A	 linha	 do	Minho	 acabou	 por	
ser	a	mais	afetada	por	esta	si-
tuação	com	a	forte	chuvada	e	o	
vento	que	se	fez	a	sentir	a	pro-
vocar	alguns	danos,	inclusive	a	
nível	da	catenária,	tendo	a	mes-
ma	ficado	sem	energia	durante	
algum	 tempo	 entre	 Cerveira	 e	
Valença.

A	situação	mais	problemática	
ocorreu	ao	quilómetro	130,886	
junto	 à	 passagem	 inferior	 da	
rua	 da	 Rainha	 em	 Valença,	 a	
escassos	 300	metros	 da	 ponte	
internacional	sobre	o	rio	Minho	
Um	 pequeno	 deslizamento	 de	
terras	da	via	 em	direção	à	es-
trada	 obrigou	 no	 domingo	 dia	
23	 à	 suspensão	 da	 circulação	
ferroviária	 entre	Valença	 e	 Tuy	
até	que	os	meios	da	Infraestru-
turas	de	Portugal	resolvessem	a	
situação.	

Para	 mitigar	 os	 constrangi-
mentos	 a	 CP	 viu-se	 na	 neces-
sidade	de	efetuar	o	 transbordo	
ferroviário	 das	 circulações	 de	

passageiros	afetadas,	enquanto	
que	 um	 comboio	 de	 mercado-
rias	 acabou	por	 ver	 a	 sua	 via-
gem	adiada.	

A	circulação	foi	posteriormen-
te	 retomada	 após	 intervenção	
na	via,	ficando	o	troço	em	ques-
tão	limitado	à	velocidade	máxi-
ma	de	10	kmh,	como	podemos	
observar	na	imagem	em	anexo.

linha do minho
dEPrEssão bEaTricE Provocou 

danos

Troço da linha do Minho afetado pelo mau tempo, com a limitação a 10 km/h. 26 de Outubro de 2022.
© Valério dos Santos
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Aspectos do deslizamento de terras e da solução provisória de suporte da via junto da passagem inferior.
 26 de Outubro de 2022. © Valério dos Santos

inTErvEnção na EsTação dE darquE

A estação de Dar-
que ao quilómetro 
76,8 da linha do Mi-

nho tem vindo a ser alvo de 
obras de melhoramento das 
condições de circulação.

A	empreitada	de	renovação	da	
superestrutura	da	 linha	 I,	 situ-
ada	junto	ao	edifício	de	passa-
geiros,	tem	um	custo	associado	
de	239.652,55	€	e	os	trabalhos	
ficaram	 a	 cargo	 da	 empresa	
Fergrupo,	após	a	assinatura	do	
contrato	em	Julho	de	2022.

A	intervenção	permite	a	subs-
tituíção	 das	 travessas	 de	 ma-
deira	 por	 travessas	 de	 betão	

bi-bloco,	 substituição	 de	 carril,	
assim	 com	 a	 regularização	 de	
balastro	 e	 o	 ataque	 mecânico	
pesado,	permitindo	resolver	al-
guns	problemas	de	degradação	
existentes.

As	 principais	 intervenções	
previstas	nesta	empreitada	são:

m Substituição	 integral	 das	
travessas	 de	 madeira	 por	 tra-
vessas	 do	 tipo	 bi-bloco	 (TBB),	
com	aplicação	de	fixações	para	
carril	54kg/m;

m Construção	de	BLS	 (bar-
ra	 longa	 soldada)	 em	 carril	
54kg/m;

m Execução	de	caixa	de	ba-
lastro	de	25	cm	abaixo	da	base	
da	TBB;

m Levantes	 de	 enchimento	
e	 Ataque	Mecânico	 Pesado	 de-
finitivo,	 incluindo	 regulação	 de	
balastro;

m Execução	 de	 soldaduras	
aluminotérmicas.

Com	 o	 final	 da	 empreitada	
a	 linha	 I	 ficará	 com	 travessas	
de	 betão	 bi-bloco,	 tal	 como	 já	
acontecia	 anteriormente	 na	 li-
nha	II,	mantendo-se	a	linha	III	
com	travessas	de	madeira.

https://www.fergrupo.pt/

https://www.fergrupo.pt/destaques/linha-do-minho-darque-renovacao-da-superestrutura-de-via-da-linha-i
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Duas visões distintas das obras que decorreram entre Outubro e Novembro na estação de Darque. Na fotografia 
superior temos a situação no dia 22 de Outubro e a inferior no dia 03 de Novembro. © Jorge Lopes
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Estão concluídos os trabalhos refe-
rente à empreitada de reparação 
das barreiras dinâmicas existentes 

na linha do Douro entre os km 121,500 e 
121,800.

Este	tipo	de	barreiras	são	compostas	por	diver-
sos	elementos,como		são		o		caso		de		redes		de	
aço	de	elevada	resistência,	conjunto	de	cabos	aço	
horizontais,	postes	metálicos	verticais	e	maciços	
ancorados	ao	terreno.	A	intervenção	agora	fina-
lizada	 teve	 como	 objetivo	 a	 renovação	 e	 refor-
ço	das	barreiras	existentes	que	já	contavam	com	
duas	 décadas	 de	 via	 útil,	 apresentando-se	 algo	
fragilizadas.	

Deste	modo	fica	garantida	a	sua	eficácia,	pro-
tegendo	a	via	férrea	de	eventuais	quedas	de	ele-
mentos	 existentes	 na	 barreira,	 minimizando	 os	
riscos	e	aumentando	a	segurança	das	circulações.

A	localização	do	talude	onde	foram	efetuados	os	
trabalhos	obrigou	a	que	os	meios	opera-
cionais	e	a	maquinaria	necessária	fossem	
transportados	 por	 via-férrea,	 enquanto	
que	o	transporte	dos	trabalhadores	fosse	
feito	com	recurso	a	um	barco.	

A	 empreitada	 foi	 realizada	 pela	 em-
presa	 Ancorpor,	 tendo	 a	 fiscalização	 da	
mesma	 ficado	 a	 cargo	 da	 Infraestrutu-
ras	 de	 Portugal.	 O	 investimento	 foi	 de	
249.753,00	€	e	os	trabalhos	decorreram	
de	modo	a	não	comprometer	a	circulação	
de	comboios.

Esta	empreitada	faz	parte	de	um	con-
junto	de	 intervenções	que	 têm	ocorrido	
ao	longo	da	linha	do	Douro,	com	desta-
que	para	os	trabalhos	efetuados	em	di-
versos	 taludes,	 minimizando	 os	 riscos	
naturais	e	beneficiando	as	condições	de	
segurança	e	consequentemente	a	dispo-
nibilidade	e	fiabilidade	da	 infraestrutura	
ferroviária.

linha do douro
rEnovação dE barrEiras dinâmicas

A zona da linha do Douro onde ocorreu a renovação das barreiras dinâmicas. © Infraestruturas de Portugal
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ccdr-n concluiu PEla viabilidadE 
E govErno anunciou rEabErTura 

do Troço Pocinho – barca d’alva

Não é ainda o fim do 
túnel, mas a apre-
sentação do estudo 

de viabilidade da reabertu-
ra do troço Pocinho – Barca 
d’Alva culminou uma fase 
crítica do processo. A CCDR-
-N apresentou no início do 
mês de Outubro as conclu-
sões sobre o projecto de re-
abertura, concluindo que o 
investimento previsto de 75 
milhões de Euros gera uma 
taxa internal de rentabilida-
de ligeiramente superior a 
8%, descontando os fluxos 
de caixa actualizados.

A	reactivação	dos	28	quilóme-
tros	de	via	é	vista	como	um	dos	
melhores	 investimentos	 possí-
veis	 para	 tentar	 reanimar	 um	
pouco	 a	 deprimidíssima	 região	
do	 Douro	 Internacional,	 po-
dendo	 gerar	 oportunidades	 de	
dinamização	económica	actual-
mente	vedadas	às	comunidades	
locais.

