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Que mês foi este! 
Novembro de 
2022 terá sido o 

epílogo deste ano, com mo-
tivos de interesse para to-
dos os gostos. Tantos são os 
motivos de interesse, que 
guardamos para o próximo 
mês o olhar para o regresso 
do PTG aos carris nacionais, 
dedicando olhares mais 
atentos desde já à demons-
tração de material circulan-
te que ocorreu nas docas de 
Lisboa, entre outros assun-
tos.

Entre	eles,	o	Plano	Ferroviá-
rio	 Nacional.	 O	 documento	 foi	
apresentado	 a	 17	 de	 Novem-
bro	 e	 seguiu	 para	 discussão	
pública,	antes	de	 tomar	 forma	
de	 lei,	 como	 o	 plano	 rodoviá-
rio	 nacional.	 Não	 é	 um	 plano	
de	 investimentos,	 mas	 antes	
um	 documento	 que	 orienta	 o	
desenvolvimento	 do	 território	
–	depois	de	aprovado,	qualquer	
plano	 de	 investimentos	 deve	
aderir	à	direcção	indicada	pelo	
PFN,	 assegurando	 que	 o	 de-
senvolvimento	se	faz	coerente-
mente.

Desde	 o	 Estado	 Novo	 que	
não	contávamos	com	documen-
to	comparável,	uma	prova	mais	
que	 Pedro	 Nuno	 Santos	 e	 sua	
equipa	trabalham	temas	estra-
tégicos	 na	 ferrovia	 a	 um	nível	
excelente,	comentário	que	tem	
de	ser	acompanhado	pela	cons-
tatação	de	que	nos	níveis	tácti-
co	e	operacional	a	mediocrida-
de	 continua	 inalterada,	 e	 será	
sempre	 um	 obstáculo	 a	 qual-
quer	implementação	do	PFN.

Com	horizonte	 pouco	 ambi-
cioso	colocado	em	2050	e	sem	
ser	 conhecida	 nenhuma	 von-

tade	 de	 consagrar	 orçamen-
talmente	 um	 fluxo	 financeiro	
regular	 para	 contribuir	 para	 o	
regular	 desenvolvimento	 da	
rede	 ferroviária,	 o	 PFN	 nunca	
deixará	 de	 ser	 um	 documento	
de	excelência	para	planeamen-
to	 territorial,	mas	não	é	ainda	
acompanhado	 das	 garantias	
necessárias	de	que	este	país	e	
este	sistema	político	honrem	o	
trabalho	 de	 grande	 nível	 ago-
ra	efectuado.	É	o	alerta	que	se	
impõe,	num	momento	alegre	e	
onde	é	justo	celebrar	a	capaci-
dade	que	houve	para	criar	um	
plano	deste	tipo.

A	 inversão	 do	 pensamento	
das	infra-estruturas	que	o	PFN	
consagra	 é	 visível	 pelo	 facto	
das	 linhas	 no	mapa	 nascerem	
de	uma	noção	prévia	de	servi-
ços	e	níveis	de	serviço	a	pres-
tar,	a	que	adaptações	estrutu-
rais	 “apenas”	 respondem,	 em	
vez	de	determinarem.	Podemos	
não	 ser	 um	 país	 rico	 como	 a	
Suíça	ou	tão	bem	gerido	como	
eles,	mas	nada	impede	de	pen-
sarmos	 estrategicamente	 se-
gundo	 as	 convenções	 helvéti-
cas,	sem	margem	para	dúvidas	
as	 que	 mais	 têm	 beneficiado	
populações	na	hora	de	estrutu-
rar	um	serviço	ferroviário.

É	 fundamental	 que	 o	 país	
discuta	 o	 PFN	 apresentado	 –	
estou	 convicto	 que	 é	 possível	
uma	 aprovação	 quase	 unâni-
me,	 dado	 que	 as	 falhas	 mais	
óbvias	que	pode	ter	serão	fun-
damentalmente	 pormenores,	
temas	 onde	 é	 perfeitamente	
natural	 existirem	 saudáveis	
divergências.	 Pessoalmente,	
apenas	 contesto	 claramente	 a	
opção	para	quadrilátero	do	Mi-
nho,	onde	não	 faz	 sentido	ou-

tra	coisa	que	não	seja	coser	os	
vários	eixos	ferroviários	norte-
nhos	com	ferrovia	pesada.	A	tí-
tulo	de	exemplo,	este	PFN	não	
fica	muito	distante	do	que	por	
exemplo	Iniciativa	Liberal	apre-
sentou	nas	últimas	eleições,	no	
que	 é	 uma	 imagem	que	 deixa	
antever	 um	 fácil	 acordo	 em	
todo	o	espectro	político	portu-
guês	 para	 o	 documento	 agora	
apresentado.

Quero	destacar	a	 importân-
cia	 de	 acelerar	 a	 coesão	 ter-
ritorial	 com	 linhas	 como	 a	 de	
Trás-os-Montes,	a	de	Viseu	ou	
a	nova	linha	Beja	–	Faro,	exem-
plos	de	 investimentos	que	não	
devem	demorar	até	2050,	mas	
serem	muito	acelerados	e	per-
mitidos	 pela	 necessária	 alo-
cação	 de	 verbas	 plurianuais,	
regulares	e	certas,	para	desen-
volver	a	rede	–	permitindo	até	
manter	uma	carga	de	trabalhos	
previsível	e	que	permita	dimen-
sionar	 as	 empresas	 responsá-
veis	pela	execução.	Por	exem-
plo	no	caso	de	Beja	–	Faro,	este	
é	um	investimento	que	deve	já	
permitir	evitar	 renovações	pír-
ricas	 entre	 Torre	 Vã	 e	 Tunes,	
podendo	 perfeitamente	 ser	 já	
pensada	 a	 execução	 da	 linha	
Castro	 Verde	 –	 Faro,	 para	 no	
futuro	 ligar	 com	 Beja,	mesmo	
que	 no	 imediato	 imponha	 aos	
comboios	 para	 Sul	 uma	 lenta	
passagem	 pelo	 troço	 Torre	 Vã	
–	Castro	Verde,	pelo	 ramal	de	
Neves	Corvo.	O	PFN	deve	pre-
cisamente	 permitir	 concentrar	
investimentos	a	pensar	no	má-
ximo	 ganho	 futuro.	 Sabendo	
das	 intenções	da	 IP	de	esque-
cer	novos	traçados	no	imediato	
e	 tentar	uma	onerosa	e	pouco	
ambiciosa	 renovação	 da	 linha	

Editorial
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Editorial

do	Sul,	aqui	está	já	um	documento	que	deve	
obrigar	a	outras	abordagens,	alocando	os	fun-
dos	criteriosamente	e	alinhados	com	o	que	o	
país	quer	ter	no	fim	do	caminho.

A	Trainspotter	abre	também	as	suas	páginas	
a	todos	os	 interessados	que	queiram	analisar	
e	publicar	a	sua	visão	sobre	o	Plano	Ferroviá-
rio	 Nacional	 –	 nos	 próximos	meses,	 publica-
remos	 todos	 os	 contributos,	 nunca	 deixando	
de	sublinhar	a	importância	de	participarem	nos	
processos	oficiais	de	consulta,	onde	os	vossos	
contributos	devem	ser	também	apresentados,	
para	serem	considerados	pelo	Estado.

Que	este	grande	passo	na	estruturação	con-
ceptual	da	rede	seja	agora	acompanhado	por	
uma	regra	de	ouro	orçamental	que	consagre	os	
meios	necessários	para	que	Portugal	finalmen-
te	se	aproxime	dos	seus	parceiros	europeus!!

João Cunha
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O IR 852 na passagem pela estação de Ermesinde. 19 de Novembro de 2022. © Tiago Cunha

Estava previsto que esta edição tivesse como 
tema central a viagem do PTG que percorreu os 
carris nacionais durante o mês de Novembro.

Infelizmente não nos é possível publicar as 
diversas reportagens sobre esse evento em tempo 
útil, por manifesta falta de tempo dos autores 
para as prepararem condignamente e da equipa 
de redação para montagem e apresentação das 
mesmas na revista.

As fotografias recebidas via mail relacionadas 
com as diversas viagens estão devidamente 
resguardadas, e como é prática usal serão 
publicadas nos moldes habituais quando os artigos 
sobre o PTG forem publicados, que esperamos 
aconteça já na próxima edição.

Não faltam no entanto motivos de interesse para 
desfolhar esta edição, onde se realça a importância 
do Plano Ferroviário Nacional e se apresentam os 
principais objetivos deste programa que poderá 
revolucionar os caminhos de ferro portugueses 
nas próximas décadas.



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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Governo apresentou plano 
Ferroviário nacional

Com praticamente 
um ano de atraso 
sobre o prometido, 

o Governo apresentou por 
fim o tão aguardado Plano 
Ferroviário Nacional, numa 
cerimónia no LNEC, em Lis-
boa, a 17 de Novembro. O 
documento pretende ser um 
plano director para o de-
senvolvimento da rede e da 
operação ferroviária em Por-
tugal para as próximas dé-
cadas, esperando-se que no-
vos investimentos possam 
convergir para o objectivo 
plasmado no plano.

	Entre	as	maiores	novidades	
conta-se	o	objectivo	estratégico	
de	 fazer	 regressar	 o	 comboio	
a	 todas	 as	 capitais	 de	 distrito	
em	 Portugal	 continental,	 no-
meadamente	Viseu,	Vila	Real	e	
Bragança,	pugnando	ainda	pela	
correcção	 da	 acessibilidade	 de	
Portalegre,	 por	 exemplo.	 Para	
além	deste	objectivo,	está	tam-

bém	consagrado	o	objectivo	de	
servir	todos	os	núcleos	urbanos	
de	dimensão	regional	consagra-
dos	no	PNPOT	(Programa	Nacio-
nal	da	Política	de	Ordenamento	
do	Território),	com	excepção	de	
Chaves,	localidade	para	que	não	
foi	 encontrada	 exequibilidade	
para	fazer	regressar	o	comboio.	
Nestas,	 destaca-se	 a	 inclusão	
de	 Felgueiras	 ou	 a	 necessida-
de	de	servir	directamente	Lou-
lé	como	temas	mais	quentes	a	
serem	endereçados	por	futuros	
planos	de	investimentos.

O	Plano	Ferroviário	Nacional	
foi	estruturado	a	partir	do	mo-
delo	de	serviço	que	é	desejável	
ter,	em	vez	de	 iniciar	a	discus-
são	pelo	lado	da	infraestrutura,	
no	 fundo	 replicando	 um	 racio-
cínio	 que	 países	 como	 a	 Suíça	
têm	praticamente	desde	a	fun-
dação	 dos	 caminhos	 de	 ferro.	
Todo	o	desenvolvimento	da	rede	
deve	permitir	uma	operação	ca-
denciada	e	frequente,	de	modo	

que	os	eixos	onde	os	caminhos	
de	ferro	são	pertinentes	se	des-
taquem	pela	 competitividade	 e	
flexibilidade	 do	 modo	 ferroviá-
rio.	 Para	 os	 restantes	 eixos,	 o	
Plano	 Ferroviário	 Nacional	 re-
cupera	conceitos	de	intermoda-
lidade	 que	 ficaram	 esquecidos	
no	anterior	regime,	praticamen-
te,	advogando	um	rebatimento	
competente	e	ordenado	para	o	
serviço	 rodoviário,	 continuando	
para	o	serviço	fino	e	de	proximi-
dade	a	 localidades	cuja	dimen-
são	 e	 padrões	 de	 mobilidade	
tornam	 injustificável	 a	 aposta	
no	transporte	ferroviário.

O	 lado	 rodoviário	 está	 tam-
bém	 previsto	 com	 a	 promoção	
de	soluções	de	mobilidade	ligei-
ras,	 “compatíveis	 com	 futuras	
conversões	 em	 ferrovia	 pesa-
da”,	 nomeadamente	 no	 Minho	
e	Coimbra	(expansão	do	Metro-
bus).	 No	 Algarve,	 ao	 invés	 da	
simples	 correcção	 de	 traçado	
da	linha	do	Algarve,	é	advogada	



ferrovia	 ligeira	 para	 servir	 zo-
nas	costeiras	de	grande	impor-
tância,	em	complemento	com	a	
ferrovia	pesada.

Entre	 os	 maiores	 projec-
tos	que	merecem	cobertura	do	
Plano,	 encontra-se	 a	 linha	 de	
Trás-os-Montes,	 ligando	 o	 Por-
to	a	Bragança,	que	é	a	resposta	
ao	maior	 défice	 encontrado	 na	
análise	do	 território	–	a	 região	
de	Trás-os-Montes	é,	de	 longe,	
a	que	menor	acessibilidade	tem	
no	quadro	nacional.	A	acompa-
nhá-la	está	a	linha	Aveiro	–	Vi-
seu	 –	 Salamanca,	 considerada	
uma	 peça-chave	 não	 apenas	
para	 incluir	 Viseu	 na	 rede	 fer-
roviária	 nacional	 mas	 também	
para	garantir	um	dos	objectivos	
centrais	–	garantir	que	Porto	fica	
a	três	horas	de	Madrid,	tal	como	
Lisboa.	Para	Lisboa,	tal	necessi-
tará	 da	 construção	 da	 Terceira	
Travessia	do	Tejo	que,	mais	do	
que	permitir	alavancar	a	rapidez	
da	 ligação	 a	 Madrid,	 foi	 apre-
sentada	como	crucial	para	uma	
nova	 estratégia	 de	 operação	
nos	suburbanos	de	Lisboa	(pos-
sibilitando,	 por	 exemplo,	 com-
boios	 Sintra	 –	 Setúbal)	 e	 para	
melhorar	a	acessibilidade	a	toda	
a	região	Sul,	actualmente	muito	
impactada	pela	impedância	que	
se	revela	ser	o	traçado	ferroviá-
rio	via	ponte	25	de	Abril.

São	 ainda	 propostas	 novas	
linhas	entre	Lisboa	e	Torres	Ve-
dras	 e	 entre	 Beja	 e	 Faro,	 esta	
última	para	concretizar	uma	 li-
gação	 rápida	 a	 Sul,	 passando	
por	Évora	e	Beja,	e	resolvendo	
definitivamente	 os	 problemas	
colocados	pelo	traçado	original,	
via	Funcheira.