Apesar	de	falarmos	de	uma	re-
activação	de	um	pequeno	troço,	
podem	ainda	tardar	cinco	anos	
até	 que	 seja	 uma	 realidade,	 e	
isto	 se	 não	 existirem	 atrasos.	
Só	no	 início	 de	2023	 será	 lan-
çado	o	concurso	para	o	projecto	

de	execução,	prevendo-se	con-
tratação	 de	 obra	 apenas	 para	
2025,	 um	 calendário	 bastante	
distendido	e	que	levanta	sérias	
dúvidas	 quanto	 à	 real	 vontade	
política	de	concretizar	a	reaber-
tura.

O apeadeiro do Côa no troço encerrado entre Pocinho e Barca D’Alva, 12 de Março de 2016. © Nuno Miguel
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iP volTou a TEsTar  
PanTógraFos inTEroPErávEis
Depois de em 2021 a 

empresa ter inicia-
do testes na linha 

do Minho com pantógrafos 
Schunk interoperáveis, a IP 
voltou a recorrer à CP para 
retomar uma campanha de 
ensaios entre Porto e Avei-
ro, e entre Esmoriz e Valen-
ça, para validar o comporta-
mento dinâmico dos novos 
pantógrafos Schunk, cujas 
dimensões e geometria res-
pondem a 100% às especifi-
cações técnicas de interope-
rabilidade, o que permitirá 
que qualquer material motor 

dotado deste tipo de pantó-
grafos possa percorrer qual-
quer linha electrificada se-
gundo as mesmas normas, 
normas onde são definidas 
tolerâncias como afasta-
mento máximo do fio de con-
tacto face ao eixo da via, en-
tre outras.

A	linha	do	Minho	voltou	a	ser	o	
palco	destes	ensaios	dado	que,	
entre	Nine	e	Valença,	a	electrifi-
cação	cumpre	já	as	normas	eu-
ropeias	quando	à	geometria	da	
catenária,	 repetindo-se	ensaios	
com	as	locomotivas	2600	equi-
padas	 destes	 vistosos	 pantó-

grafos,	acompanhadas	da	Corail	
VIP	 e	 do	 furgão	 de	 inspecção	
de	catenária.	A	empresa	voltou	
a	 instalar	 câmaras	 em	 zonas	
concretas	de	passagem	veloz,	a	
140	km/h,	entre	Viana	e	Cami-
nha.

Estes	 ensaios	 formam	 parte	
da	 missão	 de	 homologar	 este	
tipo	de	pantógrafos	para	uso	na	
rede	 nacional,	 incluindo	 a	 sua	
passagem	por	troços	cuja	cate-
nária	segue	ainda	as	anteriores	
normas	portuguesas,	o	que	jus-
tificou	a	expansão	dos	ensaios,	
desta	vez,	até	Aveiro.	

No dia 25 de Outubro de 2022 a composição que andou a realizar testes de catenária foi constituída pela loc 
2609, seguida por duas Corail, uma delas a VIP, e na cauda a 2612. © Tiago Cunha
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govErno PrEvê comboios 
dE alTa vElocidadE no 
orçamEnTo dE 2023 

O Governo previu, na 
sua proposta de 
orçamento de Es-

tado para o ano de 2023, a 
compra de doze comboios de 
alta velocidade pela CP, num 
valor global de 336 milhões 
de Euros – cerca de 28 mi-
lhões de Euros por unidade.

Os	comboios	serão	comprados	
directamente	 pela	 CP,	 que	 até	
o	 poder	 realizar	 precisa,	 para	
lá	 desta	 cabimentação	 orça-
mental,	 de	 ver	 efectivada	 a	 fi-
nalização	 da	 reestruturação	 da	

sua	dívida	que,	prevista	no	Or-
çamento	de	Estado	de	2022,	é	
reconduzida	para	a	proposta	de	
2023,	 ainda	 aguardando	 con-
cretização.

Com	a	linha	de	alta	velocidade	
Lisboa	–	Porto	a	ser	estabeleci-
da	em	bitola	ibérica,	a	principal	
dúvida	será	se	os	comboios	per-
mitirão	acesso	também	a	linhas	
de	 bitola	 europeia,	 como	 é	 a	
maioria	das	linhas	de	alta	velo-
cidade	espanholas,	para	permi-
tir	 operação	 de	 comboios	 para	
lá	 das	 nossas	 fronteiras.	 Actu-

almente,	apenas	a	Talgo	dispõe	
de	comboios	de	alta	velocidade	
bi-bitola	 para	 300	 km/h,	 exis-
tindo	ainda	versões	na	CAF	e	na	
Stadler	que	podem	evoluir	com	
relativa	facilidade	para	este	pa-
tamar.

Os	novos	comboios	de	alta	ve-
locidade	deverão	entrar	em	ser-
viço	em	2028,	aquando	da	pre-
vista	 inauguração	 do	 primeiro	
troço	da	linha	de	alta	velocidade	
Lisboa	–	Porto,	no	caso	o	troço	
Soure	–	Porto.

A mesma composição vista de cauda, Lousado,  25 de Outubro de 2022. © Tiago Cunha
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cP rEaJusTou oFErTa 
no douro

Com o final da época 
alta do turismo a CP 
reduziu a oferta que 

tinha disponibilizado na li-
nha do Douro, voltando aos 
moldes habituais para esta 
altura do ano.

Relembramos	 que	 a	 CP	 deci-
diu	reforçar	significativamente	a	
oferta	entre	os	meses	de	Maio	e	
de	Outubro	para	fazer	face	a	um	
aumento	considerável	no	núme-
ro	 de	 passageiros	 que	 utilizam	
o	eixo	ferroviário	entre	o	Porto	
e	o	Pocinho.	A	operadora	públi-
ca	colocou	sobre	os	carris	mais	
dois	comboios	Interregionáis	di-

ários	(21861	e	21860)	que	liga-
vam	a	cidade	invicta	ao	extremo	
da	linha	do	Douro.	Foram	ainda	
colocadas	mais	carruagens	nos	
serviços	existentes	e	o		Regional	
4105	e	o	IR	874,	foram	prolon-
gados	até	ao	Pinhão,	na	chega-
da	e	na	partida	respetivamente,	
ao	invés	da	estação	da	Régua.

A	 diminuição	 do	 número	 de	
passageiros,	principalmente	re-
lacionados	com	o	turismo,	levou	
a	que	a	situação	se	revertesse.	
Assim	desde	o	dia	16	de	Outu-
bro	que	os	Interregionais	21861	
e	 21860	 deixaram	 de	 circular,	
assim	 como	 acabaram	 os	 pro-

longamentos	 dos	 serviços	 até	
ao	Pinhão	e	o	reforço	do	número	
de	carruagens	em	alguns	com-
boios,	sendo	esta	uma	situação	
volátil	 que	 facilmente	 poderá	
ser	revertida	tendo	em	conta	a	
disponibilidade	 de	 carruagens	
no	parque	da	CP.

 Locomotivas 1424 + 1438 com o IR 21860, ponte das Quebradas, 23 de Outubro de 2022. 
© José Pedro Botelho
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ExPosição rails do 
ProgrEsso

O IR 21860 a aproximar-se da Régua sobre a ponte do Corgo, 13 de Agosto de 2022. © José Pedro Botelho

A Associação Move 
Beiras e a Junta 
de Freguesia do 

Tortosendo irão organizar a 
exposição Rails do Progres-
so, com inauguração a 12 de 
Novembro na vila do Torto-
sendo.

Esta	 exposição	 já	percorreu	
destinos	 como	 Vila	 Velha	 de	
Ródão,	Entroncamento	e,	mais	
recentemente,	Covilhã.	Resulta	
de	uma	parceria	entre	o	Museu	
Nacional	 Ferroviário,	 o	Municí-
pio	 de	 Vila	 Velha	 de	 Ródão	 e	
o	 projeto	 Rail	 Fest,	 criado	 em	
2021	 no	 âmbito	 das	 celebra-
ções	do	ano	europeu	do	trans-
porte	ferroviário.	

Irá	contar	com	a	história	da	

inauguração	da	Linha	da	Beira	
Baixa,	entre	Abrantes	e	a	Covi-
lhã	a	6	de	Setembro	de	1891,	
onde	 o	 Tortosendo	 fez	 parte	
deste	 dia	 ao	 terem	 atapetado	
a	 linha	com	flores	para	a	pas-
sagem	do	comboio	Real,	tendo	
sido	 esta	 localidade	 batizada	
pela	Rainha	D.	Amelia	de	“Vila	
Nova	das	Flores”.

Este	 local	estará	apetrecha-
do	com	peças	 	de	antigos	 tra-
balhadores,	 estações	 e	 mode-
lismo	ferroviário.

A	sessão	de	abertura	conta-
rá	com	uma	mesa	redonda	so-
bre	o	 tema	“Beira	 Interior	 -	O	
Futuro	da	Ferrovia”	no	dia	12,	
pelas	15H.	Já	na	sessão	de	en-
cerramento	 haverá	 uma	 mesa	

redonda	cujo	assunto	é	“Com-
boios	com	História”,	no	dia	27,	
pelas	15H.

Ainda,	 segundo	 marcação,	
as	escolas	poderão	visitar	este	
local	 e	 perceber	 a	 história	 da	
Linha	da	Beira	Baixa	bem	como	
ver	 peças	 que	 se	 usaram	 nos	
caminhos	 de	 ferro.	 A	 isto	 ire-
mos	juntar	o	tema	do	Turismo	
Ferroviário	 e	 como	 o	 mesmo	
poderá	ser	fundamental	para	a	
dinamização	do	Interior.	

A	 Rails	 do	 Progresso	 estará	
disponível	 para	 visita	 gratuita	
entre	 os	 dias	 12	 e	 27	 de	 No-
vembro	nos	seguintes	horários:	
2ª	a	6ª	feira	das	15H	às	19H;	
sábado	e	domingo:	das	10H	às	
12H30	e	das	14H	às	19H.
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associação movE bEiras 
rEcEbEu uma Excursão

No passado dia 16 
a Associação Move 
Beiras recebeu 

uma excursão (cerca de 60 
pessoas) promovida pelo 
Clube Belavista Aventura, de 
Santa Iria da Azoia. Esta via-
gem teve o intuito de dar a 
conhecer o Interior. 

A	Benespera	 foi	 a	 última	 pa-
ragem	 de	 uma	 excursão	 pro-
movida	 pelo	 Clube	 Belavista	
Aventura,	 onde	 os	 participan-
tes	chegaram	de	comboio,	após	
uma	visita	ao	Museu	de	Lanifí-
cios	da	UBI	na	Covilhã	e	no	dia	

anterior	 caminharam	pela	Rota	
das	Faias	em	Manteigas.

Este	grupo	pernoitou	na	Covi-
lhã	e	visitou	a	Cidade	Neve.

Já	na	“Estação	Miradouro”,	fo-
ram	 recebidos	 pela	 população	
da	“Capital	Ferroviária”	da	Linha	
da	Beira	Baixa,	a	Vereadora	do	
Turismo	da	Câmara	Municipal	da	
Guarda,	Diana	Monteiro,	o	Pre-
sidente	 da	 Junta	 de	 Freguesia,	
Patrick	 Joaquim,	 e	 pelo	 Grupo	
de	Concertinas	Estrelas	do	Jar-
melo,	 cuja	 excelente	 animação	
nos	 acompanhou	durante	 o	 al-

moço	 e	 o	 resto	 da	 tarde.	 Os	
participantes	 puderam	 conhe-
cer	a	aldeia	e	o	seu	património	
através	 de	 uma	 visita	 guiada	
que	contemplou	uma	passagem	
pelo	 mercadinho	 de	 produtos	
endógenos.

O	almoço	e	a	visita	guiada	à	
aldeia,	 monumentos	 contou	
com	muita	animação,	conto	de	
tradições,	lendas,	crenças	e	re-
ligião.		

Agradecemos	ao	Município	da	
Guarda,	 à	 CLDS	 4G	 -	 Guarda	
Geração,	 à	 Associação	 Cultural	

Imagem de grupo na estação da Covilhã. © Óscar Ascensão
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e	 Recreativa	 de	 Benespera	 e	 à	 Fregue-
sia	de	Benespera	-	Guarda	pelo	apoio	à	
esta	actividade	e	claro,	a	 toda	a	equipa	
que	esteve	por	detrás	de	mais	um	gran-
de	evento	de	sucesso	com	a	marca	Move	
Beiras!		

Esta	atividade	prova	que	o	Interior	está	
vivo,	recomenda-se	e	as	pessoas	dão-lhe	
valor.	 Agradecemos	 a	 esta	 organização	
por	não	ter	desistido	de	vir	visitar	o	Inte-
rior	mesmo	como	todos	os	contratempos	
que	a	nossa	Serra	da	Estrela	passou.		

O apeadeiro de Benespera voltou a encher-se de passageiros. © Óscar Ascensão



TransporTe de MaTeriais de Via e 
Maquinaria de eMpreiTeiros

Para além do tão publicitado progra-
ma Ferrovia 2020 que tem vindo a 
permitir a modernização de várias 

linhas da rede ferroviária nacional, continu-
am a ser efetuadas dezenas de intervenções 
que permitem manter os níveis de seguran-
ça nas circulações. 

Estas	ações	de	manutenção	que	decorrem	em	
diversos	troços	da	rede	ferroviária	proporcionam	
a	 circulação	 de	 algumas	 composições	 que	 atra-
em	os	spotters,	atraídos	algumas	vezes	pela	uti-
lização	de	 locomotivas	a	diesel	que	 rebocam	os	
habituais	 vagões	 de	 balastro	 ou	maquinaria	 de	
empreiteiros,	 ou	 apenas	 pela	 passagem	 destes	
comboios	em	alguns	locais	onde	não	é	comum.

O	grande	destaque	do	passado	mês	de	Outubro	
foi	para	a	linha	do	Oeste	que	durante	uma	sema-
na	recebeu	vários	comboios	de	balastro.	Os	com-

boios	foram	efetuados	desde	a	Torre	da	Gadanha	
com	recurso	a	locomotiva	elétrica,	tendo	inicial-
mente	como	destinos	o	Terminal	de	Mercadorias	
da	Bobadela	e	o	Entroncamento,	consoante	o	lo-
cal	da	linha	do	Oeste	para	onde	estava	destinada	
a	 operação	de	descarga	do	balastro.	 Foi	 nestas	
duas	estações	que	a	MEDWAY	procedeu	à	 troca	
de	tração	elétrica	por	tração	a	diesel	dando	lugar	
às	1900s	e	1400s.

Nem	 só	 de	 balastro	 se	 fizeram	 os	 comboios	
havendo	 lugar	para	o	 transporte	de	material	de	
empreiteiros,	algo	que	aconteceu	no	Oeste,	mas	
também	a	norte	do	país,	numa	altura	em	que	o	
Douro	continua	a	ser	alvo	de	obras	de	manuten-
ção	e	modernização	da	via.

A	intervenção	no	Douro	faz	parte	da	empreitada	
de	renovação	de	via	entre	os	pk	151,335	e	163	
num	valor	de	cerca	de	4	milhões	de	euros.

1904	com	o	comboio	de	balastro	(74630)	vazio	a	caminho	da	Bobadela.	Asseiceira	Grande,	
25	de	Outubro	de	2022	© Ricardo Rodrigues
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Comboio	74630.	Oriente,	25	de	Outubro	de	
2022.	© Ruben Ramalhow
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	Comboio	de	balastro	nº	74630,	Caldas	da	Rainha	-	Terminal	de	mercadorias	da	Bobadela.	
Meleças,	25	Outubro	2022.	© Bruno Belém

Operações	de	descarga	de	balastro.	
Martingança,	27	de	Outubro	de	2022	e	Leiria	na	
noite	de	28	de	Outubro	de	2022.	© Bruno Cunha

w
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1431	e	1450	no	comboio	74637	(Leiria	-	Entroncamento)	em	dois	momentos	distintos.	Em	primeira	
a	entrar	na	estação	de	Alfarelos	vindo	do	Oeste.	Depois	da	manobra	a	composição	seguiu	para	sul	a	

caminho	da	cidade	do	Entroncamento.	Alfarelos,	27	de	Outubro	de	2022.	© Nuno Cortesão
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MEDWAY	1435	com	o	comboio	74321	a	caminho	do	Pocinho.	Cabêda,	18	de	Outubro	de	2022.
	© Gil Monteiro

Takargo	6002	com	material	de	via	para	trabalhos	no	Oeste.	Monte	Real,	
28	de	Outubro	de	2022.	© Bruno Cunha
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No	passado	dia	22	de	Outubro	a	2605	sofreu	uma	avaria	no	velocímetro	perto	de	Vila	Nova	de	
Cerveira	ao	efetuar	o	IR	850,	tendo	regressado	a	Valença.	Posteriormente	a	composição	foi	inte-
grada	no	IR	852	tendo	ambas	seguido	viagem	para	o	Porto.	Os	passageiros	acabaram	por	seguir	
viagem	no	“Celta”	420.		