Do	lado	das	ausências,	com-
parando	 ao	 que	 eram	 temas	

muito	 falados	 para	 eventual-
mente	merecerem	destaque	no	
Plano	Ferroviário	Nacional,	des-
taca-se	 a	 ausência	 de	 ligação	
ferroviária	pesada	e	totalmente	
integrada	com	a	rede	entre	Bar-
celos,	Braga	e	Guimarães,	a	au-
sência	de	qualquer	 intervenção	
na	 linha	da	Beira	Baixa	 e	uma	
omissão	 relativamente	 ao	 que	
será	 feito	no	acesso	 ferroviário	
a	 Portalegre	 que,	 ainda	 assim,	
mereceu	chamada	à	 rede	 inte-
rurbana	do	país.

Do	 lado	dos	serviços,	o	Pla-
no	 Ferroviário	Nacional	 advoga	
ligações	 cadenciadas	 em	 todo	
o	 território	 e	 começando	 des-
de	logo	pelos	serviços	de	longo	
curso,	 onde	 a	 frequência	míni-
ma	de	passagem	foi	estabeleci-
da	em	duas	horas.	Já	o	segmen-
to	 “Alta	 Velocidade”	 (ou	 Longo	
Curso	Premium)	deve	chegar	às	
dez	maiores	 cidades	 portugue-
sas,	 independentemente	 dos	
comboios	utilizarem	em	todo	o	
percurso	linhas	de	alta	velocida-
de	 dedicadas	 ou	 não.	No	 capí-
tulo	dos	 suburbanos,	 tanto	em	
Lisboa	como	no	Porto	a	priorida-
de	é	densificar	malha	e	serviço	
e,	tanto	quanto	possível,	trans-
formar	os	eixos	suburbanos	em	
eixos	 de	 passagem	 pelas	 duas	
cidades,	 ao	 invés	 de	 focar	 iní-
cio	e	términus	de	serviços	nes-
tas	cidades,	de	modo	a	permitir	
maior	 competitividade	 para	 li-
gações	subúrbio	–	subúrbio.

Um	 dos	 objectivos	 do	 Pla-
no	 Ferroviário	Nacional	 é	 fazer	
avançar	 a	 Avaliação	 Ambiental	
Estratégica	(AAE),	que	já	estava	
em	curso,	para	a	fase	de	discus-
são	 pública.	 O	 que	 o	 Governo	
pretende	 com	a	AAE	a	envelo-
par	o	plano	ferroviário	nacional	

é	 facilitar	 a	 futura	 aprovação	
de	projectos	concretos	que	es-
tejam	de	acordo	com	os	novos	
eixos	e	eixos	 revistos	 constan-
tes	do	plano,	garantindo	que	a	
visão	de	conjunto	é	aplicável	à	
medida	que	os	planos	de	inves-
timento	forem	cabimentando	as	
necessárias	 verbas	 para	 a	 sua	
execução.	 Aqui,	 claro,	 o	maior	
óbice	 continua	 a	 ser	 a	 virtual	
incapacidade	 do	 Estado	 de	 fi-
nanciar	 investimento	 em	 infra-
-estruturas	 pelo	 Orçamento	 de	
Estado,	 tema	 onde	 a	 depen-
dência	excessiva	das	ajudas	da	
União	 Europeia	 continua	 a	 ser	
uma	vergonha	nacional	–	recor-
de-se	que	Portugal	é,	de	todos	
os	estados	da	UE,	o	que	executa	
investimento	 público	 com	 uma	
maior	 percentagem	 de	 ajuda	
europeia.	Tal	limita,	desde	logo,	
o	 tipo	 de	 investimentos	 a	 rea-
lizar.

O	 horizonte	 temporal	 para	
aplicação	de	todos	os	conceitos	
definidos	 no	 Plano	 Ferroviário	
Nacional	é	o	ano	2050,	mas	sem	
qualquer	compromisso,	mesmo	
sendo	 a	 meta	 temporal	 muito	
pouco	 ambiciosa.	 Até	 para	 re-
plicar	o	bom	exemplo	espanhol,	
será	 fundamental	 que	 em	 Por-
tugal	 se	 codifique	 também	 o	
objectivo	 orçamental	 a	 investir	
na	 rede	 ferroviária,	 para	 lá	 da	
fundamental	 codificação	destas	
directivas	 de	 desenvolvimento	
da	rede	 ferroviária	que	têm	de	
obrigar	doravante	que	o	desen-
volvimento	 da	 rede	 se	 faça	 de	
modo	coerente	e	alinhado	com	
esta	 estratégia,	 independente-
mente	dos	sabores	eleitorais.

dEstaquE FErroviário
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Comprimento máximo dos comboios de mercadorias na rede ferroviária após a conclusão do programa de 
investimentos Ferrovia 2020. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Mercadorias Tadim - Praias Sado, Setembro de 2020. © Antonio J.Pombo
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Comprimento máximo dos comboios de mercadorias na rede ferroviária após os investimentos previstos no PNI 
2030. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Mercadorias Entroncamento - Ramal Petrogal, Julho de 2022. © Pedro André
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Comprimento máximo dos comboios de mercadorias na rede ferroviária com a criação de um possível corredor 
para comboios de 1500 m entre o Porto de Sines e a fronteira. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de 

Novembro de 2022.

Mercadorias Entroncamento - Terminal XXI, Novembro de 2021. © João Lourenço
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Cobertura atual da rede de serviços de Alta Velocidade (mapa da esquerda) e interurbanos (mapa da direita). 
Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Cruzamento de suburbanos entre a Figueira da Foz e Coimbra, Outubro de 2021. © Ricardo M. Ferreira
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Exemplo de padrão de serviços de Alta Velocidade possível com a LAV Porto – Lisboa, e respetivos tempos 
de viagem totais e parciais. Neste exemplo, existem 2 comboios por hora e sentido entre o Porto e Lisboa e as 
cidades de Leiria, Coimbra e Aveiro têm, pelo menos, 1 comboio por hora em ambos os sentidos. Adaptado do 

Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Cobertura da rede de serviços de Alta Velocidade (mapa da esquerda) e interurbanos (mapa da direita) após 
conclusão do Eixo Atlântico Lisboa – Porto – Vigo e da eletrificação da totalidade da rede, ambos previstos no 

PNI 2030. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.
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Localização prevista para uma nova Travessia Ferroviária do Tejo, ligando as duas margens da Área Metropolitana 
de Lisboa. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

 Ilustração das soluções alternativas para o futuro da ligação entre Lisboa e o Algarve: utilização da linha atual 
(mapa da esquerda) e construção de nova ligação com passagem em Beja e Évora (mapa da direita). Adaptado 

do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.
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Cenário de cobertura da rede de serviços de Alta Velocidade (mapa da esquerda) e interurbanos (mapa da 
direita) após conclusão da rede prevista no Plano Ferroviário Nacional. Adaptado do Plano Ferroviário 

Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Alfa Pendular Braga - Lisboa, Agosto de 2022. © Nuno Cortesão
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Exemplo, com base no serviço ferroviário atual, da utilização de serviços combinados de comboio (a verde) e 
autocarro (a laranja) para servir um número muito mais alargado de sedes de município no Alentejo com tempos de 
viagem abaixo das 3h até Lisboa e admitindo apenas um transbordo. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 

17 de Novembro de 2022.

Cruzamento de Intercidades, Agosto de 2022. © António J. Pombo
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Diagrama atual dos serviços suburbanos da Área Metropolitana de Lisboa. Adaptado do Plano Ferroviário 
Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Suburbano Lisboa - Sintra, Dezembro de 2020. © António J. Pombo
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Diagrama da rede de serviços suburbanos da Área Metropolitana de Lisboa após a conversão dos eixos radiais das 
Linhas de Cascais, Sintra, Azambuja e Sado em eixos diametrais. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 

de Novembro de 2022.

Urbano Castanheira - Alcântara, Agosto de 2019. © Ricardo Quinas
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Diagrama da rede de serviços suburbanos da Área Metropolitana de Lisboa após conclusão do Plano Ferroviário 
Nacional. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Suburbano Roma - Setúbal, Outubro de 2021. © João Lourenço
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Diagrama atual dos serviços suburbanos do Sistema Metropolitano Norte Litoral. Adaptado do Plano Ferroviário 
Nacional, 17 de Novembro de 2022.
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Diagrama da rede de serviços suburbanos do Sistema Metropolitano Norte Litoral após conclusão do Plano 
Ferroviário Nacional. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.
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Proposta de ligações a considerar para a criação de um Sistema de Mobilidade Ligeira nos Vales do Cávado e do 
Ave. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Urbano Braga - Porto, Outubro de 2017. © Valério dos Santos
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Diagrama da rede de serviços locais (suburbanos e regionais) da Região de Coimbra após a entrada em 
funcionamento do Sistema de Mobilidade do Mondego, com a possibilidade do seu prolongamento até Condeixa-a-

Nova e da reabertura do Ramal da Figueira da Foz até Cantanhede. 
Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Proposta de ligações a considerar para a criação de um Sistema de Mobilidade Ligeira do Algarve, num modelo 
Tram-Train integrado com a linha do Algarve. 

Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.
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Linhas identificadas com potencial para o desenvolvimento do turismo ferroviário. Adaptado do Plano Ferroviário 
Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Histórico do Vouga, Dezembro de 2020. © João Morgado
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Tempos de viagem estimados para serviços de Intercidades após modernização da Linha da Beira Alta e 
construção da Concordância da Mealhada. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 

2022.

Padrão de serviços para a Linha do Oeste após a eletrificação do troço Mira Sintra-Meleças - Caldas da Rainha 
com um serviço urbano entre Lisboa e Torres Vedras. (representado a vermelho) e um serviço interurbano Lisboa 
– Caldas da Rainha (representado a verde). Este último é rápido entre Lisboa e Torres Vedras e com serviço local 
entre Torres Vedras e Caldas da Rainha. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Tempos de viagem estimados para serviços de Inter-Regionais após eletrificação da Linha do Oeste entre Mira 
Sintra-Meleças e Caldas da Rainha, considerando o padrão de serviço da figura anterior. Adaptado do Plano 

Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Regional Caldas da Rainha - Lisboa, Julho de 2021. © Ricardo Quinas
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Tempos de viagem estimados para serviços de Alta Velocidade após construção da LAV entre o Porto e o 
Carregado, com prolongamentos a Braga, Guimarães e ao Aeroporto do Porto. Adaptado do Plano Ferroviário 

Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Tempos de viagem estimados para serviços Intercidades que poderão utilizar a LAV após a sua construção entre o 
Porto e o Carregado. O serviço Lisboa – Figueira da Foz utilizaria a LAV entre Lisboa e Leira, e o serviço Lisboa – 

Guarda utilizá-la-ia até Coimbra. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Tempos de viagem estimados para serviços de Alta Velocidade após construção da LAV entre Braga e Vigo. 
Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.
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Tempos de viagem estimados para serviços Intercidades entre Lisboa e Porto e destinos na Beira Alta e Espanha 
após construção da nova LAV entre Aveiro e Mangualde. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de 

Novembro de 2022.

Tempos de viagem estimados para serviços de Alta Velocidade e Intercidades entre Lisboa e Porto e destinos 
na Beira Alta e Espanha após construção da nova LAV entre Aveiro e Vilar Formoso e modernização entre Vilar 

Formoso e Medina del Campo. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Intercidades Lisboa - Guarda, Julho de 2020. © Valério dos Santos
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Objetivos de tempos de viagem estimados para serviços Intercidades entre Porto e destinos na nova Linha de Trás-
os-Montes. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Tempos de viagem estimados para serviços de Alta Velocidade e Intercidades entre Lisboa e destinos no Baixo 
Alentejo e Algarve, após construção da nova travessia do Tejo Chelas – Barreiro. No caso dos serviços de Alta 
Velocidade, considera-se a utilização de comboios com pendulação ativa. Adaptado do Plano Ferroviário 

Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Alfa Pendular Porto - faro, Maio de 2022. © João Lourenço
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Tempos de viagem estimados para serviços de Alta Velocidade e Intercidades entre Lisboa e destinos no Alto 
Alentejo e Espanha, após construção da nova travessia do Tejo Chelas – Barreiro. No caso dos serviços de Alta 

Velocidade, considera-se, também, construção de nova linha até ao Poceirão.
Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.

Intercidades Évora - Lisboa, Janeiro de 2022. © João Lourenço

Tempos de viagem estimados para serviços de Alta Velocidade entre Lisboa e Faro após construção da nova LAV 
entre Évora e Faro. Adaptado do Plano Ferroviário Nacional, 17 de Novembro de 2022.
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A renovada 1907 na famosa rampa 
de Picotas situada no ramal Neves 

Corvo em Julho de 2022. 
© João Cunha

ProcEsso dE rEnovação 
das locomotivas 1900 

ProssEguE
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A Trainspotter teve 
a oportunidade de 
assistir aos traba-

lhos de renovação das lo-
comotivas 1900 pela MED-
WAY M&R, nas oficinas do 
Entroncamento. Altura para 
fazer um ponto de situação 
no processo que promete re-
activar as oito locomotivas 
1900 que a Medway adqui-
riu com a privatização da CP 
Carga.

Da incerteza à confirmação	

Quando,	em	2016,	a	MEDWAY	
sucedeu	 à	 CP	 Carga,	 parte	
do	 grupo	 MSC,	 a	 empresa	
recebeu	 todas	 as	 locomotivas	
diesel	 activas	 no	 parque	 da	
CP	 Carga.	 Nas	 locomotivas	 de	

grande	 potência,	 destacavam-
se	 oito	 locomotivas	 1900,	 três	
locomotivas	 1930	 e	 quatro	
locomotivas	1960,	as	três	séries	
que	 a	 CP	 havia	 colocado	 em	
serviço	entre	1979	e	1981	e	que	
revolucionaram	o	transporte	de	
mercadorias	no	nosso	país.
Sendo	 certo	 que	 a	

disponibilidade	 média	 das	
locomotivas	 Bombardier	 tem	
andado	 a	 par	 das	 locomotivas	
Alsthom,	a	eficiência	operacional	
das	 locomotivas	 1900	 e	 1930	
traduzida	 em	 menores	 custos	
de	exploração	e	somada	à	maior	
disponibilidade	de	stocks	acabou	
por	levar	a	MEDWAY		a	acentuar	
o	que	era	já	uma	tendência	na	
CP	Carga,	 optando	 por	manter	
e	 revalorizar	 as	 locomotivas	
1900,	em	detrimento	das	1960.	