IR 852, com as 2607 e a 2605 a reboque. Lousado, 22 de Outubro. © Tiago Cunha

No	dia	16	de	Outubro	devido	a	avaria	da	locomotiva	5605	que	fazia	o	IC	526,	a	CP	enviou	desde	o	
Porto	a	locomotiva	2605	para	efetuar	o	socorro,	rebocando	a	composição	até	Lisboa.	No	dia	seguinte	
a	2605	regressou	ao	Porto	a	integrada	na	composição	do	IC	521.

IC 521 na passagem pelo Ameal, 17 de Outubro de 2022. © Nuno Cortesão

Pelas Objectivas dOs leitOres - OutubrO de 2022
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Uma	surpresa	logo	no	primeiro	dia	de	mês	de	Outubro	com	a	locomotiva	1563	da	Takargo	a	per-
correr	alguns	quilómetros	não	muito	habituais	pela	linha	do	Norte.	A	viagem	serviu	para	ir	buscar	
vagões	Laagrss	e	transportar	os	mesmos	para	o	Entroncamento.	

Marcha 95239, Alfarelos - Entroncamento. Alfarelos, 01 de Outubro de 2022. © Diogo Ludovina

Marcha 95239, Alfarelos - Entroncamento. Pombal, 01 de Outubro de 2022. © Raul Marques
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A	5035	com	o	siderúrgico	83130	(vazio)	com	as	locomotivas	1904	e	4712	a	reboque.	As	tabelas	
de	carga	em	vígor	na	linha	do	Norte	continuam	com	restrições	à	utilização	das	locomotivas	elétricas	
da	série	4700	da	MEDWAY,	obrigando	a	operadora	a	utilizar	tração	a	diesel	em	linhas	elétrificadas.	
Apesar	da	MEDWAY	já	ter	efetuado	alguns	ensaios	de	carga	com	as	4700s,	cujos	resultados	foram	
positivos,	continuam	a	não	existir	alteração	nas	tabelas,	isto	numa	altura	em	que	tanto	se	debatem	
as	questões	ambientais.

83130 (Leandro Siderurgia - Entroncamento).Taveiro, 22 de Outubro de 2022. © Nuno Cortesão

O	comboio	50014	(Leandro	Siderurgia	-	Leixões)	com	a	1909	e	1903	a	reboque.	As	locomotivas	
já	tinham	seguido	isoladas	na	marcha	28616	entre	Gaia	e	a	Siderurgia.	Posteriormente	a	1903	foi	
incorporada	num	comboio	em	Leixões	para	seguir	para	sul.

Comboio 50014 à passagem pelo Leandro, 13 de Outubro. © Rui Pedro Ferreira
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Steve	Widdowson	visitou	o	Algarve	durante	alguns	dias	do	mês	de	Outubro,	aproveitando	para	
viajar	entre	Vila	Real	de	Santo	e	Lagos.	Durante	esse	tempo	captou	algumas	imagens	represen-
tativas	dos	movimentos	ferroviários,	da	evolução	dos	trabalhos	de	eletrificação	(reproduzidas	no	
Ferrovia	2020)	e	de	outros	pormenores	de	âmbito	ferroviário.

algarve “railways”

Chegada a Loulé do comboio de areia 52398, com as 4720 e 4725, proveniente do Entroncamento. Um 
dos dois comboios de mercadorias que visita o Algarve regularmente. 06 de Outubro de 2022. 

© Steve Widdowson

A 0452 com um regional proveniente de Vila Real de Santo António aproxima-se do seu destino final, a 
estação de Faro, passando entre a marina e a ria Formosa. De realçar o local final da eletrificação.

06 de Outubro de 2022. © Steve Widdowson
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O edifício e toda a zona envolvente da antiga estação de Vila Real de Santo António - Guadiana está a ser alvo 
de intervenção. Décadas de abandono quase completo levaram a que o imóvel ficasse completamente degradado. 

O imóvel irá ter finalmente uma nova vida. Segundo algumas informações o mesmo será disponibilizado para 
utilização da PSP, força policial que já ocupa a antiga alfândega de Vila Real de Santo António, visível em fundo na 

fotografia inferior, 05 de Outubro de 2022. © Steve Widdowson
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O antigo edifício da estação de Lagos e a 
cocheira com a placa giratória onde está 

instalada a secção museológica, cuja 
reabertura já foi prometida para breve. 

Destaque para a escultura que faz parte do 
monumento comemorativo do centenário da 

chegada do comboio a Lagos inaugurado 
no final de Julho.

10 de Outubro de 2022.

 © Steve Widdowson
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O dinamismO dOs investimentOs 
na metrO dO POrtO 

A ampliação da rede 
do Metro do Porto 
conhece no momen-

to atual três grandes frentes 
de trabalho, respectivamen-
te as empreitadas das linhas 
Amarela e Rosa e o projecto 
de execução da linha Rubi. 

Neste	 artigo	 vou	 abordar	 al-
guns	 dos	 desenvolvimentos	
mais	 significativos	 ocorridos	
em	 outubro	 relativos	 à	 em-
preitada	 de	 expansão	 da	 linha	

Amarela,	 entre	 Santo	 Ovídio	 e	
a	Vila	d’Este	e	ao	projecto	para	
a	construção	da	linha	Rubi,	que	
irá	 estabelecer	 uma	 nova	 liga-
ção	 entre	 Gaia	 e	 o	 Porto,	 res-
pectivamente	 entre	 Santo	 Oví-
dio	e	a	Casa	da	Música.			

A	empreitada	para	a	constru-
ção	da	expansão	da	linha	Ama-
rela	teve	início	em	Abril	de	2021	
e	deverá	estar	concluída	até	ao	
final	do	próximo	ano.	Ao	 longo	
dos	3,15	quilómetros	que	sepa-

ram	a	agora	estação	terminal	da	
futura,	são	várias	as	frentes	de	
obra	 marcando	 uma	 presença	
contínua	sobre	o	futuro	traçado	
da	 linha.	Uma	parte	significati-
va	 deste	 trajeto	 desenvolve-se	
à	 superfície,	 seja	na	 zona	 logo	
após	a	estação	de	Santo	Ovídio	
como	na	envolvente	da	estação	
Hospital	Santos	Silva	até	à	es-
tação	Vila	d’Este.	A	estação	Ma-
nuel	Leão	é	a	única	enterrada.	
O	poço	 já	 se	 encontra	 concluí-
do	 assim	 como	 um	 dos	 troços	

Por: Pedro Mêda

Imagem aérea onde é possível ver as obras ao longo de todo o percurso da linha 
amarela e o parque de material. 12 de Setembro de 2022. © Pedro Mêda
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de	 túnel	 em	 direção	 a	 Santo	
Ovídio.	Desenvolvem-se	actual-
mente	os	 trabalhos	de	escava-
ção	do	túnel	no	troço	entre	esta	
estação	e	a	do	Hospital.

Da	 estação	 Manuel	 Leão	 até	
Santo	Ovídio	é	necessário	ven-
cer	 um	 grande	 desnível	 sobre	
uma	 orografia	 muito	 acidenta-
da.	Por	esse	motivo	foi	prevista	
uma	transição	de	túnel	para	um	
viaduto	 em	 curva	 que	 permiti-
rá	 a	 inserção	 desta	 extensão	
no	 traçado	 em	 serviço.	 Des-
de	 há	 uns	meses	 a	 esta	 parte	
que	“nasceu”	uma	estrutura	de	
grande	 dimensão	 que	 parecia	
ser	um	estaleiro	para	o	 fabrico	
dos	tramos	deste	viaduto.	Situ-
ada	 junto	 da	 Estrada	 Nacional	
1,	foi	palco	dos	desenvolvimen-
tos	que	queremos	destacar.

Foi	no	passado	dia	25	que	se	
iniciou	o	lançamento	dos	primei-
ros	 três	módulos	 já	 fabricados	

deste	 viaduto.	 Este	 processo,	
realizado	com	macacos	hidráuli-
cos,	faz	com	que	a	estrutura	vá	
avançando	entre	os	pilares	até	
chegar	ao	outro	extremo.	Gran-
de	 parte	 das	 pontes	 metálicas	
da	linha	do	Douro,	por	exemplo,	
foram	 executadas	 com	 recurso	
a	esta	técnica,	embora	com	ou-
tros	 meios.	 Um	 exemplo	 mais	
recente	da	utilização	desta	téc-
nica,	mas	numa	obra	de	maior	
dimensão	é	o	viaduto	de	Millau	
localizado	no	sudoeste	da	Fran-
ça.

Ao	contrário	destas	estruturas,	
o	lançamento	incremental	deste	
viaduto	 apresenta	 um	 grau	 de	
dificuldade	 superior	 pelo	 facto	
de	o	mesmo	ter	um	desenvolvi-
mento	em	curva,	o	que	irá	obri-
gar	a	várias	correções	de	traje-
tória	 da	 estrutura	 ao	 longo	 da	
sua	“viagem”.	Está	previsto	que	
os	trabalhos	decorram	até	ao	fi-

nal	de	Março	de	2023.

No	 dia	 27,	 na	 sede	 a	Ordem	
dos	Engenheiros	–	Região	Nor-
te,	decorreu	uma	sessão	sobre	
a	nova	 travessia	do	Douro	que	
contou	 com	 a	 participação	 da	
Metro	do	Porto	 e	 de	 responsá-
veis	da	equipa	projectista.

Depois	da	apresentação	de	to-
dos	os	aspetos	da	linha	Rubi,	foi	
realizada	uma	exposição	muito	
detalhada	 sobre	 a	 evolução	 do	
projecto	até	à	definição	da	for-
ma	final	da	ponte,	os	cuidados	
que	 foi	 necessário	 considerar	
na	 envolvente	 dos	 encontros,	
sobretudo	do	 lado	do	Porto,	os	
pressupostos	 para	 a	 conceção	
estrutural	da	ponte	e	o	método	
construtivo	preconizado.

Nesta	apresentação	muito	de-
talhada	 foi	 possível	 compreen-
der	 que	 a	 forma	 final	 da	 nova	
ponte	bem	como	o	método	pre-

Imagem virtual da nova ponte. © Edgar Cardoso, Arenas e NOARQ
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visto	para	a	sua	construção	têm	
como	 inspiração	 uma	 obra	 de	
arte	 recentemente	 construída.	
Estamos	a	falar	do	viaducto	de	
Almonte	pertencente	à	linha	de	
Alta	 Velocidade	 Madrid-Extre-
madura.	 Trata-se	 de	 uma	 obra	
que	 embora	 muito	 recente	 já	
ganhou	vários	prémios	e	detém	
o	recorde	do	maior	arco	em	be-
tão	armado	numa	ponte	ferrovi-
ária;	384	metros.

A	 nova	 ponte	 do	metro,	 terá	
um	arco	com	uma	geometria	di-
ferente	 e	 a	 parte	 central,	 com	
180	 metros	 de	 comprimento,	
será	 em	 pórtico,	 embora	 com	
uma	secção	longitudinal	de	ge-
ometria	 variável	 fazendo	 com	
que	 se	 assemelhe	 a	 um	 arco.	
O	 seu	 vão	 será	 de	 aproxima-
damente	400	metros.	Tal	como	
muitos	eventualmente	se	recor-
darão	aquando	da	construção	da	
ponte	do	Infante,	também	esta	

obra	 terá	 pilares	 provisórios	
que	terão	um	papel	fundamen-
tal	 para	 permitir	 o	 avanço	 da	
estrutura	durante	a	construção.	
Será	sobre	estes	pilares	que	se-
rão	 fixadas	 também	 as	 torres	
provisórias	 essenciais	 para	 ga-
rantir	 a	 colocação	 dos	 tirantes	
provisórios.	 Como	 as	 imagens	
são	melhores	 que	 as	 palavras,	
fica	um	link	onde	é	possível	ver	
a	 forma	 como	 se	 processou	 a	
construção	 do	 viaducto	 de	 Al-
monte:	 https://www.youtube.
com/watch?v=ifaMHMMS-hs.

Esta	 obra,	 a	 ser	 executada	
conforme	 previsto,	 irá	 contri-
buir	 para	 elevar	 ainda	 mais	 a	
qualidade	 do	 espólio	 já	 ímpar	
de	estruturas	sobre	o	rio	Douro	
na	zona	do	Porto.	Aguardemos	
os	próximos	desenvolvimentos,	
designadamente	 o	 lançamento	
do	concurso	único	para	a	cons-
trução	de	toda	a	linha	(incluindo	

a	ponte,	as	estações	e	todos	os	
restabelecimentos),	algo	que	foi	
também	revelado	pela	Metro	do	
Porto	durante	a	apresentação.

Além	 destes	 factos	 ao	 nível	
da	 infraestrutura,	 dá-se	 nota	
ainda	 do	 embarque,	 em	 me-
ados	 de	 Outubro,	 da	 primeira	
composição	de	um	total	de	18,	
encomendadas	 à	 empresa	 chi-
nesa	CRRC	Tangshan.	Prevê-se	
que	chegue	a	Portugal	durante	
o	mês	 de	 Novembro,	 pelo	 que	
iremos	 acompanhar	 os	 desen-
volvimentos.					

Imagem virtual da nova ponte. © Edgar Cardoso, Arenas e NOARQ 
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Linha Évora - Elvas

Imagem do grupo junto da 
ponte sobre a ribeira de 

Machede.

18-10-2022.

© João Cunha

A nova ligação tem início em 
Évora, cidade que se vê em 
fundo. Junto ao aglomerado 

urbano passava a antiga 
ligação para Estremoz.

18-10-2022.

© João Cunha

Uma representação institucional 
da APAC – Associação Portugue-
sa dos Amigos dos Caminhos de 

Ferro visitou no passado dia 18 de Outu-
bro as obras em curso na linha Évora – El-
vas, pertencentes ao Corredor Ferroviário 
Sul, que integra várias intervenções de 
melhoria das acessibilidades a Espanha.

A	Infraestruturas	de	Portugal	apresentou	os	
detalhes	da	obra	pela	voz	do	eng.	Paulo	Tava-

res,	o	gestor	de	empreendimentos,	e	que	lide-
rou	depois	a	visita	a	alguns	pontos	singulares	
das	obras	em	curso.	A	nova	linha,	que	estará	
apta	para	250	km/h	para	comboios	de	passa-
geiros	e	de	120	km/h	para	comboios	de	merca-
dorias,	está	na	última	fase	de	construção	civil,	
a	 que	 se	 seguirá	 posteriormente	 a	 colocação	
de	via,	catenária	e	sinalização.

O	 troço	 Évora	 –	 Évora	 Norte	 deverá	 estar	
concluído	 até	 ao	 final	 do	 ano	 e	 tem	 pratica-

APAC VISITOU OBRAS DA LINHA ÉVORA – ELVAS
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Após a cidade eborense 
encontramos a primeira 

obra de arte sobre o 
rio Xarrama, com uma 

extensão de 195 metros. 
Do lado direito são visíveis 

os encontros da antiga 
ponte ferroviária do ramal 

de Reguengos.

18-10-2022.