Com	 as	 necessidades	 de	
tracção	 diesel	 a	 diminuírem	
aceleradamente	 numa	 rede	
nacional	 em	 electrificação,	
a	 MEDWAY	 projectou	 como	
necessidades	de	médio	e	longo	
prazo	uma	frota	de	apenas	oito	
locomotivas	de	grande	potência	
e	 não	 interoperáveis,	 para	
trajectos	internos.	Tal	permitiria	
manter	duas	unidades	ao	serviço	
das	 Minas	 de	 Neves	 Corvo,	
uma	 ao	 serviço	 das	 fábricas	
do	 Louriçal,	 outra	 para	 outros	
serviços	 como	 linhas	 do	 Leste	
e	Douro	 e	mais	 duas	 unidades	
para	 serviços	 dispersos,	 como	
os	 comboios	 para	 abastecer	
frentes	de	obra,	um	tráfego	em	
crescimento.	As	restantes	duas	
locomotivas	 estariam	 divididas	
por	 manutenção	 preventiva	 e	

Em primeiro plano, a locomotiva 1911 em renovação. As oficinas da MEDWAY M&R a todo o vapor. 
13 de Setembro de 2022.© João Cunha

Por: João Cunha
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por	revisões	regulares.
Estando	 as	 1960	 fora	 da	

equação,	 a	 MEDWAY	 decidiu	
também	 separar-se	 das	 suas	
1930,	 similares	 às	 1900	 mas	
sem	 frenagem	 reostática,	 um	
atributo	importante	para	suster	
grandes	 cargas	 em	 pendentes,	
instrumento	 que	 acrescenta	
segurança	 às	 circulações	 de	
mercadorias	 e	 que	 diminui	
desgastes.	Sendo	95%	similares	
às	 1900,	 seriam	 ainda	 um	
importante	banco	de	peças	para	
manter	as	oito	1900.

	O programa de renovação

Após	as	necessárias	afinações	
à	 ambição	 do	 programa,	 a	
MEDWAY	 avançou	 em	 2020	
com	a	primeira	 revisão	geral	e	
renovação	 de	 uma	 locomotiva	
da	 série	 –	 a	 1907.	 Saída	 da	
oficina	 em	 Março	 de	 2021,	

esta	 locomotiva	 contou	 com	
uma	 revalorização	 muito	
importante	 das	 suas	 condições	
operacionais.
Desde	 logo,	 os	 componentes	

críticos	 como	 motor	 diesel	
e	 motores	 eléctricos	 foram	
revistos	 em	 profundidade	
e	 num	 primeiro	 momento	
com	 recurso	 a	 prestações	 de	
serviço	especializadas,	repondo	
efectivamente	 condições	 de	
serviço	de	que	a	série	já	estava	
afastada	 há	 algum	 tempo	
–	 a	 fiabilidade	 palpável	 das	
locomotivas	 revistas	 neste	
programa	 de	 renovação	 tem	
sido	genericamente	superior	às	
das	restantes.
Dado	 que	 a	 capacidade	 de	

arraste	e	a	eficiência	operacional	
da	 série	 satisfaz,	 o	 programa	
de	 renovação	 da	 série	 focou-
se	 em	 importantes	 melhorias	
no	 conforto	 da	 tripulação.	 Pela	

primeira	 vez,	 as	 locomotivas	
foram	 equipadas	 com	
equipamentos	 de	 climatização	
das	 cabines	 de	 condução,	
instalação	 feita	 sem	 retirar	
espaço	precioso	das	cabines	de	
condução.
A	 nova	 mesa	 de	 comando	

instalada	 não	 aumentou	 o	
espaço	 útil	 na	 cabine	 de	
condução,	 após	 terem	 sido	
analisadas	 outras	 opções	 que	
não	 se	 vislumbraram	 como	
viáveis.	
No	 processo	 toram	 aplicadas	

novas	 cadeiras	 ergonómicas,	
contrariando	 assim	 todos	 os	
precedentes	 nesse	 sentido,	
oferecendo	 à	 tripulação	 do	
comboio	 condições	 nestas	
locomotivas	 quadragenárias	
que	 se	 aproximam	 das	 mais	
recentes	 locomotivas	 eléctricas	
do	parque.

Aspecto do novo posto de condução - é visível também a nova cadeira do maquinista. 13 de Setembro de 2022. 
© João Cunha
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Ponto de situação
	
Depois	 da	 saída	 da	

locomotiva	 1907	 em	
Março	 de	 2021,	 o	
programa	de	renovação	
tem	 mantido	 um	
ritmo	 que	 aparenta	
ser	 lento,	mas	que	na	
realidade	 aproveita	 o	
esgotamento	 gradual	
das	últimas	locomotivas	
1960	 para	 espaçar	
as	 revisões	 das	 1900	
e	 assim,	 já	 desde	 a	
renovação,	 encarreirar	
as	 locomotivas	 1900	
numa	 rotação	 oficinal	
que	 permita	 que,	
em	 cada	 momento,	
haja	 uma	 e	 apenas	
uma	 locomotiva	1900	a	 atingir	
o	 potencial	 quilométrico	 e	
horário	 para	 revisão.	 Ou	 seja,	
a	 tentativa	 actual	 é	 já	 a	 de	
intervir	 nas	 locomotivas	 com	
a	 mesma	 cadência	 com	 que	

será	 necessário	 intervir	 após	
renovação	 integral	 da	 série,	
ao	 invés	 de	 fazer	 coincidir	 os	
ciclos	de	manutenção	de	várias	
locomotivas.
Em	Outubro	de	2021	foi	a	vez	

da	locomotiva	1904	ver	a	luz	do	

dia,	após	renovação,	e	em	Março	
de	 2022	 também	a	 locomotiva	
1909	 se	 juntou	 às	 irmãs.	 No	
mês	 de	 Outubro	 2022	 estava	
em	 finalização	 a	 renovação	 da	
locomotiva	 1911	 (cujo	 prazo	
derrapou	para	o	1º	quadrimestre	

Finalização da intervenção mecânica sobre a locomotiva 1911, com montagem em 
curso do motor diesel. 13 de Setembro de 2022. © João Cunha

Outra adição durante a renovação é o potente foco central LED, que substitui os originais. Neste caso a 1909 
encontrava-se em manutenção. 13 de Setembro de 2022.© João Cunha
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de	 2023	 em	 consequência	
da	 derrapagem	 dos	 prazos	
de	 entrega	 de	 rolamentos	 e	
turbo	 compressor),	 que	 marca	
a	 metade	 do	 programa	 de	
recuperação	 e	 renovação	 da	
série.
A	 locomotiva	 1913	 iniciou	

os	 trabalhos	 de	 renovação	
durante	 o	 mês	 de	 Novembro,	
prevendo-se	 saída	 para	 final	
do	 3º	 trimestre	 de	 2023,	
quando	 previsivelmente	 será	
intervencionada	 a	 locomotiva	
1902	que	é,	 por	 esta	 altura,	 a	
única	 locomotiva	 da	 série	 que	
não	 está	 nem	 renovada	 nem	
ao	 serviço,	 sendo	 a	 única	 do	
contingente	Medway	a	manter-
se	em	reserva	fria	no	Poceirão.
Depois	 será	 a	 vez	 das	

locomotivas	 1905	 e	 1903,	 as	

únicas	 em	 serviço	 que	 não	
passaram	 por	 renovação.	 A	
locomotiva	 1905	 tinha	 sido	
revista	 ainda	 no	 tempo	 da	 CP	
Carga	e	a	locomotiva	1903	teve	
a	sua	revisão	concluída	já	como	
MEDWAY,	 mas	 ainda	 antes	
da	 definição	 do	 programa	 de	
renovação,	 circulando	 até	 com	
uma	 decoração	 protótipo	 que	
não	teve	seguimento.
É	 esperado	 que	 as	 oito	

locomotivas	 1900	 assegurem	
um	 serviço	 de	 baixa	 e	 média	
intensidade	 até	 final	 de	
2030,	 quando	 a	 extensão	 da	
electrificação	 em	 Portugal	
praticamente	permitirá	eliminar	
a	 tracção	 diesel	 nos	 serviços	
de	linha	e	ficando	os	eventuais	
serviços	 restantes	 sob	 alçada	
de	 previsíveis	 contingentes	 de	

locomotivas	interoperáveis,	que	
possam	 portando	 aproveitar	
simultaneamente	a	tráfegos	em	
Portugal	e	em	Espanha.
O	 último	 capítulo	 da	 vida	

das	1900	será	assim	com	uma	
nova	 pele,	 novas	 condições	 de	
conforto	e	fiabilidade	reforçada,	
conseguindo	 uma	 transição	 da	
série	 para	 estes	 tempos	 em	
que	a	produtividade	e	a	eficácia	
são	 chaves	 para	 reforçar	
a	 competitividade	 do	 meio	
ferroviário.	As	grandes	obreiras	
da	 revolução	 nos	 comboios	
de	 mercadorias	 em	 Portugal	
atingirão,	 provavelmente,	 a	
incrível	 marca	 de	 50	 anos	 em	
serviço	comercial	por	altura	da	
sua	 retirada	definitiva	da	cena	
ferroviária.

O espantoso motor SACM AGO V12 e respectivo gerador são totalmente intervencionados
13 de Setembro de 2022.© João Cunha
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as 3 locomotivas já rEnovadas

1909 com comboio de carril entre o 
Entroncamento e a Pampilhosa, passa 

na linha do Norte perto de Taveiro. 
04 de Abril de 2022.
© Nuno Cortesão

1907 na frente da composição de 
cimento para Godim.Rio Tinto, 

28 de Novembro de 2022.
© Gil Monteiro

1904 com a composição de carril na 
estação de Ermidas - Sado. 

24 de Julho de 2022.
© Pedro André



alstom FornEcE sistEma dE 
sinalização Para amPliação 

do mEtro do Porto
A Alstom, líder global 

em mobilidade inte-
ligente e sustentá-

vel, vai fornecer os sistemas 
de sinalização, segurança 
e controlo para o prolonga-
mento da linha amarela do 
Metro do Porto. A Alstom 
equipará a nova linha com 
um sistema de sinalização 
que inclui um intertrava-
mento de última geração, 
permitindo a monitorização 
dos veículos em tempo real. 
A engenharia, instalação e 
comissionamento do siste-
ma serão desenvolvidos nas 
novas instalações da Alstom 
na Maia (Porto).

A	 ampliação	 da	 linha	 amare-
la	 estende-se	 de	 Santo	 Ovídio	
a	Vila	 d’Este,	 em	Vila	Nova	de	
Gaia,	acrescentando	três	novas	
estações	à	rede,	 incluindo	uma	
subterrânea.	 O	 novo	 percurso,	
com	3,1	km,	 inclui	500	metros	
de	 viaduto	 e	 1.000	 metros	 de	
túnel.	 A	 entrada	 em	 funciona-
mento	está	prevista	para	o	pri-
meiro	semestre	de	2024,	repre-
sentando	uma	grande	melhoria	
para	 a	 mobilidade	 urbana	 na	
zona	sul	do	Grande	Porto.

“É uma grande honra para a 
Alstom voltar a fazer parceria 
com o Metro do Porto, de modo 
a melhorar a mobilidade dos 

cidadãos e turistas do Grande 
Porto. Vamos desenvolver este 
projeto a partir das nossas no-
vas instalações de engenharia 
na Maia, onde trabalhamos em 
projetos de sinalização e tecno-
logias de mobilidade digital para 
o mercado português e interna-
cional”,	afirmou	David Torres,	
Diretor	Geral	da	Alstom	em	Por-
tugal:	“Este projeto é uma pro-
va do nosso compromisso em 
promover a mobilidade susten-
tável em Portugal e a partir de 
Portugal.”

O	 Metro	 do	 Porto	 –	 sistema	
ferroviário	 ligeiro	 do	 Grande	
Porto	 –	 inclui	 presentemente	

Instalações na Maia. © Alstom
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cerca	 de	 78	 km	 de	 via	 e	 seis	
linhas,	 transportando	 cerca	 de	
70	milhões	 de	 passageiros	 por	
ano.	A	Alstom	forneceu	os	102	
comboios	 atualmente	 em	 ope-
ração	 nesta	 rede,	 bem	 como	
os	 sistemas	 de	 sinalização	 on-
-board.	Hoje	 em	dia,	 a	Alstom	
continua	a	colaborar	com	o	Me-
tro	do	Porto	no	seu	processo	de	
crescimento	 e	 irá	 também	 for-
necer	o	sistema	ATP	(Automatic	
Train	Protection),	que	será	 ins-
talado	a	bordo	dos	18	comboios	
que	 serão	 adicionados	 à	 frota	
deste	operador.

A	Alstom	está	há	mais	de	30	
anos	 presente	 em	 Portugal	 e,	

atualmente,	 dois	 em	 cada	 três	
comboios	em	circulação	no	nos-
so	 país	 foram	 fabricados	 pela	
Alstom	 ou	 com	 tecnologia	 Als-
tom,	incluindo	comboios	de	alta	
velocidade,	regionais,	metropo-
litanos	e	elétricos.	No	âmbito	di-
gital,	mais	de	1.500	km	da	rede	
ferroviária	 portuguesa	 e	 mais	
de	 500	unidades	 de	 bordo	 são	
geridas	pelo	sistema	ATP	da	Als-
tom,	uma	solução	de	sinalização	
desenvolvida	 especificamente	
para	 o	mercado	 português.	No	
panorama	 da	mobilidade	 urba-
na,	 a	 Alstom	 ficou	 encarregue	
do	 sistema	 de	 sinalização	 do	
Metro	do	Porto	e	dos	102	com-

boios	 que	 hoje	 servem	 esta	
rede,	 fornecendo	 igualmente	 o	
sistema	 ATP	 (Automatic	 Train	
Protection)	 instalado	 a	 bordo	
dos	18	 comboios	 recém-adqui-
ridos	por	este	operador.

A	 Alstom	 é	 líder	 no	 merca-
do	 de	 transporte	 de	 pessoas,	
possuindo	mais	 de	 30	 anos	 de	
experiência	 em	 sistemas	 de	
comunicações	 para	 controlo	
de	 comboios	 (CBTC),	 e	 equipa	
mais	de	160	linhas	de	metro	em	
mais	de	25	países.

Nota de Imprensa do dia 15 
de Novembro de 2022.