© João Cunha

mente	toda	a	plataforma	já	finalizada,	sobran-
do	basicamente	por	tratar	a	deslocação	de	um	
poste	 de	 alta	 tensão	 da	 ERedes,	 que	 actual-
mente	ainda	está	situado	numa	curva	do	futuro	
traçado.	O	troço	Évora	Norte	–	Freixo	está	em	
trabalhos	de	acabamentos	e	será	também	en-
tregue	até	ao	final	do	ano.

O	troço	Freixo	–	Alandroal	foi	já	concluído	e	
entregue	oficialmente	a	25	de	Outubro,	ao	pas-
so	que	o	troço	final	Alandroal	–	Elvas	é	o	mais	
atrasado,	mas	ainda	assim	sem	impacto	no	ca-
lendário	global	da	obra.	É	o	troço	mais	 longo	
(40	 quilómetros)	 e	 com	mais	 obras	 de	 arte,	
prevendo-se	a	conclusão	das	obras	de	constru-
ção	civil	para	o	2º	trimestre	de	2023.

A	visita	 iniciou-se	no	estaleiro	de	Évora,	de	
onde	a	comitiva	partiu	para	visitar	a	variante	
de	Évora	e	a	sua	continuação	pelo	traçado	ori-
ginal	 até	Sousa	da	Sé	 (Évora	Norte),	 onde	o	
traçado	original	é	deixado	definitivamente	para	
trás	e	a	linha	abraça	90	quilómetros	feitos	de	
raiz	e	com	os	mais	modernos	padrões	de	cons-
trução.

Os	trabalhos	de	colocação	de	via	devem	ini-
ciar-se	no	início	de	2023,	e	praticamente	toda	

a	via	e	restantes	materiais	será	colocada	a	par-
tir	de	Évora,	com	uma	pequena	fracção	apenas	
a	ser	enviada	e	colocada	a	partir	de	Elvas,	após	
finalização	do	último	troço.	

Ao	todo,	os	cerca	de	100	quilómetros	inter-
vencionados	ou	construídos	custarão	338	mi-
lhões	de	Euros,	dotando	o	país	da	sua	primeira	
linha	de	altas	prestações	–	se	não	quisermos	
chamar-lhe	de	alta	velocidade.	A	linha	será	to-
talmente	electrificada	e	com	ERTMS,	a	primeira	
do	país	equipada	com	o	novo	sistema	europeu	
de	sinalização,	gestão	de	tráfego	e	controlo	das	
circulações.

Toda	 a	 plataforma	 está	 construída	 para	 via	
dupla,	 com	 excepção	 das	 pontes	 e	 viadutos,	
onde	apenas	foi	erguido	um	tabuleiro.	No	en-
tanto,	todas	as	fundações	ficaram	já	feitas	para	
erguer	o	tabuleiro	para	a	segunda	via,	uma	dis-
posição	adoptada	para	permitir	que,	quando	for	
necessário	duplicar	a	via,	a	obra	pode	decorrer	
sem	impactos	de	maior	sobre	a	circulação	fer-
roviária	que	continuará	na	via	adjacente.

O	 troço	 contará	 com	 três	 estações	 técnicas	
para	 cruzamento	 e	 ultrapassagem	 de	 com-
boios.	
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Ponte sobre a ribeira de 
Machede com 126 metros de 

extensão ao pk 131,8.

18-10-2022.

© João Cunha

Do mesmo local da foto 
anterior, mas desta vez com 
vista para o lado de Elvas. 
A linha nova curva á direita 
abandonando o canal da 
antiga ligação a Estremoz 

que ainda é visível na 
imagem. A "bifurcação" 
situa-se ao pk 126,3.

18-10-2022.

© João Cunha

Ocupando o canal da linha 
original para Estremoz 

temos uma visão para o 
lado de Évora. Em primeiro 

plano a ponte sobre a 
ribeira de Vale Figueiras 

com 34 metros. Ao fundo a 
ponte sobre o rio Degebe 
com 97 metros. Esta parte 

da linha está preparada 
para via única.

18-10-2022.

© João Cunha
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No sentido de Évora temos 
em fundo o viaduto da 

Retorta ao pk 163,8 e 404 
metros de extensão. Em 

primeiro plano o viaduto de 
Penedrais ao pk 164,4 e com 
614 metros de comprimento.

18-10-2022.

© João Cunha

Uma vista panorâmica da 
ponte das Gordesas ao pk 
165,2 e com 512 metros de 

comprimento.

18-10-2022.

© João Cunha

Sobre a ponte das Gordesas  
no sentido de Elvas.

18-10-2022.

© João Cunha
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Pormenor da construção do 
arco da ponte de Pardais.

18-10-2022.

© João Cunha

Construção da ponte de 
Pardais ao pk 170,5 com 

vista para o lado de Évora 
e a nacional 373 do lado 

esquerdo.

18-10-2022.

© João Cunha

Com a vila do Alandroal do 
lado esquerdo temos em 

fundo a passagem superior 
ao pk 166,7.

18-10-2022.

© João Cunha
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Construção da ponte da 
Asseca com vista para 

Elvas. De realçar a ponte 
romana existente do lado 

direito.

18-10-2022.

© João Cunha

Em primeiro plano os 
pilares da ponte da Asseca 
e em fundo a construção 

do viaduto da Asseca, com 
vista para o lado de Évora. 

Estamos na zona do pk 
177.

18-10-2022.

© João Cunha

Ainda na ponte de Pardais, 
que irá ter uma extensão 
de 785 metros, com vista 

para o lado de Elvas.

18-10-2022.

© João Cunha
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Linha da beira Alta

PRINCIPAL LINHA INTERNACIONAL DO PAÍS FECHA POR 
MAIS DE UM ANO

Com uma sorumbática nota de im-
prensa, a Infraestruturas de Por-
tugal comunicou no final de Outu-

bro que a linha da Beira Alta não reabrirá 
em Janeiro, após o cumprimento do anun-
ciado período de nove meses de interdi-
ção total de tráfego. A comunicação deste 
trágico atraso foi envelopada numa notí-
cia que dava conta de uma visita aos tra-
balhos e que relegou a comunicação des-
te importantíssimo facto para uma quase 
nota de rodapé, sem sequer esclarecer, 
preto no branco, qual o prazo da prorro-
gação.

Uma	 leitura	 mais	 atenta	 permite	 perceber	
que	 se	 tratará	 de	 uma	 prorrogação	 de	 pelo	
menos	seis	meses,	dado	que	a	IP	associou	a	
prorrogação	não	ao	desastroso	atraso	dos	tra-
balhos	–	que	é	visível	no	terreno	e	com	parte	
importante	das	frentes	de	obras	bem	despidas	
de	pessoal	 e	 de	material	 –	mas	a	uma	nova	
condicionante	que	apareceu	com	a	obra	de	ex-
pansão	de	capacidade	no	IP3,	que	passa	sob	
a	 via,	 em	Santa	Comba	Dão.	Nesse	 detalhe,	
a	empresa	diz	que	será	necessário	demolir	o	
viaduto	ferroviário	actual	e	construir	um	novo,	
obra	que	se	inicia	agora	e	que	durará	270	dias	
–	9	meses	a	contar	do	seu	início,	o	que	relega	
a	reabertura	da	linha	da	Beira	Alta	para	o	início	

Construção do viaduto da Pampilhosa na concordância da Mealhada. Outubro de 2022.
© Fernando Liberato
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do	segundo	semestre	de	2023,	após	pelo	me-
nos	15	meses	de	interdição	total.

A	 Infraestruturas	 de	 Portugal	 não	 expli-
ca	 porque	 é	 que	 a	 opção	 é	 demolir	 primeiro	
e	 fazer	 depois,	 e	 não	 o	 de	 realizar	 um	novo	
viaduto	 imediatamente	 ao	 lado,	 com	uma	 ri-
pagem	mínima	 da	 via,	 impedindo	 assim	 que	
seja	 a	 ferrovia	 a	 afectada	 pela	 alteração	das	
condicionantes	da	obra	rodoviária	do	IP3,	que	
contrariamente	à	ferrovia	não	verá	a	sua	circu-
lação	ser	totalmente	encerrada.