Metro do Porto. © Alstom
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cP anunciou aumEnto do 
númEro dE PassagEiros

Foram divulgados os 
números referentes 
ao transporte de pas-

sageiros por parte da CP até 
ao final do terceiro trimestre 
de 2022, com um aumento 
de 3% de Passageiros em 
comparação com 2019

A	 operadora	 pública	 trans-
portou	mais	de	108	milhões	de	
pessoas	neste	período	de	 tem-
po,	um	acréscimo	de	procura	de	
63%	 quando	 comparado	 com	
o	 período	 homólogo	 de	 2021,	
marcado	pela	pandemia	do	Co-
vid-19.

O	 aumento	 do	 número	 de	
passageiros	abrangeu	os	diver-
sos	serviços	oferecidos	pela	CP,	
destacando-se	 o	 serviço	 Alfa	
Pendular	 com	 um	 acréscimo	
de	 152%	 em	 termos	 de	 com-

paração	com	o	mesmo	período	
de	2021,	o	que	significou	cerca	
de	1,4	milhões	de	passageiros.	
Em	 seguida	 aparece	 o	 serviço	
Intercidades	 com	 um	 aumento	
de	 80%	 comparativamente	 ao	
mesmo	período	de	2021	e	cerca	
de	2,8	milhões	de	passageiros.	
Nos	 serviços	 regionais	 o	 au-
mento	foi	de	65%	com	cerca	de	
8	milhões	de	utilizadores.	

Os	serviços	urbanos	das	áre-
as	 de	 Lisboa,	 Coimbra	 e	 Porto	
também	 contribuíram	 para	 o	
aumento	 do	 número	 de	 pas-
sageiros.	 Na	 zona	 da	 capital	 o	
incremento	foi	de	61%	em	face	
com	o	que	aconteceu	em	2021	
e	cerca	de	81	milhões	de	passa-
geiros.	Na	zona	centro	viajaram	
cerca	 de	 648	 mil	 passageiros	
o	 que	 significou	 um	 acréscimo	
de	 52%	 face	 ao	 ano	 de	 2021.	

Finalmente	a	norte	do	país,	 os	
serviços	 urbanos	 tiveram	 um	
aumento	de	procura	de	65%	o	
que	representa	cerca	de	15	mi-
lhões	de	passageiros.

Em	termos	de	proveitos	finan-
ceiros	dos	tráfegos,	estes	foram	
de	cerca	de	185	milhões	de	eu-
ros,	o	que	significa	um	aumento	
de	72%	tendo	em	consideração	
os	números	do	terceiro	trimes-
tre	de	2021	

Com	base	nos	dados	de	2019,	
ano	da	pré-pandemia,	podemos	
verificar	 que	 a	 CP	 transportou	
até	ao	final	do	terceiro	trimestre	
de	2022	mais	3%	de	passagei-
ros.	No	entanto	os	proveitos	do	
tráfego	 ainda	 continuam	 cerca	
de	10%	mais	baixos,	tendo	em	
conta	os	valores	registados	em	
2019.

IR 862 (Pocinho - Porto Campanhã), viaduto das Quebradas, 19 de Novembro de 2022. © José Pedro Botelho
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Histórico do douro 
rEgrEssou a contumil

Está finalizada a tem-
porada 2022 do 
comboio histórico 

do Douro, evento que decor-
reu entre os meses de Junho 
e de Outubro. Foi altura de 
resguardar os diversos ve-
ículos que fizeram parte da 
composição que fez as deli-
cias de milhares de passa-
geiros que anualmente se 
apaixonam por este produto 
turístico.

A	 “velhota”,	 mas	 intemporal,	
guerreira	a	vapor	0186	está	de	
regresso	 à	 base	 em	 Contumil,	
para	onde	viajou	no	passado	dia	
09	de	Novembro,	local	onde	irá	
ficar	resguardada	até	à	tempo-
rada	do	próximo	ano.	É	nestas	
instalações	oficinais	que	a	única	

locomotiva	a	vapor	de	via	larga	
que	 circula	 em	Portugal	 é	 alvo	
de	manutenção,	permitindo	que	
esteja	apta	para	ano	após	ano	
percorrer	os	carris	ao	 longo	do	
rio	Douro.	

Construída	em	1925,	quase	a	
completar	 um	 século	 de	 exis-
tência,	é	uma	verdadeira	sobre-
vivente		dos	tempos	áureos	da	
tração	a	vapor,	e	desde	os	finais	
da	década	de	90	do	século	pas-
sado	 que	 é	 a	 responsável	 pela	
tração	do	 comboio	histórico	do	
Douro.

Não	viajou	sozinha	no	regres-
so	 ao	 Porto,	 e	 no	 comboio	 re-
bocado	 pela	 locomotiva	 1424	
fez-se	 acompanhar	 do	 vagão	
cisterna	que	tem	feito	parte	da	
composição	do	histórico,	e	ainda	

do	furgão	Df	700	que	acompa-
nhou	a	campanha	do	“The	Pre-
sidential”,	 evento	 que	 também	
teve	o	seu	final	em	Outubro

As	 cinco	 carruagens	 que	 fa-
zem	 parte	 do	 histórico	 ficaram	
resguardadas	alguns	dias	no	te-
lheiro	da	estação	da	Régua,	que	
foi	 alvo	 de	 trabalhos	 de	 reabi-
litação,	 seguindo	 viagem	 para	
Contumil	apenas	no	final	de	No-
vembro.	

É	aqui	que	juntamente	com	a	
locomotiva	0186	todo	o	material	
ficará	acondicionado	até	2023.

A	 CP	 acabou	 por	 aproveitar	
esta	 marcha	 para	 transportar	
desde	 a	 Régua	 até	 ao	 Porto	 a	
locomotiva	1432	que	se	encon-
trava	de	reserva	nessa	estação.

comboio corrEio

Marcha 31304 (Régua-Contumil), Trancoso, 09 de Novembro de 2022. © Rui Pedro Ferreira



Marcha 92212 com as carruagens do histórico e a 1432 a reboque a caminho de Contumil à passagem por Rio 
Tinto. 28 de Novembro de 2022. © Gil Monteiro

Marcha 31304 (Régua-Contumil), Valongo, 09 de Novembro de 2022. © Rui Pedro Ferreira
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A composição com areia no ramal Barcelos - Quimigal. 08 de Novembro de 2022. © Diogo Eliseu

barcElos rEcEbEu 
comboio dE arEia

Foi no passado dia 08 
de Novembro que se 
efetuou a primeira 

descarga de areia no ramal 
Barcelos - Quimigal, após o 
mesmo ter sido alvo de ele-
trificação.

A	 Agremor	 SA	 que	 recente-
mente	 começou	 a	 explorar	 o	
ramal	 de	 Barcelos,	 já	 contava	
com	 instalações	 em	 Irivo,	 Ta-
dim,	Mangualde	e	Santa	Comba	
Dão.	Uma	das	atividades	desta	
empresa	é	a	comercialização	de	
areias	naturais.	

A	 composição	 que	 inaugurou	
o	serviço	foi	liderada	pela	loco-
motiva	 4724	 com	 vagões	 Falls	
que	 transportou	 a	 areia	 desde	
Santarém	até	Barcelos.

Desde	2020	que	o	ramal	tinha	
vindo	 a	 sofrer	 algumas	 altera-
ções,	como	aconteceu	em	mea-

dos	de	Junho	desse	ano	quando	
foi	 instalado	 um	 tegão,	 que	 é	
basicamente	 um	 fosso	 utiliza-
do	para	a	descarga	de	 inertes,	
neste	 caso	 de	 areia.	 Em	 2021	
foi	 instalado	 um	 tapete	 trans-
portador	de	que	permite	que	os	
inertes	 passem	 do	 interior	 do	
tegão	para	o	exterior,	onde	pos-
teriormente	são	carregados	em	
veículos	rodoviários.

Durante	 as	 últimas	 semanas	
procedeu-se	 à	 eletrificação	 do	
ramal,	estrutura	que	não	 tinha	
sido	 contemplada	 com	 a	 cate-
nária	durante	as	obras	de	mo-
dernização	 da	 linha	 do	 Minho.	
Em	Abril	deste	ano	a	Infraestru-
turas	 de	 Portugal	 e	 a	 empresa	
DTE,	 Instalações	 Especiais	 as-
sinaram	 um	 contrato	 no	 valor	
de	 169.389,82	 €	 	 com	 vista	 à	
eletrificação	do	ramal,	a	que	se	
acrescentaram	 os	 valores	 dos	

materiais	de	construção	habitu-
almente	fornecidos	pela	IP.

Embora	 eletrificado	 recen-
temente,	 o	 ramal	 já	 tinha	 a	
agulha	 de	 acesso	 motorizada	
e	 estavam	 instalados	 diver-
sos	 mecanismos	 de	 segurança	
como	o	 sinal	de	manobras	e	o	
calço	descarrilador	motorizado.	
O	ramal	conta	com	apenas	um	
acesso,	 do	 lado	 esquerdo	 no	
sentido	ascendente	da	linha	do	
Minho,	após	a	estação	de	Bar-
celos.

A	 operação	 de	 descarga	 de	
areia	 voltou	 a	 realizar-se	 no-
vamente	durante	o	mês	de	No-
vembro,	 prevendo-se	 que	 este	
venha	a	ser	um	tráfego	com	al-
guma	regularidade.
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Regresso da composição a Santarém na passagem pela Trofa. 08 de Novembro de 2022. © Rui Pedro Ferreira

comPosição PrEsidEncial 
dE volta ao musEu
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O espaço do Museu 
Nacional Ferroviá-
rio vai voltar a con-

tar com a presença da com-
posição presidencial, depois 
se ter finalizado o “The Pre-
sidential”, serviço turístico 
que percorreu as margens 
do Douro com a presença de 
alguns dos melhores chefs 
de cozinha..

A	 composição	 presidencial	 ti-
nha	 seguido	 para	 o	 norte	 do	
país	 no	 dia	 23	 de	 Junho	 de	
modo	a	ficar	operacional	e	dis-
ponível	para	as	diversas	viagens	
que	decorreram	entre	Setembro	
e	Outubro.

Cerca	de	5	meses	depois	dá-
-se	o	regresso	a	casa,	e	os	vi-
sitantes	 vão	 ter,	 novamente,	
mais	uma	 razão	para	 ir	 até	ao	
espaço	museológico	do	Entron-

camento,	 podendo	 apreciar	 a	
composição	 do	 comboio	 pre-
sidencial	 da	 qual	 fazem	 parte	
seis	 veículos:	 Salão	 do	 Chefe	
de	Estado	(Syf5),	Salão	da	Co-
mitiva	e	Segurança		(Syf3),	Sa-
lão	dos	Ministros	 (Syf4),	Salão	
Restaurante(Sryf2),	Carruagem	
dos	 Jornalistas	 (A7yf704)	 e	 o	
Furgão	(Dyf408).

Este	comboio	foi	utilizado	até	
meados	da	década	de	70	do	sé-
culo	 passado,	 e	 após	 a	 desati-
vação	 do	 mesmo	 as	 diversas	
carruagens	tiveram	destinos	di-
ferentes,	 ficando	 algumas	 res-
guardadas	e	outras	sido	utiliza-
das	em	diversas	funções,	o	que	
levou	 a	 que	 algumas	 peças	 de	
degradassem.	

Entre	 2010	 e	 2013	 foi	 alvo	
de	 um	 impressionante	 progra-
ma	 de	 restauro	 que	 devolveu	

à	 composição	 todo	o	 seu	valor	
histórico.	Atualmente	é	a	par	do	
comboio	Real	uma	das	joias	do	
Museu	Nacional	Ferroviário.

A	 viagem	 entre	 Contumil	 e	
o	 Entroncamento	 decorreu	 no	
passado	 dia	 15	 de	 Novembro,	
com	a	1455	a	ficar	encarregue	
da	tração	do	comboio,	 locomo-
tiva	que	posteriormente	regres-
sou	isolada	ao	norte	do	país.

Sob um autêntico dilúvio, a 1455 com a composição presidencial passa pela estação de Taveiro a caminho do 
Entroncamento. 15 de Novembro de 2022. © Nuno Cortesão

1455 de regresso ao Porto, na 
passagem pelo Ameal. 15 de 

Novembro de 2022.
 © Nuno Cortesão
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incidEntEs na linHa do 
douro

Nas últimas sema-
nas do mês de no-
vembro, a chuva e 

os ventos fortes não deram 
tréguas na região Norte. No 
dia 21 de novembro de 2022 
o comboio Interregional 
860 que fazia a ligação da 
Régua para Porto São Ben-
to, descarrilou ao PK 90,121 
da linha do Douro, situado 
entre os apeadeiros de Por-
to de Rei e Barqueiros.

Na	causa	do	descarrilamento,	
esteve	a	queda	de	algumas	pe-
dras	e	terras	que	caíram	à	linha	
férrea,	tendo	o	embate	aconte-
cido	pelas	07h06	da	manhã.	

O	 IR	860	 é	 assegurado	 com	
as	 automotoras	 “camellos”	 da	
série	592	alugadas	à	Renfe.	No	
descarrilamento	 esteve	 envol-
vida	 a	 automotora	 592.034,	
descarrilando	o	primeiro	bogie	
da	carruagem	motor	047M.	

Após	 ser	 realizado	 o	 trans-
bordo	 dos	 passageiros	 para	
outra	automotora	(do	comboio	
Regional	 4101,	 que	 seguia	 no	
sentido	oposto	e	ficou	suprimi-
do	na	Ermida)	a	circulação	de	
comboios	 foi	 suspensa	 entre	
as	estações	de	Ermida	e	Régua,	
passando	a	assegurar-se	a	cir-
culação	 de	 passageiros	 entre	
estas	duas	estações	através	de	
autocarros.	Foi	então	ativado	o	
PEG	(Plano	de	Emergência	Ge-
ral)	categoria	laranja.

	Não	houve	feridos,	no	entan-
to,	uma	vez	que	o	material	saiu	

fora	 dos	 carris,	 foi	 necessário	
chamar	 a	 composição	 Socorro	
de	Contumil,	com	a	 locomotiva	
1436	a	ficar	encarregue	de	levar	
o	 comboio	 até	 ao	 local	 do	 aci-
dente,	onde	chegou	às	11h12.	

	Por	volta	das	14h30	a	emer-
gência	 foi	 agravada	para	 a	 ca-
tegoria	 vermelho,	 com	o	 carri-
lamento	a	ficar	concluído	cerca	
das	 15h00.	 Seguiram-se	 algu-

mas	verificações	ao	material	cir-
culante	e	às	17h35	foi	dada	via	
livre	e	fim	da	emergência,	vigo-
rando	desde	então	no	local,	um	
afrouxamento	de	10Km/h	entre	
os	PK	90,100	e	90,400.	

No	entanto,	os	estragos	devi-
do	ao	mau	tempo	não	se	ficam	
por	 aqui.	 Dois	 dias	 depois,	 no	
dia	 23	 de	 novembro	 uma	 ou-
tra	ocorrência,	desta	vez	ao	PK	

Descarrilamento perto de Barqueiros. 21 de Novembro de 2022. © D.R.
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69,000	localizado	entre	as	estações	
de	Juncal	e	Marco	de	Canaveses.	O	
comboio	Regional	4000,	que	fazia	a	
primeira	ligação	do	dia	entre	a	Ré-
gua	e	Porto	Campanhã,	colidiu	com	
uma	árvore	caída	na	linha.	A	auto-
motora	envolvida	no	acidente	foi	a	
UTD	592.203	que	não	descarrilou,	
mas	 que	 ficou	 com	 estragos	 con-
sideráveis	na	cabina	da	carruagem	
206M.	 O	 comboio	 ficou	 suprimido	
na	 estação	 do	 Marco	 de	 Canave-
ses,	tendo	os	passageiros	realizado	
transbordo	 para	 o	 Urbano	 15510,	
onde	 seguiram	o	 resto	 da	 viagem	
até	ao	Porto.

A hora tardia em que a composição 
do socorro regressou ao Porto, aliada 
a à chuva intensa que se fez sentir, 
impediu que fosse possível fotografar 
a marcha. No vídeo podemos observar 
a passagem do comboio liderado pela 
1436, com a composição socorro e a 
UTD 592.034 a reboque. Estação de 

Mosteirô, 21 de Novembro de 2022 . 
© José Pedro Botelho https://www.youtube.com/watch?v=Xp_CeRocM0M

https://www.youtube.com/watch?v=Xp_CeRocM0M
https://www.youtube.com/watch?v=Xp_CeRocM0M
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Dias 19 e 26 de No-
vembro, a CP vol-
tou a operar o 

comboio Vintage Tejo en-
tre Lisboa e Castelo Branco, 
promovendo um regresso 
das carruagens Schindler a 
este itinerário de excepção 
para o turismo ferroviário.

Rebocado	 por	 locomotivas	
5600,	 o	 comboio	 incluiu	 qua-
tro	carruagens	suíças,	três	das	
quais	na	decoração	Miradouro,	
as	primeiras	a	terem	sido	recu-
peradas	 há	 cerca	 de	 5	 anos	 e	
que	já	pedem	um	refrescamen-
to	 nos	 seus	 interiores.	 Além	
destas,	 a	 CP	 introduziu	 uma	
novidade	–	uma	carruagem	Co-
rail	 Bar,	 possibilitando	 assim	
serviço	a	bordo,	uma	novidade	
muito	bem-vinda.	

A	 sua	 introdução	 obrigou	 a	
manobras	 um	 pouco	mais	 de-
moradas	 em	 Castelo	 Branco,	
dado	 que	 como	 as	 carruagens	
Schindler	não	têm	cabo	de	pas-
sagem	de	alta	tensão,	a	carru-
agem	Corail	tem	sempre	de	cir-
cular	junto	à	locomotiva.

Apesar	 de	 operado	 em	 No-
vembro,	 as	 duas	 circulações	
foram	 novamente	 muito	 bem	
sucedidas,	 com	 taxas	 de	 pre-
enchimento	 muito	 elevadas	 e	
garantidas	 vários	 dias	 antes	
das	circulações,	uma	prova	adi-
cional	 do	 interesse	 deste	 tipo	
de	 produto	 e	 que	 poderá	 até,	
dada	 a	 disponibilidade	 de	 car-
ruagens,	 motivar	 uma	 reser-
va	 permanente	 de	 carruagens	
Schindler	em	Lisboa.

É	 de	 destacar	 que	desta	 vez	
o	 produto	 incorporou	 também	
a	 possibilidade	 de	 comprar	
apenas	o	trajecto	Lisboa	–	En-
troncamento,	 associado	 este	
comboio	 Vintage	 Tejo	 ao	 Mu-
seu	 Nacional	 Ferroviário,	 no	
que	pode	ser	um	primeiro	teste	
para	 uma	 oferta	 mais	 regular	
de	 comboios	 históricos	 entre	
Lisboa	 e	 o	 Entroncamento,	 ao	
fim	 de	 semana,	 para	 servir	 o	
Museu.	Uma	grande	ideia!

vintagE tEjo rEgrEssou 
aos carris

Com o castelo de Belver em fundo, a composição Vintage Tejo desliza ao longo do rio. 26 de Novembro de 2022. 
© Ricardo Quinas
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Lisboa foi o ponto de partida das viagens pelas primeiras horas da manhã. Braço de Prata,
19 de Novembro de 2022. © António J. Pombo

5629 saiu dE rEvisão
Ao longo de 2022, foram vá-

rias as locomotivas da sé-
rie 5600 a serem alvo de 

reparação geral, como foi o caso da 
5618, da 5602, da 5620 e mais re-
centemente, da 5629.

	Esta	última,	ensaiou	no	passado	dia	
29	de	Novembro	nas	marchas	especiais	
95219	 (Entroncamento	 –	 Alfarelos)	 e	
95220	(Alfarelos	–	Entroncamento).	

Embora	esteja	ao	serviço	da	MEDWAY	
(tal	 como	 as	 homologas	 5621,	 5622,	
5628	e	5630)	pertence	à	CP,	cabendo	
assim	a	esta	em	conjunto	 com	a	Sie-
mens,	 realizar	 a	 revisão	 geral	 destas	
mesmas	locomotivas.

Recordamos	que	o	aluguer	das	mes-
mas	termina	no	primeiro	trimestre	de	2023,	sen-
do	previsível	que	regressem	assim	à	CP	e	poste-
riormente	ao	serviço	“Intercidades”.

	É	de	realçar	ainda	o	facto	das	locomotivas	5602	
e	5618	terem	sido	equipadas	durante	o	decorrer	
deste	ano	com	conversor	de	tracção	IGBT	(apro-
veitando	 o	 facto	 de	 terem	 sido	 alvo	 de	 revisão	
geral	para	o	efeito),	ainda	que	em	testes.

5629 na marcha 50631 (Fontela – Entroncamento, Alfarelos, 02 de 
Dezembro de 2022. © Nuno Cortesão
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invEstimEntos no douro
rEnovação da PontE da 

sErmanHa

Está finalizada a em-
preitada que permi-
tiu renovar a Ponte 

da Sermanha, estrutura me-
tálica situada ao pk 96,1 da 
linha do Douro com uma ex-
tensão de 224 metros.

A	 intervenção	 obrigou	 a	 um	
investimento	de	1,4	milhões	de	
euros	e	 insere-se	num	plano	a	
nível	 nacional	 que	 tem	 como	
objetivo	 assegurar	 e	 garantir	
os	 índices	 de	 fiabilidade	 e	 se-
gurança	das	obras	de	arte	 fer-
roviárias.	 Estas	 ações	 são	 de	
vital	 importância,	 permitindo	 a	

preservação	e	manutenção	das	
diversas	 estruturas	 metálicas,	
reparando	os	danos	provocados	
por	 diversos	 agentes	 (humida-
de,	 salinidade	 ou	 a	 poluição)	
que	 não	 sendo	 devidamente	
identificados	 e	 tratados	 podem	
implicar	 substituição	 de	 algu-
mas	estruturas.

Os	 trabalhos	 foram	 efetua-
dos	 pela	 empresa	 	 MONTACO	
–	Tratamentos	Anticorrosivos	e	
Construção	Civil,	S.A,	com	a	fis-
calização	da	obra	a	ficar	a	car-
go	de	meios	internos	da	IP	com	
o	 apoio	 da	 empresa	 Engibene,	

Lda	com	um	preço	contratual	de	
38.740,00	€.

A	 empreitada	 permitiu	 a	 re-
moção	integral	do	revestimento	
anticorrosivo	 existente,	 tendo	
sido	aplicada	uma	nova	pintura.	
Foram	feitos	trabalhos	de	subs-
tituição	 de	 peças,	 assim	 como	
de	 travessas.	 A	 estrutura	 da	
ponte	 foi	 adaptada	 de	modo	 a	
ser	possível	instalar	um	guarda-
-corpos	 no	 passadiço	 central,	
reforçando	desse	modo	as	con-
dições	de	segurança	existentes.
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Já começaram os tra-
balhos referentes à 
empreitada que irá 

permitir beneficiar a supe-
restrutura de via na linha do 
Douro entre os pk 151,335 e 
163,100.

Os	trabalhos	abrangem	o	tro-
ço	 da	 linha	 situado	 sensivel-
mente	 entre	 os	 apeadeiros	 da	
Ferradosa	 (pk	 151,5)	 e	 Freixo	
do	Numão	(pk	163)	e	vão	per-
mitir	requalificar	a	infraestrutu-
ra	 existente.	 Atualmente	 estes	
12	 quilómetros	 de	 linha	 já	 se	
encontravam	em	fim	de	ciclo	de	
vida	 útil,	 daí	 a	 necessidade	 de	
se	proceder	à	substituição	inte-
gral	 das	 travessas	 de	 madeira	

por	travessas	de	betão	bibloco	e	
também	a	substituição	de	carril	
e	transformação	de	barra	curta	
em	barra	 longa	soldada,	assim	
como	trabalhos	ao	nível	da	ba-
lastragem.

Esta	 empreitada	 irá	 permitir	
uma	melhoria	dos	níveis	de	se-
gurança,	 qualidade,	 fiabilidade	
e	disponibilidade	da	 infraestru-
tura,	 assim	 como	 da	 melhoria	
no	 conforto	 e	 comodidade	 dos	
passageiros.	Será	também	pos-
sível	reduzir	os	custos	inerentes	
à	manutenção	deste	troço.

A	intervenção	está	a	ser	feita	
pela	 empresa	 Mota	 Engil	 Rai-
lway	 Engineering	 S.A	 após	 ter	
sido	 assinado	 o	 contrato	 em	

Junho	 deste	 ano	 pelo	 valor	 de	
3.995.590,82	€.	A	este	valor	há	
a	soma	do	montante	de	2,7	mi-
lhões	 de	 euros	 em	materiais	 a	
aplicar	disponibilizados	pela	In-
fraestruturas	de	Portugal.

O	investimento	global	será	de	
cerca	 de	 6,7	milhões	 de	 euros	
e	 a	 empreitada	 tem	 um	 prazo	
de	execução	de	300	dias	de	ca-
lendário.	Estes	trabalhos	fazem	
parte	do	plano	de	modernização	
da	linha	do	Douro,	cujo	desen-
volvimento	tem	decorrido	fase-
adamente	ao	longo	dos	últimos	
tempos,	 tendo	 mais	 recente-
mente	sido	finalizada	a	emprei-
tada	 de	 reabilitação	 do	 troço	
entre	o	Pinhão	e	o	Tua.

EmPrEitada dE rEnovação 
dE 12 quilómEtros dE via

Diverso material do empreiteiro parqueado na estação do Pocinho destinado à empreitada de renovação da linha 
do Douro. 22 de Outubro de 2022. © João Lourenço
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cP rEForçou oFErta 
no douro

A linha do Douro con-
tinua a conhecer, 
em 2022, um assi-

nalável aumento da procura 
e a CP acabou por se ver for-
çada a reforçar a oferta en-
tre Porto e Pocinho, recupe-
rando a circulação especial 
que, entre Maio e Outubro, 
complementou a oferta re-
gular entre os dois términos 
da linha.

Assim,	entre	12	de	Novembro	
e	10	de	Dezembro,	a	CP	 reco-
locou	 em	 serviço	 o	 comboio	
Miradouro	 com	 saída	 do	 Porto	
pelas	 08h20,	 um	 horário	 mui-
to	procurado	pelos	turistas	que	
têm	 acorrido	 à	 linha	 indepen-
dentemente	 da	 época	 do	 ano,	
procurando	o	que	será	a	melhor	
experiência	 ferroviária	 do	 país.	
O	regresso	do	Pocinho	acontece	
às	15h12.	

Os	 reforços	 (IR	 21821	 e	
21860)	 estão	 previstos	 serem	
realizados	 nos	 fins	 de	 semana	
(dias	12,	13,	19,	20,	26,	27	de	
novembro,	3,	4	e	10	de	dezem-
bro	de	2022	),	quando	aumenta	
a	procura	pelo	 turismo	 ferrovi-
ário.

Um dos reforços que a CP colocou ao serviço durante os meses de Novembro e Dezembro. O comboio IR 21861 
com destino ao Pocinho passa pelo viaduto das Quebradas. 19 de Novembro de 2022. © José Pedro Botelho
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Coincidindo com a 
Transport Research 
Arena (TRA), even-

to anual dedicado aos inves-
tigadores em sistemas de 
transporte na Europa e que 
foi organizado na antiga FIL, 
em Lisboa, a CP preparou 
um grande golpe mediático 
com a exposição, nas docas 
de Alcântara, de alguns ve-
ículos relevantes na recente 
recuperação operacional da 
empresa.

A	TRA	 foi	organizada	em	Lis-
boa	 entre	 os	 dias	 14	 e	 17	 de	
Novembro,	e	a	CP	planeou	uma	
exposição	de	material	circulan-
te	entre	os	dias	14	e	20	de	No-

vembro,	apanhando	um	fim	de	
semana	 inteiro,	 para	 além	 dos	
dias	do	evento	atrás	menciona-
do,	 recordando	 as	 várias	mos-
tras	 de	material	 circulante	 que	
se	 realizaram	no	mesmo	 local,	
em	2006,	culminando	nas	cele-
brações	dos	150	anos	dos	Cami-
nhos	de	Ferro	em	Portugal.

Desta	vez,	a	CP	preparou	um	
leque	 variado	 de	 material,	 es-
pecialmente	representativo	das	
principais	 opções	 da	 empresa	
desde	que,	em	2019,	foi	lança-
do	 um	 programa	 de	 recupera-
ção	de	material	circulante	para	
aumentar	a	fiabilidade	das	ope-
rações	da	empresa.