De	 igual	 modo,	 apesar	 de	 ser	 manifesto	 o	
atraso	nos	trabalhos	ferroviários,	a	Infraestru-
turas	de	Portugal	não	coloca	aí	o	ênfase	para	
esta	 prorrogação,	 que	 constitui	 já	 a	 página	
mais	negra	da	operação	da	linha,	logo	a	seguir	
ao	acidente	de	Alcafache.	Ainda	assim,	a	em-
presa	elenca	um	rol	de	motivos	para	atrasos,	
onde	não	podia	faltar	a	obrigatória	referência	à	
epidemia	de	Covid-19	e	agora	também	à	guer-
ra	na	Ucrânia,	país	onde	por	sinal	os	comboios	
voltam	a	 circular	 poucas	 horas	 depois	 da	 in-
fraestrutura	ferroviária	ser	atacada	por	mísseis	
russos.	Toda	uma	triste	ironia.

Recorde-se	que	nos	anos	40	do	século	passa-
do	a	Beira	Alta	sofreu	uma	grande	actualização	
de	 viadutos	 e	 pontes,	 que	 incluiu	 construção	
de	novas	obras	de	arte,	demolição	de	obras	de	
arte	originais	e	substituição	de	tabuleiros	me-
tálicos	em	pontes,	operações	sempre	realiza-

das	apenas	com	algumas	horas	de	interdição,	
para	ripagem	de	via	e/ou	tabuleiros.	No	início	
dos	anos	90,	a	total	reconstrução	da	linha,	que	
incluiu	ainda	nova	sinalização,	catenária	e	pas-
sagens	 inferiores,	 foi	 também	 realizada	 com	
apenas	 algumas	 horas	 de	 interdição	 total	 de	
tráfego,	tendo	o	tráfego	sido	mantido.

É	 agora	 no	 século	 XXI,	 com	 bastante	mais	
meios	 tecnológicos	 disponíveis	 e	 com	 muito	
mais	propaganda	institucional,	que	a	linha	da	
Beira	Alta	encara	um	encerramento	que	durará	
certamente	mais	de	um	ano	e	cujos	impactos	
no	médio	e	longo	prazo	são	incalculáveis.	De-
morarão	anos	até	se	recuperar	o	magro	pata-
mar	de	tráfego	que	existia	antes	das	obras,	já	
de	si	impactado	por	anos	de	obsolescência	da	
infraestrutura	que	impunha	severas	restrições	
e	atrasos	às	circulações.	No	 fundo,	a	realiza-
ção	de	obras	que,	no	quadro	europeu,	podem	
ser	vistas	como	banais	com	recurso	a	interdi-
ção	total	de	tráfego	acabará	por	provocar	uma	
prorrogação	 ainda	 por	 avaliar	 dos	 benefícios	
que	a	actual	renovação	trará.	

Toda	uma	história	trágica	no	principal	corre-
dor	ferroviário	internacional	do	país,	um	sím-
bolo	maior	da	falta	de	exigência	histórica	que	
existe	no	nosso	país,	que	em	total	indiferença	
aceita	um	desfecho	destes	como	se	fosse	um	
mal	necessário.

Construção da nova 
passagem inferior no Luso.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato
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 Muro de contenção à saída 
estação de Mortágua.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato

Trabalhos a decorrer no 
apeadeiro de Monte de 

Lobos.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato

 Estabilização de taludes 
praticamente concluídos à 
saída do Túnel da Ribeira 

ao pk 68.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato
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 Trabalhos de reabilitação da Ponte do Dão. Outubro de 2022. © Fernando Liberato

 Trabalhos de limpeza e reabilitação da Ponte do Coval. Outubro de 2022. © Fernando Liberato
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 Construção da nova 
passagem inferior de acesso 

à ecopista do Dão.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato

Vista áera da estação de 
Santa Comba Dão.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato

 Trabalhos a decorrer 
nas passagens inferiores 
da EN2 e IP3 em Santa 

Comba Dão.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato
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Um AMV (aparelho mudança 
de via) desmontado na 
estação de Carregal.

01-10-2022.

© João Pedro Tavares

 
Vista aérea da estação de 

Carregal do Sal.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato

Vista a nivel do solo da 
construção da passagem 
inferior em Santa Comba 

Dão.

01-10-2022.

© João Pedro Tavares
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Construção das novas 
plataformas de passageiros 
na estação de Carregal do 

Sal.

01-10-2022.

© João Pedro Tavares

Carregal do Sal ainda tem 
muito que (des)esperar pela 

colocação das linhas na 
estação.

01-10-2022.

© João Pedro Tavares

A plataforma de via em 
direção a Carregal do 

Sal ainda longe de estar 
pronta para receber carril, 

travessas e balastro.

01-10-2022.

© João Pedro Tavares
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Vista aérea da estação de 
Oliveirinha-Cabanas.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato

 
Vista ao nível do solo da 
estação de Oliveirinha-

Cabanas.

01-10-2022.

© João Pedro Tavares

Uma enorme pilha 
de travessas usadas 
encostadas junto ao 

caminho de entrada para 
a Quinta da Fidalga, perto 

do antigo apeadeiro de 
Alvarelhos.

01-10-2022.

© João Pedro Tavares
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Trabalhos a decorrer na 
estação de Nelas.

 Outubro de 2022.

© Fernando Liberato

A catenária tem o "final" em 
Oliveirinha - Cabanas.

01-10-2022.

© João Pedro Tavares

Um pormenor das 
marcações no terreno 
referente às obras de 

modernização na estação 
de Oliveirinha-Cabanas.

01-10-2022.

© João Pedro Tavares
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Na zona de Mourilhe 
(pk 130) o túnel ainda 

se mantém intacto e os 
trabalhos de construção da 

passagem suerior pouco 
avançaram nos últimos 

meses.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato

 
À saída da estação de 

Mangualde ainda existe 
armamento de via por 

retirar.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato

Na estação de Mangualde 
os trabalhos avançam 

muito lentamente.

Outubro de 2022.

© Fernando Liberato
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Na estação de Faro está 
instalado o estaleiro onde se 
podem encontrar máquinas 
rodo-ferroviárias e diversos 

materiais de construção 
como são os postes de 

catenária.

06-10-2022.

©  Steve Widdowson

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

Imune às situações que ocorrem na 
Beira Alta e Oeste a eletrificação 
da linha do Algarve vai decorrendo 

dentro da normalidade. Dividida em duas 
empreitadas, Faro – Vila Real de Santo 
António e Tunes Lagos, existem trabalhos 
ao longo de vários quilómetros e em lo-
cais distintos.

No	caso	do	sotavento	algarvio	o	grande	des-
taque	continua	a	ser	a	colocação	dos	postes	ao	
longo	da	linha,	sendo	que	no	mês	de	Outubro	
já	existiam	alguns	instalados	entre	Olhão	e	a	
Fuseta.	

Na	 cidade	 olhanense	 iniciaram-se	 as	 obras	
de	intervenção	na	passagem	superior	existen-
te	junto	da	estação,	que	vai	impedir	o	trânsito	
automóvel	até	Fevereiro	de	2023.	O	gabarito	
existente	é	insuficiente	para	a	colocação	da	ca-
tenária	e	é	necessário	proceder	à	substituição	
(alteamento)	da	passagem	rodoviária.

A	construção	das	diversas	SET	(Sala	Equipa-
mentos	de	Telecomunicações)	também	decorre	
a	muito	bom	ritmo,	estando	algumas	pratica-
mente	concluídas,	faltando	depois	a	colocação	
e	ligação	dos	diversos	equipamentos	técnicos.

Há	ainda	a	realçar	o	trabalho	feito	em	alguns	
taludes,	quer	para	consolidação	dos	mesmos,	
quer	 para	 permitir	 a	 criação	 de	 espaço	 sufi-
ciente	para	se	poder	avançar	com	a	abertura	
dos	caboucos	destinados	aos	postes	de	cate-
nária.