Assim,	 a	 empresa	 preparou	
a	 exposição	 de	 uma	 locomoti-
va	2600,	da	Corail	VIP,	de	uma	
composição	Arco	(3	carruagens)	
e	de	uma	composição	Schindler	
(2	 carruagens),	 tudo	 acompa-
nhado	 por	 um	 furgão	 gerador,	
permitindo	apresentar	as	carru-
agens	climatizadas	no	seu	esta-
do	funcional.

A	 primeira	 marcha	 prepara-
tória	ocorreu	a	8	de	Novembro,	
data	em	que	a	2623	regressou	
ao	serviço	após	longa	ausência,	
saindo	 de	 oficina	 e	 rumando	 a	
Lisboa	na	companhia	do	furgão	
gerador	92-69	007,	ficando	res-
guardada	em	Santa	Apolónia	no	
resto	da	semana.

Com um dos postais de Lisboa em fundo, a composição parqueada em Alcântara, 13 de Novembro de 2022.
© João Cunha

cP dEu um golPE 
mEdiático Em alcântara
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O	crescendo	atingiu	o	pico	no	
dia	12,	data	em	que	a	CP	mon-
tou	 a	 exposição.	 De	 manhã,	
saiu	do	Porto	a	locomotiva	2607	
rebocando	 três	 carruagens	
Arco	 (19-97	 505,	 85-97	 505	 e	
20-97	 510)	 e	 duas	 carruagens	
Schindler	 (21-22	 003	 e	 19-22	
043),	 mistura	 nada	 habitual	 e	
que	 coloriu	 a	 linha	 do	 Norte,	
terminando	a	marcha	em	Lisboa	
Santa	Apolónia	pela	hora	de	al-
moço.	 Daí,	 a	 locomotiva	 2607	
regressou	isolada	a	Norte,	e	os	
preparativos	continuaram.

A	locomotiva	2623	encabeçou	
aí	 o	 furgão	 gerador	 e	 a	 Corail	
VIP,	a	que	se	juntou	a	composi-
ção	vinda	do	Porto	e,	à	cauda,	a	
locomotiva	1415,	rumando	todo	
o	conjunto	a	Alcântara-Terra,	a	
primeira	 vez	 em	 12	 anos	 que	
uma	 locomotiva	 2600	 chegou	

à	estação	de	Alcântara.	Aí,	com	
a	1415	a	 impelir	pela	cauda,	a	
composição	 deslizou	 pela	 Ave-
nida	de	Ceuta,	cruzando	a	Ave-
nida	 24	 de	 Julho,	 e	 entrou	 na	
praia	de	vias	das	docas,	junto	a	
Alcântara-Mar,	 para	 estacionar	
na	linha	número	3,	a	linha	onde	
a	exposição	ficou	patente	até	ao	
dia	20.

A	 surpreendente	 composição	
acabou	por	atrair	a	atenção	de	
milhares	 de	 pessoas,	 come-
çando	desde	 logo	pelas	muitas	
dezenas	que,	umas	surpreendi-
das	e	outras	aguardando	o	mo-
mento,	interceptaram	a	exótica	
marcha	 de	 posicionamento	 de	
material.

O	 acontecimento	 acabou	 por	
coincidir	não	apenas	com	a	TRA	
mas	também	com	a	apresenta-

ção	do	Plano	Ferroviário	Nacio-
nal,	que	se	deu	no	dia	17,	o	que	
alavancou	ainda	mais	 a	 opera-
ção	 de	marketing	 da	 empresa,	
que	desde	2006	não	conseguia	
um	golpe	de	 imagem	tão	mar-
cante	na	capital	portuguesa.

Toda	 a	 composição,	 com	 ex-
cepção	 da	 locomotiva,	 esteve	
aberta	aos	visitantes,	que	pude-
ram	assim	tomar	contacto	com	
a	 oferta	 VIP	 da	 CP	 (disponível	
para	 aluguer),	 com	 as	 carrua-
gens	 Arco	 que	 iniciaram	 servi-
ço	na	 linha	do	Minho	e	com	as	
já	míticas	carruagens	Schindler	
que,	recuperadas,	têm	permiti-
do	também	incrementar	o	fluxo	
de	passageiros	na	linha	do	Dou-
ro,	 conseguindo	 um	 sucesso	
assinalável	e	reputação	para	 lá	
das	nossas	fronteiras.

A colorida composição a caminho da capital com o Atlântico em pano de fundo. São Félix da Marinha.
12 de Novembro de 2022. © Gil Monteiro
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Já às portas da capital, a composição deixa para trás a Azambuja. 12 de Novembro de 2022. © João Cunha

A 2607 rasga a linha do Norte perto de Taveiro com as carruagens destinadas à exposição.
12 de Novembro de 2022. © Nuno Cortesão
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A composição a caminho de Alcântara entre Sete Rios e Campolide, com a 2623,  já depois de ter sido incorporada 
a carruagem Vip e o furgão na estação de Santa Apolónia.12 de Novembro de 2022. © João Cunha

A travessia de Alcântara Terra para Alcântara Mar. 12 de Novembro de 2022. © João Cunha
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A passagem de comboios pelas ruas 
de Lisboa é sempre um momento para 
mais tarde recordar. Na imagem central é 
possível ver parte da locomotiva da série 
1400 que se encarregou de empurrar a 
composição até ao local da exposição 
em Alcântara. 12 de Novembro de 2022. 

©  Rui Sousa



comboio corrEio

Manobras em Alcântara de modo a posicionar a composição de modo a que pudesse ser visitada pelas centenas 
de pessoas que por ali passaram ao longo dos vários dias.12 de Novembro de 2022. © João Cunha

O jardim à beira Tejo teve mais encanto e motivos para uma visita familiar, com a CP a disponiblizar algum do 
material circulante recuperado. 13 de Novembro de 2022. © João Cunha
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A composição que esteve exposta em Alcântara regressou ao norte do país no dia 21 de Novembro com a 
locomotiva 2623 ficando encarregue de a tracionar. Contudo, logo à saída de Lisboa Santa Apolónia, esta 

avariou, obrigando a CP a recorrer à locomotiva 5617 a fim de levar este material de volta ao seu depósito em 
Contumil. Caxarias © Bruno Cunha / Formoselha © Nuno Cortesão
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A CP levou pela pri-
meira vez uma au-
tomotora da série 

592 à linha do Leste, nos 
dias 22 e 23 de Novembro, 
percorrendo a distância en-
tre Entroncamento e Elvas, 
onde automotora e tripula-
ção pernoitaram, entre en-
saios.

A	finalidade	dos	ensaios	foi	a	
validação	da	inserção	no	gaba-
rito	das	gares	e	teste	da	perfor-
mance	das	automotoras	com	a	
lei	de	paragens	da	linha	do	Les-
te,	 tendo	 em	 vista	 a	 possível	
activação	de	um	serviço	directo	
Lisboa	 –	 Badajoz,	 que	 permita	
à	CP	tornar	mais	eficiente	a	 li-
gação	entre	Lisboa	e	a	alta	ve-
locidade	espanhola,	que	 sai	 da	
estação	extremenha.

Depois	 da	 incapacidade	 de	
Portugal	 e	 Espanha	 se	 porem	

de	 acordo	 para	 ligações	 direc-
tas	Lisboa	–	Madrid,	tem	existi-
do	alguma	pressão	pública	para	
melhorar	a	ligação	do	lado	por-
tuguês,	que	implica	actualmen-
te	um	transbordo	no	Entronca-
mento	 para	 uma	 automotora	

Allan,	 limitada	 a	 100	 km/h	 e	
cuja	performance	a	insere	num	
canal	horário	que	além	do	mais	
guarda	 pouco	 tempo	 para	 o	
transbordo	 em	 Badajoz	 para	 o	
comboio	espanhol.

comboio corrEio

cP Ensaiou automotoras 
592 na linHa do lEstE

Duas imagens da UTD 592-058 após ter saído de Elvas em direção ao 
Entroncamento no comboio 31304. 23 de Novembro de 2022. 

© José Luis Torres Blázquez
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Uma imagem que se poderá replicar no futuro caso avance a ligação entre Lisboa e Badajoz. 
Estação de Elvas, 23 de Novembro de 2022. © José Luis Torres Blázquez



locomotiva cP 294 
vai Para a guarda
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A locomotiva 294 en-
contra-se na esta-
ção de Gaia – De-

vesas desde o fim do vapor, 
no final da década de 70 do 
século XX. Em breve irá para 
uma rotunda na cidade da 
Guarda. Esta ação decorre de 
um protocolo estabelecido 
entre o Município da Guarda 
e o Museu Nacional Ferro-
viário que acordaram sobre 
a cedência e movimentação 
deste veículo histórico.

A	294	faz	parte	de	um	lote	de	
6	locomotivas	que	se	foram	acu-
mulando	 na	 estação	 gaiense.	
Um	primeiro	lote	de	4	encontra-
-se	 lá	 desde	 a	 década	 de	 70	
tendo	 sido	 movimentadas,	 em	

meados	da	década	de	90,	mais	
duas	(a	0184	e	a	0190),	ambas	
“irmãs”	 da	 única	 locomotiva	 a	
vapor	 de	 via	 larga	 operacional	
no	país,	a	0186.

De	modo	a	permitir	carregar	a	
294	(locomotiva	+	 tender)	nos	
camiões	que	a	levarão	ao	novo	
destino	 foi	 necessário	 retirar	
as	 locomotivas	 que	 estavam	 à	
sua	 frente	 (mais	 concretamen-
te	 3)	 e	 voltar	 a	 colocá-las.	 A	
movimentação	 deste	 material	
é	sempre	uma	operação	delica-
da	desde	logo	pelo	seu	estado,	
mas	também	pelo	trajeto	que	o	
mesmo	 tem	 de	 realizar	 nas	 li-
nhas	da	triagem,	passando	por	
várias	“agulhas”.

No	dia	11	de	Novembro	duran-
te	o	dia	procedeu-se	à	retirada	
da	 294	 da	 sua	 posição	 inicial,	
tendo	sido	colocada	na	primeira	
posição	da	fila.	Devido	às	condi-
cionantes	de	tempo	não	foi	pos-
sível	 a	 mobilização	 do	 veículo	
para	o	local	onde	foi	previsto	o	
carregamento	para	os	camiões.	

Uma	 vez	 que	 a	 estação	 de	
Gaia	 está	 a	 sofrer	 um	 conjun-
to	 vasto	 de	 intervenções	 que	
irá	alterar	o	seu	layout,	avaliar-
-se-á	num	futuro	próximo	uma	
oportunidade	para	dar	continui-
dade	aos	trabalhos	que	levarão	
a	294	até	à	Guarda.	

61

Estação de Gaia, 11 de Novembro de 2022. © Pedro Mêda
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© Pedro Mêda

Movimentações na Estação de Gaia

© Pedro Mêda

© Pedro Mêda

© Tiago Henriques
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© Tiago Henriques© Tiago Henriques
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ExPosição rails do 
ProgrEsso

© J.C.Pombo

A Associação Move Beiras e a Junta de 
Freguesia do Tortosendo organiza-
ram, entre 12 e 27 de novembro, a 

exposição Rails do Progresso, que decorreu na 
Casa da Vila.

Esta	exposição	já	percorreu	destinos	como	Vila	Ve-
lha	de	Ródão,	Entroncamento	e,	mais	recentemen-
te,	Covilhã.	Resulta	de	uma	parceria	entre	o	Museu	
Nacional	 Ferroviário,	 o	 Município	 de	 Vila	 Velha	 de	
Ródão	e	o	projeto	Rail	Fest,	criado	em	2021	no	âm-
bito	das	celebrações	do	ano	europeu	do	transporte	
ferroviário.	

Conta	com	a	história	da	inauguração	da	Linha	da	
Beira	Baixa,	entre	Abrantes	e	a	Covilhã	a	6	de	se-
tembro	de	1891,	onde	o	Tortosendo	fez	parte	deste	
dia	 ao	 terem	atapetado	a	 linha	 com	flores	 para	 a	
passagem	do	comboio	Real,	tendo	sido	esta	locali-
dade	batizada	pela	Rainha	D.	Amélia	de	“Vila	Nova	
das	Flores”.	Com	partida	de	Sintra	no	dia	05	de	Se-
tembro,	 o	 Rei	D.	 Carlos	 e	 a	 Rainha	Dona	Amélia,	
juntamente	com	uma	comitiva	de	convidados,		per-
correram	durante	3	dias	os	quilómetros	até	à	cidade	

© Move Beiras
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da	Covilhã	e	respetivo	regresso,	numa	viagem	que	
ficou	devidamente	documentada	através	dos	perió-
dicos	de	época	e	das		ilustrações	de	Rafael	Bordalo	
Pinheiro.	

A	rails	do	Progresso	ficou	mais	completa	com	cer-
ca	de	150	peças	de	antigos	trabalhadores,	estações	
e	modelismo	ferroviário.	Do	espólio	em	exposição	
destacaram-se	as	diversas	fardas	utilizadas	por	di-
versos	funcionários	ferroviários	ao	longo	do	tempo,	
permitindo	 conhecer	mais	 pormenorizadamente	 a	
função	de	cada	um.	O	visitante	 teve	ainda	possi-
bilidade	de	observar		diversa	informação	escrita	e	
fotográfica,	memórias		de	uma	parte	importante	da	
história	do	caminho	de	ferro	em	Portugal.

© J.C.Pombo

© J.C.Pombo© Move Beiras

© J.C.Pombo

© J.C.Pombo

© J.C.Pombo

© J.C.Pombo
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© J.C.Pombo

© J.C.Pombo
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© Move Beiras © Move Beiras

Os	 temas	 de	 futuro	 da	 Bei-
ra	 Interior,	 turismo	 ferroviário,	
sustentabilidade	 e	 desertifica-
ção	 foram	 temas	 marcantes	
nestes	dias	de	debate.

A	 sessão	 de	 abertura	 cujo	
tema	foi	“Beira	Interior	-	O	Fu-
turo	 da	 Ferrovia”	 no	 dia	 12,	

contou	 com	 Rui	 Isidro	 como	
moderador	e	 com	os	seguintes	
oradores:	Diana	Monteiro	(vere-
adora	 da	 Câmara	 Municipal	 da	
Guarda),	 Eunice	 Duarte	 (pro-
fessora	 universitária	 e	 investi-
gadora	de	turismo	ferroviário	e	
sustentabilidade),	 Hélio	 Fazen-

deiro	(chefe	de	gabinete	do	pre-
sidente	da	Câmara	Municipal	da	
Covilhã)	e	Luís	Miguel	Gavinhos	
(vice-presidente	da	Câmara	Mu-
nicipal	do	Fundão).

Na	 sessão	 de	 encerramento	
cujo	 tema	 foi	 “Comboios	 com	
História”,	 no	 dia	 27,	 Nuno	 Mi-

© Move Beiras
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guel	 foi	 o	 moderador	 com	 os	
seguintes	 oradores:	 Professor	
Fernando	 Carvalho	 Rodrigues,	
Professor	José	Adelino,	Joaquim	
Lopes	 (antigo	 chefe	 de	 estação	
do	Tortosendo),	Professor	Mário	
Raposo	(reitor	da	UBI)	e	Profes-
sor	Ricardo	Fidalgo.

Durante	 estas	 duas	 semanas,	
contámos	com	cerca	de	um	mi-
lhar	 de	 visitantes,	 incluindo	 vi-
sitas	 guiadas	 particulares	 e	 a	
diversas	 turmas	 de	 escolas	 do	
Concelho	da	Covilhã.

© Move Beiras© Move Beiras

© Move Beiras

© J.C.Pombo



TransporTe de MaTeriais de Via e 
Maquinaria de eMpreiTeiros pela 

linha do oesTe

A linha do Oeste du-
rante os meses de 
Outubro e Novem-

bro recebeu várias marchas 
especiais relacionadas com 
a modernização do troço en-
tre Torres Vedras e as Cal-
das da Rainha. 

Durante	o	mês	de	Outubro	os	
destaques	 foram	 as	 diversas	
operações	 de	 descarga	 de	 ba-
lastro	 efetuadas	 por	 parte	 da	
MEDWAY	 com	 recurso	 às	 loco-
motivas	1400	e	1900.	A	Takar-
go	 também	esteve	 ativa	 nesse	
período	de	tempo	com	o	trans-

porte	 de	 diverso	 material	 de	
empreiteiros.	Estas	movimenta-
ções	foram	alvo	de	destaque	na	
edição	anterior	da	Trainspotter.

O	mês	de	Novembro	também	
foi	animado	com	mais	uma	série	
de	movimentações	relacionadas	
com	 a	 empreitada	 que	 decor-
re	na	 linha	do	Oeste.	A	Takar-
go	percorreu	os	 carris	 desde	a	
Amieira	 até	 Torres	 Vedras	 com	
material	de	empreiteiros,	tendo	
efetuado	 uma	 breve	 paragem	
na	 estação	 das	 Caldas	 da	 Rai-
nha	 para	 “apanhar”	 os	 vagões	
de	balastro	que	ali	tinham	ficado	

anteriormente.	Por	outro	lado	a	
MEDWAY	transportou	a	1324	da	
AZVI,	 um	 das	 últimas	 sobrevi-
ventes	da	antiga	série	1320	da	
CP.	De	destacar	 a	 presença	da	
1909	no	troço	da	linha	do	Oeste	
entre	o	Louriçal	e	Martingança,	
local	onde	não	regressava	des-
de	18	de	Agosto	de	2020	quan-
do	efetuou	o	penúltimo	cimen-
teiro	que	saiu	da	Secil	Maceira.

Veremos	 o	 que	 Dezembro	 e	
2023	 têm	para	dar	e	 trazer	ao	
Oeste,	novos	 tempos	e	melho-
rias	à	vista!!

comboio corrEio
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O	comboio	83360	(Amieira	–	Caldas	da	Rainha)	numa	breve	paragem	na	estação	de	Leiria.	
05	de	Novembro	de	2022.	© João Pedro Tavares
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A	6003	com	material	de	empreiteiros	proveniente	da	Ameira	com	destino	às	Caldas	da	Rainha	
cruza	a	estação	de	Martingança.	05	de	Novembro	de	2022.	© Bruno Cunha

A	composição	na	estação	das	Caldas	da	Rainha	após	ter	“apanhado”	os	vagões	que	ali	se	encontravam,	
pronta	para	partir	para	Torres	Vedras.	05	de	Novembro	de	2022.	© Fernando Sousa José



Quase	a	chegar	ao	ponto	da	final	da	viagem,	a	composição	liderada	pela	6003	passa	pelo	pk	68	a	
escassos	4	quilómetros	de	Torres	Vedras.	05	de	Novembro	de	2022.	© Ricardo Rodrigues

70

comboio corrEio

Mais	a	sul	a	composição	já	completa	passa	pelo	apeadeiro	de	Óbidos.	05	de	Novembro	de	2022.	
© Fernando Sousa José
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1909	no	transporte	da	Azvi	1324,	no	92216	(Gaia	Devesas	-	Torres	Vedras)	na	Martingança.
22	de	Novembro.	© Bruno Cunha

comboio corrEio
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Linha Évora - Elvas

Vista geral da linha após a 
cidade de Évora em fundo. 

Visível também a ponte 
sobre o rio Xarrama.

03-12-2022.

© José Luis Torres 
Blázquez

Como é fácil de observar, já 
estão colocados os postes 
de catenária e travessas 

neste troço.

03-12-2022.

© José Luis Torres 
Blázquez

Durante o mês de Novembro foi 
sendo notada uma evolução rá-
pida nas obras da linha Évora – 

Caia, a partir de Évora, onde a plataforma 
está praticamente pronta há algum tem-
po. Assim, após se terem iniciado as obras 
para colocação dos postes de catenária, 
os postes são já visíveis ao longo dos pri-
meiros quilómetros da linha.

No	final	do	mês	foi	também	descarregada	a	
primeira	camada	de	balastro	sobre	a	platafor-
ma	de	via,	após	o	que	foram	colocadas	e	ali-
nhadas	as	travessas,	prelúdio	do	início	da	mon-
tagem	da	própria	via.	Toda	a	montagem	está	a	
ser	feita	com	meios	rodoviários,	meios	que	de	
Évora	Norte	ao	Caia	terão	a	imensa	vantagem	
de	 contar	 com	 o	 espaço	 da	 2ª	 via	 (que	 não	
será	colocada)	para	acelerar	toda	a	logística	da	
montagem.

EMPREITADA DA VIA ENTRE ÉVORA E CAIA JÁ COMEÇOU
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Em fundo a linha vai 
passar sobre a EN 254. 

Vista para o lado de Elvas. 
Também neste local 

podemos observar que já 
foram colocados alguns 

postes de catenária.

03-12-2022.

© José Luis Torres 
Blázquez

Com vista para o lado de 
Évora temos a construção 
da passagem superior do 

CM 1149.

03-12-2022.

© José Luis Torres 
Blázquez

A existência de um 
poste de energia tem 

"abrandado" os trabalhos 
que decorrem na zona do 

Pk 119,5.

03-12-2022.

© José Luis Torres 
Blázquez
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Linha da beira Alta

OBRAS NA BEIRA ALTA AVANÇAM LENTAMENTE

Com a excepção das obras na va-
riante de Abrunhosa-a-Velha, as 
obras na linha da Beira Alta avan-

çam muito lentamente. Apesar da linha 
estar encerrada ao tráfego, tal não parece 
ser suficiente para se ver urgência no ter-
reno, onde as obras avançam com pouco 
pessoal e sem ocuparem as 24 horas do 
dia.

Os	trabalhos	mais	adiantados	parecem	ser	as	
renovações	e	pintura	de	pontes,	com	trabalhos	
muito	atrasados	em	estações,	onde	os	novos	
cais	e	layout	ainda	mal	são	visíveis	e	onde	há	
até	 ainda	 vias	 originais	 por	 levantar.	 Não	 se	
avistam	ainda	 trabalhos	de	 reposição	da	 via,	
mas	é	visível	em	estações	como	Canas,	Santa	
Comba	ou	Nelas	os	trabalhos	para	aumentar	o	
comprimento	útil	das	estações.	Junto	ao	antigo	
ramal	da	Madiberia,	entre	Nelas	e	Mangualde,	

estão	a	ser	demolidas	as	trincheiras	rochosas,	
dando	espaço	para	inserção	de	vias	paralelas,	
eventualmente	já	parte	do	projecto	de	reposi-
ção	e	ampliação	do	antigo	ramal,	para	servir	as	
indústrias	locais.

Na	Abrunhosa-a-Velha	está	a	obra	mais	im-
portante	–	mas	que	não	colide	com	a	reaber-
tura	da	linha,	a	linha	original	não	foi	levantada	
e	está	pronta	a	usar	–	e	aquela	onde	os	meios	
parecem	ter	outro	significado.	O	segundo	via-
duto	 (sentido	Pampilhosa	–	Guarda)	 tinha	os	
pilares	praticamente	concluídos	no	final	de	No-
vembro,	no	que	será	um	dos	viadutos	mais	al-
tos	do	país	e	que	permitirá	substituir	o	traçado	
onde	actualmente	se	 insere	o	 túnel	de	Abru-
nhosa.	O	primeiro	viaduto,	que	se	encontra	an-
tes	da	subestação	e	do	apeadeiro	(onde	a	linha	
será	mantida),	tem	fundações	concluídas	e	os	
pilares	a	iniciarem	betonagem.

Na concordância da Mealhada a construção do viaduto já se encontrava numa fase adiantada.
Novembro de 2022. ©  Fernando Liberato
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Passagem inferior em 
construção junto ao 

apeadeiro do Luso para 
supressão da passagem de 

nível.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

No apeadeiro do Pego 
ao pk 56,3 estavam a ser 

construídas as plataformas 
de passageiros.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Trabalhos a decorrer no 
apeadeiro da Quinta do 

Valongo ao pk 54,1.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato
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Pk 67,4 com o apeadeiro do 
Soito em obras.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Sensivelmente ao pk 67, 
próximo do apeadeiro do 

Soito decorrem os trabalhos 
de estabilização de 

taludes e a construção de 
passagem hidráulica.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Na ponte metálica 
de Trezói ao pk 63,2 

continuam os trabalhos de 
reabilitação.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato
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Na estação de Mortágua o 
muro de contenção junto à 

estrada de acesso à estação 
já concluído.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Decorrem os trabalhos de 
alteamento da plataforma 
no apeadeiro de Monte 

Lobos ao pk 70,8.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Pk 68,6 com o talude 
reabilitado e a passagem 

hidráulica quase finalizada 
à saída do túnel da Ribeira.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato
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Passagem da linha da Beira 
Alta sobre o IP3 às portas 

da estação de Santa Comba 
Dão.

05-11-2022.

© João Cunha

Continuam os trabalhos de 
reabilitação na ponte do 

Dão ao pk 83,6.

Estrutura metálica assente 
em pilares de cantaria 

com 190 metros de 
comprimento.

05-11-2022.

© João Cunha

 Na ponte do Coval, ao 
pk 83, prosseguem os 
trabalhos de limpeza e 

reabilitação.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato
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Vista aérea da estação de 
Carregal do Sal ao pk 98.

05-11-2022.

© João Cunha

Na saída de Santa Comba 
Dão em direção à Guarda.

Podemos observar que a 
nova passagem sobre a 
ecopista (antiga linha do 
Dão) está em avançado 
estado de construção e 
que irá ficar preparada 

para via dupla.

05-11-2022.

© João Cunha

Vista geral dos trabalhos 
que decorrem na estação 
de Santa Comba Dão ao 

pk 85,5.

05-11-2022.

© João Cunha
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Na zona da Urgueiriça, perto 
do pk 112 pouco mais do 

que os postes de catenária.

05-11-2022.

© João Cunha

Situação idêntica na 
estação de Canas de 

Senhorim ao pk 109,1.

05-11-2022.

© João Cunha

Na estação de Oliveirinha 
ao pk 102,4 os trabalhos 

continuavam bastante 
atrasados.

05-11-2022.

©  João Cunha
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Construção da nova 
passagem superior em 

Mourilhe. 

Podemos observar o túnel 
ao pk 130,8 que irá ser 

demolido.

05-11-2022.

© João Cunha

Na estação de Mangualde 
ao pk 128,5 ainda nem 

foram levantadas as linhas.

Procede-se à construção 
das novas plataformas de 

passageiros.

05-11-2022.

© João Cunha

Para além do levantamento  
da superestrutura de via da 
linha, o mesmo aconteceu 

ao ramal Madibéria que 
se encontrava do lado 
esquerdo da fotografia 
perto do pk 120. Está 

planeado que surja um 
novo ramal ferroviário 

adaptado à realidade do 
século XXI para  substituir 
o antigo a construir noutro 

local.

05-11-2022.

© João Cunha
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Abrunhosa onde se constrói 
uma nova passagem 

superior.

05-11-2022.

© João Cunha

A linha da Beira Alta "rasga" 
a serra perto de Contenças 

através de trincheiras 
e taludes que estão a 

ser alvo de trabalhos de 
consolidação.

05-11-2022.

© João Cunha

Ainda em Mourilhe uma 
vista ampla sobre o 

sinuoso traçado da Beira 
Alta.

05-11-2022.

© João Cunha
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Na futura variante procede-
-se à construção de um 

viaduto que irá permitir ultra-
passar um dos vales.

05-11-2022.

© João Cunha

A construção da variante 
de Abrunhosa é um dos 

projetos mais significativos 
de todo o processo de 

modernização da linha da 
Beira Alta.

05-11-2022.

© João Cunha

Uma vista aérea do local 
da foto anterior, onde irá 

ter início a futura variante.

Na imagem o apeadeiro 
ao pk 139,9 que está 

previsto ficar sem serviço 
comercial.

05-11-2022.

© João Cunha
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Passagem superior em 
construção próximo da 
estação de Celorico da 

Beira, ao pk 167,9 que vai 
permitir eliminar a PN da 

N102.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Pk 152,2 onde se procede 
à reabilitação de taludes 
existentes à entrada da 
estação de Fornos de 

Algodres.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

A futura variante irá 
permitir que o traçado da 
linha da Beira Alta neste 
local tenha um perfil mais 
favorável para o tráfego 

ferroviário, abandonando 
o traçado antigo que é 

visível na foto.

05-11-2022.