Para	o	lado	do	barlavento	a	empreitada	ini-
ciou-se	com	praticamente	6	meses	de	diferença	
em	relação	à	outra	e	os	trabalhos	obviamente	
estão	numa	fase	menos	desenvolvida.	Decor-
rem	 essencialmente	 as	 primeiras	 ações	 rela-
cionadas	com	a	construção	da	SET	e	a	abertura	
dos	buracos	para	os	postes	de	catenária.	Esta	
tarefa	que	se	iniciou	em	Tunes	atingiu	a	zona	
do	apeadeiro	do	Poço	Barreto	durante	o	mês	
de	Outubro.
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Um pormenor do processo 
de fixação dos postes 

de catenária dentro dos 
caboucos.

05-10-2022.

©  Steve Widdowson

Os primeiros postes 
colocados após a ponte 

girante de São Francisco.

04-10-2022.

©  Steve Widdowson

À saída de Faro podemos 
observar onde acabava 

a eletrificação (seta 
vermelha) e a o início da 
nova empreitada (seta 

verde).

09-10-2022.

©  Steve Widdowson
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Após o apeadeiro do Bom 
João em direção a Olhão.

15-10-2022.

© Pedro André

Construção da SET junto do 
apeadeiro do Bom João.

15-10-2022.

© Pedro André

Apeadeiro do Bom João ao 
pk 342,2.

15-10-2022.

© Pedro André
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Ao pk 346,2 voltamos 
a encontrar os postes 

colocados entre Faro e 
Olhão.

15-10-2022.

© Pedro André

A recta a caminho de 
Olhão com o pk 345 em 

fundo.

15-10-2022.

© Pedro André

Ao pk 344,6 com vista para 
Faro ainda não estavam 

instalados os postes.

15-10-2022.

© Pedro André
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Placa de informação sobre o 
encerramento da passagem 

superior.

15-10-2022.

© Pedro André

A passagem inferior 
que antecede a estação 

de Olhão no sentido 
ascendente e que irá ser 
alvo de uma importante 

intervenção.

15-10-2022.

© Pedro André

Antes da estação de Olhão 
os postes já estavam 
espalhados pela via.

15-10-2022.
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Dentro da cidade de Olhão. 
Em fundo a passagem 

superior que irá ser 
substítuida.

15-10-2022.

© Pedro André

Estação de Olhão já com 
os postes para colocar.

15-10-2022.

© Pedro André

Passagem superior já 
encerrada e em obras.

15-10-2022.

© Pedro André
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Do mesmo local da foto 
anterior, mas com vista para 
o lado de Vila Real de Santo 

António.

15-10-2022.

©  Pedro André

Junto à passagem de nível 
do pk 351,5 com vista para 

o lado de Olhão.

15-10-2022.

©  Pedro André

Olhão pk 350,5 com vista 
para o lado de Vila Real de 

Santo António.

15-10-2022.

©  Pedro André
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Em Tavira o regional passa 
pela ponte ferroviária já com 

os pórticos de catenária.

06-10-2022.

©  Steve Widdowson

Construção da SET junto 
ao apeadeiro da Luz.

01-11-2022.

© Pedro André

Abertura dos caboucos 
ao longo da via, trabalhos 
que já chegavam até ao 

apeadeiro da Luz.

01-11-2022.

© Pedro André
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O talude ao pk 386,9 que 
foi alvo de uma importante 
intervenção, com vista para 

o lado de Faro.

01-11-2022.

©  Pedro André

Construção da SET junto ao 
apeadeiro da Conceição.

01-11-2022.

© Pedro André

A SET junto do 
apeadeiro da Porta Nova 
praticamente concluída.

01-11-2022.

© Pedro André
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Estação de Vila Real de 
Santo António onde já estão 
resguardados alguns postes 

para futura colocação.

05-10-2022.

©  Steve Widdowson

Construção da SET junto 
ao apeadeiro de Castro 

Marim.

01-11-2022.

© Pedro André

Ao pk 387 existem 3 
tabuleiros (rodoviário e 
dois tabuleiros de apoio 

às condutas de água 
existentes). No tabuleiro 
rodoviário não existem 

restrições de altura, nos 
tabuleiros das condutas de 
água existia a necessidade 
de fazer o alteamento dos 

mesmos.

01-11-2022.

© Pedro André
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Só é possível alimentar 
a catenária a partir de 2 
SST distintas (Tunes e 

futuramene Olhão) com a 
inserção de uma ZN que 

separa eletricamente os dois 
troços.

13-102022.

© Pedro André

A ZN de Loulé é necessária 
para viabilizar a eletrificação 

do troço em análise e por 
questões de exploração 

permitindo isolar secções 
da linha. 

13-10-2022.

© Pedro André

Ao pk 322,8 irá nascer 
a futura zona neutra de 

Loulé. 

13-10-2022.

© Pedro André

Zona Neutra de Loulé
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Em breve as paisagens 
rurais de laranjeiras da 
zona de Silves vão ter a 
companhia da catenária.

10-10-2022.

©  Steve Widdowson

À imagem do que 
aconteceu no extremo 

oposto do Algarve, estes 
são os primeiros trabalhos 

relacionados com a 
eletrificação até Lagos.

10-10-2022.

©  Steve Widdowson

Aproveitando uma 
viagem a bordo de um 
regional entre Faro e 

Lagos foi possível captar 
algumas imagens das 

fundações para os postes 
de catenária, como em 

Alcantarilha.

10-10-2022.

©  Steve Widdowson

(troço Tunes - Lagos
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Vista das intervenções que 
decorrem ao pk 321.

23-10-2022.

© Raul Marques

Antes do túnel de Espinho, 
no sentido ascendente, 
constrói-se a passagem 

superior de peões.

23-10-2022.

© Raul Marques

Linha do Norte (Troço Espinho - Gaia)

Construção da passagem 
inferior rodoviária a sul de 

Espinho.

23-10-2022.

© Raul Marques
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As obras que decorrem 
em Miramar.

23-10-2022.

© Raul Marques

Construção da passagem 
inferior pedonal perto de 

Aguda.

23-10-2022.

© Raul Marques

O mau tempo provocou 
alguns problemas 

que influenciaram o 
desenrolar das obras 

de modernização, como 
podemos observar junto ao 

apeadeiro de Francelos.

23-10-2022.

© Jorge Lopes
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O famoso mirante da 
Madalena previsto para ser 

demolido devido às obras de 
modernização da linha do 

Norte.

23-10-2022.

© Raul Marques

Estação de Valadares.

23-10-2022.

© Raul Marques

Nova estação técnica de 
Francelos.

23-10-2022.

© Raul Marques
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Na estação gaiense não 
faltam obras.

23-10-2022.

© Raul Marques

Entrada sul da estação de 
Vila Nova de Gaia.

23-10-2022.

© Raul Marques

No entanto ainda falta um 
longo caminho para que 
tudo esteja finalizado.

23-10-2022.

© Raul Marques
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Apesar da presença 
de várias máquinas do 

empreiteiro, a circulação 
conseguia-se fazer por uma 
só via. Têm sido relatadas 
várias queixas resultantes 
da falha de horários das 

interdições de via.

23-10-2022.

© Jorge Lopes

Na estação de Gaia 
decorriam uma série de 
trabalhos, numa altura 
em que os problemas 
relacionados com a 

modernização se vão 
acumulando.

23-10-2022.

© Jorge Lopes

Saída da estação de Gaia 
no sentido descendente 

com a locomotiva da DST 
do lado esquerdo.

23-10-2022.

© Jorge Lopes
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Vale Francas - 
Marcações no terreno. 
Local do futuro Posto 
Autotransformador de 

Camarão (PAT).

09-09-2022.

© Ricardo Rodrigues

Novas travessas de 
betão junto à estação do 

Ramalhal.

03-10-2022.

© Ricardo Rodrigues

Desmatação do terreno 
para a construção da 

futura variante do Outeiro.

07-10-2022.

© José Sousa

Linha do Oeste
(Troço Torres Vedras - Caldas da Rainha)



Em DEstaquE na Próxima 
EDição Da trainsPottEr

PtG 2022

Comboio 13863, PTG Tours, Setúbal - Tunes. 
Linha do Sul pk 300. 

09 de Novembro de 2022.

  © Pedro André