© João Cunha
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Em Vila Franca das Naves 
ao pk 181,8 procede-se 

também à reabilitação do EP.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Pk 173,2  com a passagem 
superior em construção 

próximo do apeadeiro de 
Baraçal para eliminar a PN 

existente.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Reformulação de 
passagem superior 

existente entre Celorico da 
Beira e Baraçal.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato
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Sensivelmente ao pk 199 
temos obras a decorrer em 
mais um local onde ainda 

são visíveis as correções de 
traçado realizadas aquando 
da modernização da linha no 

final dos anos 90.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Pk 191,7 em Trajinha. 
Podemos ver os trabalhos 

a decorrer no traçado 
atual e aquela que foi 

uma das ripagens de via 
feita durante as obras de 

modernização no final dos 
anos 90.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Pk 184 e uma panorâmica 
das obras de suavização  
do cotovelo da Beira Alta 
no Cerejo que irá permitir 
aumentar ligeiramente a 
velocidade, de 100 km/h 

para 110 km/h.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato
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Estação da Guarda ao pk 
206,3.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Alguma maquinaria 
parqueada no apeadeiro de 

Sobral ao pk 199,6.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato

Trabalhos a decorrer 
à saída da estação da 

Guarda em direção a Vilar 
Formoso, pela linha da 

esquerda. A linha da direita 
segue para a Covilhã.

Novembro de 2022.

© Fernando Liberato
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Entre Faro e Olhão ainda 
existem algumas centenas 

de metros sem postes 
de catenária, embora os 
mesmos já se encontrem 
espalhados ao longo da 
linha. Pk 345,5 com vista 
para o lado de Faro e de 

Olhão.

26-11-2022.

©  Pedro André

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

No sul do país as obras decorrem 
com bastante rapidez, ao con-
trário das congéneres do Oeste 

da Beira Alta. 

No	troço	entre	Faro	e	Vila	Real	de	Santo	An-
tónio	continuam	os	trabalhos	relacionados	com	
a	 instalação	 dos	 postes	 de	 catenária,	 sendo	
que	a	abertura	dos	caboucos	para	os	mesmos	
já	 se	 aproximava	 da	 cidade	 de	 Tavira.	 Entre	
Faro	e	a	Fuseta,	numa	extensão	de	cerca	de	
18	 quilómetros,	 já	 é	
possível	 encontrar	 pos-
tes	na	maioria	do	troço,	
existindo	apenas	alguns	
locais	 onde	 os	 mesmos	
ainda	não	foram	coloca-
dos.	

Em	 Olhão	 procediam-
-se	 aos	 últimos	 traba-
lhos	 que	 vão	 permitir	 a	
demolição	e	substituição	
da	 passagem	 superior	
existente	 junto	 à	 esta-
ção,	e	que	não	tinha	ga-
barito	 suficiente	 para	 a	
colocação	da	catenária.	

Entre	Tunes	e	Lagos	também	decorre	a	aber-
tura	dos	caboucos	para	os	postes	de	catenária,	
tarefa	que	no	final	do	mês	já	ia	a	caminho	de	
Silves.	

Neste	 troço	 há	 a	 realçar	 a	 existência	 das	
marcações	 nos	 terrenos	 onde	 vão	 ser	 ergui-
das	as	duas	novas	passagens	superiores,	junto	
ao	apeadeiro	do	Poço	Barreto	e	na	cidade	de	
Portimão.	Estas	novas	estruturas	vão	permitir	
suprimir	as	passagens	de	nível	existentes.
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Ponte de Bela Mandil ao pk 
347,7 com vista para o lado 

de Olhão.

26-11-2022.

©  Pedro André

Junto da passagem de nível 
ao pk 347,7 com vista para 

o lado de Faro e com os 
postes ao longo da linha.

26-11-2022.

©  Pedro André

O regional com destino a 
Vila Real de Santo António 
passa no pk 346,4 já com 

os postes colocados.

26-11-2022.

©  Pedro André
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Nos arredores de Olhão 
já estavam colocados os 

postes de catenária.

26-11-2022.

©  Pedro André

Sinal avançado da estação 
de Olhão.

26-11-2022.

©  Pedro André

Pk 348 com a cidade de 
Olhão em fundo.

26-11-2022.

©  Pedro André
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Para substituição da passagem superior, houve a necessidade de proceder durante as últimas 
semanas ao desvio de diversas condutas. Saneamento, abastecimento de água ou telecomunicações 

foram alguns dos serviços afetados.

Foi construída uma travessia aérea metálica, paralela à passagem superior, por onde foram 
colocadas as diversas tubagens, como podemos observar nas imagens em anexo captadas em 

diversos dias do mês de Novembro. © Pedro André

A passagem superior que 
irá ser demolida para que 

se construa uma nova.

26-11-2022.

©  Pedro André
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Pk 353,1 na aproximação 
ascendente ao antigo 
apeadeiro de Marim.

27-11-2022.

© Pedro André

E um par de semanas 
depois a "floresta" de 
postes na estação de 

Olhão.

26-11-2022.

© Pedro André

Estação de Olhão com 
alguns postes colocados.

12-11-2022.

© Pedro André
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Com o pk 354 em fundo, 
vista para o lado de Vila Real 

de Santo António.

27-11-2022.

© Pedro André

Da passagem de nível do 
pk 353,8 com vista para o 

antigo apeadeiro de Marim.

27-11-2022.

© Pedro André

Antigo apeadeiro de Marim  
ao pk 353,6 onde irá ser 
construída a subestação 

de tração.

27-11-2022.

© Pedro André
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Pk 355,8 com vista para o 
lado de Faro.

13-11-2022.

©  Pedro André

Ao pk 355.3 na zona da 
ponte da Fonte Santa 

voltamos a encontrar os 
postes ao longo da linha.

12-11-2022.

©  Pedro André

Na passagem de nível ao 
pk 354.4 os postes ainda 
não estavam colocados.

15-11-2022.

©  Pedro André
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Pk 356 com o poste por 
colocar e uma série de sacos 

utilizados para os detritos 
resultantes da limpeza das 

bermas ferroviárias.

13-11-2022.

©  Pedro André

E antes do pk 356 
começava mais um 

pequeno troço sem postes 
colocados.

13-11-2022.

© Pedro André

Antigo apeadeiro de Bias.

13-11-2022.

© Pedro André
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Com o sinal avançado 
da estação da Fuseta no 

sentido ascendente.

20-11-2022.

©  Pedro André

E a vista para o lado oposto 
com a passagem de nível 

do pk 357,042.

20-11-2022.

© Pedro André

Pk 357 com vista para o 
lado de Faro. 

20-11-2022.

© Pedro André
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A futura SET (sala 
equipamento 

telecomunicações) do 
apeadeiro da Fuseta-A 
praticamente concluída.

20-11-2022.

©  Pedro André

E à entrada da vila da 
Fuseta era onde estavam 

colocados os últimos 
postes (exceção feita a 
Tavira onde existe um 

exemplar e os pórticos na 
ponte). Na imagem o "A" 

do apeadeiro da Fuseta-A.

20-11-2022.

© Pedro André

Pk 358 com vista para o 
lado de Faro.

20-11-2022.

© Pedro André



FErrovia 2020

98

Apeadeiro da Luz com 
a SET em fase final de 

construção.

20-11-2022.

©  Pedro André

A "famosa" curva após 
a estação da Fuseta em 
direção a Vila Real de 

Santo António.

20-11-2022.

© Pedro André

Estação da Fuseta sem 
grandes alterações desde 

a última visita.

20-11-2022.

© Pedro André
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E um salto enorme até 
à parte já eletrificada da 
linha do Algarve com a 

construção da futura zona 
neutra. Vão ser substituídos 
os postes existentes nesta 

área e colocados outros, isto 
porque nas zonas neutras 

existem um maior número no 
troço abrangido.

30-11-2022.

©  Pedro André

Com o pk 368 em fundo 
podemos observar a 

abertura dos caboucos 
para os postes de 

catenária.

20-11-2022.

© Pedro André

No local onde a via teve 
de ser reabaixada, obras 

acompanhadas em 
edições anteriores da 

Trainspotter. Vista para o 
lado de Faro.

20-11-2022.

© Pedro André
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Saída do Poço Barreto em 
direção a Silves e início de 

uma das maiores rampas do 
troço Tunes - Lagos. Não é 
perfeitamente visível mas 
já estão feitos os buracos 
destinados aos postes.

05-11-2022.

© Pedro André

Marcações na zona onde 
irá ser construída a futura 

passagem superior do Poço 
Barreto.

05-11-2022.

© Pedro André

Apeadeiro do Poço 
Barreto ao pk 314,1 já com 
diversos caboucos para os 

postes de catenária.

05-11-2022.

© Pedro André

Linha do Algarve
(Troço Tunes - lagos)
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O futuro acesso rodoviário 
à passagem superior irá ter 
início junto desta rotunda, já 
existindo a marcação para 
o novo arruamento (seta 

vermelha). A linha passa no 
local das setas verdes.

05-11-2022.

©  Pedro André

A passagem superior 
irá surgir praticamente 

por cima do pk 330 e da 
agulha da estação, como 

podemos observar através 
da marcação no terreno.

05-11-2022.

©  Pedro André

O local onde irá nascer a 
futura passagem superior 

de Portimão, situada 
a escassos metros da 

estação.

©  Google Maps
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Linha de Sines

Continuam a decorrer os tra-
balhos de modernização da 
linha de Sines, onde se in-

clui a construção de uma nova esta-
ção técnica situada ao pk 141,240 
que irá permitir o aumento da ca-
pacidade nesta ligação ferroviária. 

Durante	os	meses	de	Outubro	e	No-
vembro,	 a	 IP	 recebeu	 dois	 grupos	 de	
alunos	 da	 Pós-Graduação	 Especializa-
ção	em	Engenharia	Ferroviária	do	ISEL	
–	 Instituto	 Superior	 de	 Engenharia	 de	
Lisboa,	 que	 puderam	 acompanhar	 os	
trabalhos	que	decorrem	na	linha	de	Si-
nes.

Na	 primeira	 visita,	 que	 decorreu	 na	
noite	de	23	para	24	de	Outubro,	os	alu-
nos	puderam	conhecer	presencialmente	
as	atividades	de	desguarnecimento	me-
cânico	de	via,	 rebalastragem	e	ataque	
mecânico	pesado.

A	segunda	visita	que	ocorreu	na	noite	
de	 26	 para	 27	 de	 Novembro	 permitiu	
aos	 alunos	 conhecer	 a	 futura	 estação	
técnica	de	Abela,	acompanhando	a	fase	
de	 preparação	 dos	 trabalhos,	 levan-
tamento	 da	 via	 existente,	 inserção	 do	
AMV	por	tramo	(respetivamente,	grade	
da	agulha,	ramo	intermédio	e	grade	da	
cróssima),	balastragem	e	ataque	mecâ-
nico	pesado	com	atacadeira	de	AMV.

A	 modernização	 da	 linha	 de	 Sines	
vai	 permitir	 substituir	 integralmente	
a	 superestrutura	 de	 via.	 As	 travessas	
existentes	estão	a	ser	substituídas	por	
travessas	 monobloco	 polivalentes	 em	
betão	com	a	colocação	de	carril	60	E1	
em	barra	longa	soldada.	Dos	trabalhos	
fazem	parte	a	 construção	da	nova	es-
tação	 técnica	e	alteração	do	 layout	da	
estação	 de	 São	 Bartolomeu	 da	 Serra,	
intervenções	 que	 vão	 permitir	 cruza-
mentos	 de	 comboios	 com	 750	metros	
de	comprimento.

© Infraestruturas de Portugal© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal
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© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

Construção da nova Estação Técnica de Abela, 
localizada ao Km 141,240, na Linha de Sines.

Trabalhos de colocação de via (provisória) sobre a 
nova plataforma, no local do futuro AMV 2 daquela 

estação.
https://www.facebook.com/infraestruturasdeportugal

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/

https://www.facebook.com/infraestruturasdeportugal
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/
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Maquinaria de via em Torres Vedras, incluindo a locomotiva 1320 AZVI  e material  da Convensa. 

27-11-2022.© Ricardo Rodrigues

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

A situação na linha do Oeste conti-
nua dúbia. No troço entre Mele-
ças e Torres Vedras os trabalhos 

continuavam parados durante o mês de 
Novembro, uma situação que se arrasta 
desde os primeiros meses de 2022. O im-
bróglio que envolveu essa empreitada, e 
que levou o vencedor do concurso a aban-
donar os trabalhos, parecia estar defini-
tivamente ultrapassado com a IP a anun-
ciar o retomar das intervenções, algo que 
ainda não aconteceu.  

Por	outro	lado	entre	Torres	Vedras	e	as	Cal-
das	 da	 Rainha	 já	 são	 visíveis	 diversas	 inter-
venções,	 com	o	 empreiteiro	 a	 fazer	 da	 esta-
ção	 torreense	a	sua	base	de	 trabalho.	Foram	
movimentadas	 nas	 últimas	 semanas	 diversas	
máquinas	e	vagões	que	vão	permitir	 renovar	
a	linha.	

Ao	 longo	 da	 linha	 já	 começaram	 a	 surgir	
centenas	de	travessas	e	toneladas	de	balastro	
para	aplicar	na	via	férrea,	enquanto	se	fazem	
as	 primeiras	 intervenções	 na	 estação	 do	 Ra-
malhal.
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A estação do Ramalhal 
era um dos locais mais 

movimentados em termos 
de intervenções.

Novembro de 2022.

© Ricardo Rodrigues

Novas travessas de 
betão junto à estação do 

Ramalhal, e trabalhos nos 
caminhos de cabos.

Novembro de 2022.

© Ricardo Rodrigues

Uma máquina no 
Ramalhal a proceder ao 

levantamento de algumas 
das vias.

Novembro de 2022.

© Ricardo Rodrigues
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Vista da linha do Oeste junto 
ao pk 76,7 para o lado sul, 

com as bermas da linha 
praticamente limpas.

20-11-2022.

© Ricardo Rodrigues

Centenas de velhas 
travessas de madeira na 

estação do Ramalhal.

20-11-2022.

© Ricardo Rodrigues

Mais duas máquinas 
envolvidas no processo 

de modernização da linha 
do Oste estacionadas no 

Ramalhal.

Novembro de 2022.

© Ricardo Rodrigues
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Ainda em Casais Larana, 
junto do pk 76,9 já se 

encontravam dezenas de 
novas travessas de betão  

bibitola.

Novembro de 2022.

© Ricardo Rodrigues

Ao longo da linha foram 
colocados diversos 

montes com balastro 
a serem utilizados na 

modernização.

20-11-2022.

© Ricardo Rodrigues

Alguns trabalhos junto 
da passagem inferior 

rodoviária existente em 
Casais Larana.

Novembro de 2022.

© Ricardo Rodrigues



Intervenção na ponte do Coval com 132 
metros de extensão, situada ao pk 83 da 

linha da Beira Alta.
05-11-2022.

  © João Cunha


