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Os caminhos de fer-
ro portugueses 
entram em 2023 

com a confirmação das nu-
vens negras de que já fa-
lamos na Trainspotter há 
mais de um ano – o imobilis-
mo e estagnação já visíveis 
há muito tempo com Pedro 
Nuno Santos são provavel-
mente o mais resistente e 
protegido status quo.

O	final	do	ministro	“mais	fer-
roviário	dos	últimos	anos”	é	um	
óptimo	epitáfio	do	que	foram	es-
tes	quatro	anos	–	grandes	pro-
clamações,	 propaganda	quanto	
baste,	e	um	final	de	mandato	a	
atirar	mais	1.000	milhões	para	a	
TAP	e	mais	140	milhões	por	ano	
para	 auto-estradas,	 enquanto	
os	caminhos	de	ferro	definham	
sem	dinheiro	para	rodas	ou	se-
quer	para	evitar	incidentes	ope-
racionais	graves	na	nossa	prin-
cipal	linha.

Entre	a	sua	saída	e	a	entra-
da	do	novo	ministro,	começou	a	
colapsar	um	aterro	entre	Pam-
pilhosa	 e	 Souselas,	 obrigando	
a	estabelecimento	de	via	única	
naquele	troço	da	principal	linha	
do	país	desde	o	dia	30	de	De-
zembro.	Um	aterro	 identificado	
há	muito	–	ainda	no	 tempo	da	
Refer	–	e	cuja	obra	de	 repara-
ção	nunca	chegou	a	ser	previs-
ta,	acabando	por	colapsar	com	
as	chuvas	deste	ano.	Para	quem	
passou	 os	 últimos	 anos	 a	 des-
culpar	a	inexistente	performan-
ce	da	administração	da	IP	pela	
perda	de	know-how	da	empresa	
anos	antes,	como	se	explica	que	
os	técnicos	tenham	identificado	
este	ponto	fraco	e,	mesmo	com	
uma	pseudo-renovação	 já	 con-
cluída	pelo	meio,	não	se	 tenha	
agido	 ali?	 Falta	 conhecimento	
técnico	ou	falta	gestão?	Faltam	
técnicos	ou	falta	vergonha?

Pior	 ainda,	 o	 apeadeiro	 da	
Madalena	 encontra-se	 encerra-
do	até	aviso	em	contrário	–	um	
apeadeiro	numa	zona	suburba-
na,	na	2ª	metrópole	do	país.	O	
apeadeiro	 ficou	 descalço	 pelas	
chuvas,	 apesar	 de	 estar	 a	 ser	
intervencionado	 na	 renovação	
de	santa	Engrácia	que	está	a	ser	
promovida	 entre	 Gaia	 e	 Espi-
nho.	A	competência	das	obras	é	
tanta	(ou	tão	pouca),	que	a	ins-
talação	provisória	colapsou.	Há	
alguém	 preocupado	 com	 isto?	
Parece	 que	 não	 é	 um	 assunto	
grave,	já	se	banalizaram	as	inci-
dências	e	os	encerramentos	de	
infraestruturas	e	serviços,	como	
o	prova	o	banal	anúncio	–	sem	
datas	 –	 de	 adiamento	 da	 rea-
bertura	da	linha	da	Beira	Alta.

Também	 isto	 é	 o	 legado	 do	
“ministro	 ferroviário”,	 uma	 In-
fraestruturas	 de	 Portugal	 com	
menos	freios	do	que	nunca,	que	
infelizmente	acelera	sempre	em	
direcção	 oposta	 à	 do	 desen-
volvimento	 de	 uma	 rede	 com-
petente,	 disponível	 e	 fiável.	 E	
não	é	certamente	devido	a	fal-
ta	 de	 técnicos,	 um	 dos	 corpos	
mais	competentes	do	país,	con-
venientemente	 emprateleira-
do	para	desculpar	desde	a	não	
execução	 de	 fundos	 europeus,	
à	 falta	de	 segurança	visível	 na	
cultura	de	gestão	ou	até	à	falta	
de	 ambição	 de	 sucessivos	 in-
vestimentos	em	prática.

Sejamos	 honestos,	 a	 gran-
de	 mudança	 com	 Pedro	 Nuno	
Santos	foi	conjuntural	e	não	es-
trutural.	E	teve	que	ver	apenas	
com	a	CP.	E,	na	CP,	apenas	com	
a	 disponibilidade	 de	 material	
circulante.	 Com	a	 sapiência	 de	
Nuno	 Freitas	 (com	 Queiró,	 os	
melhores	presidentes	da	CP	da	
nossa	 era?)	 e	 uma	 esmola	 de	
40	 milhões	 que	 António	 Costa	
lá	 acedeu	 a	 dar	 para	 terminar	

as	 supressões	 que	 o	 chatea-
vam	à	hora	de	jantar,	as	estre-
las	 de	 toda	 a	 propaganda	 que	
deram	 a	 aura	 de	 salvador	 fer-
roviário	 foram	 carruagens	 com	
74	 anos	 (as	 Schindler),	 loco-
motivas	 eléctricas	 abatidas	 (as	
2600),	meia	 dúzia	 de	 automo-
toras	de	Lisboa	(que	ainda	não	
permitiram	 aumentar	 serviço…	
na	 realidade	 não	 eram	 preci-
sas?),	umas	 locomotivas	diesel	
para	 100	 à	 hora	 (as	 1400)	 e,	
no	melhor	golpe	de	asa,	as	car-
ruagens	 compradas	 a	 Espanha	
(há	12	renovadas	ao	fim	de	dois	
anos	e	meio…).

No	resto,	a	reestruturação	fi-
nal	da	dívida	continua	por	rea-
lizar,	 não	 se	 vislumbra	 quando	
poderá	a	CP	ser	realmente	uma	
empresa	(autónoma,	a	resolver	
problemas	por	si)	e	como	pode	
preparar-se	 para	 outros	 níveis	
de	 eficácia	 e	 eficiência.	 Faltam	
maquinistas	e	revisores	até	para	
o	 serviço	 comercial	 regular,	 já	
se	 vêem	 oficinas	 novamente	 à	
míngua	 de	 pessoal	 –	 os	 novos	
entram,	 aprendem,	 e	 vão-se	
embora,	e	depois	não	há	autori-
zação	para	os	substituir.

Nas	 infraestruturas,	 o	 le-
gado	 é	 chocante	 –	 tudo	 o	 que	
se	 considerava	 ser	 uma	 situa-
ção	 dantesca	 herdada	 de	 Pe-
dro	Marques	não	apenas	não	se	
suavizou,	como	se	continuou	a	
agravar.	O	ritmo	lento	de	execu-
ção	do	Ferrovia	2020	continuou	
inalterado,	com	o	gravíssimo	fe-
cho	de	mais	de	um	ano	da	linha	
da	 Beira	 Alta	 a	 ser	 um	 inédito	
e	 triste	 culminar	 da	 degrada-
ção	institucional	mais	absoluta,	
perante	 os	 ombros	 caídos	 do	
ministério.	Os	mesmos	ombros	
caídos	com	que	aceitaram	o	fim	
do	Sud	Expresso,	que	tinha	cir-
culado	 até	 durante	 a	 segunda	
guerra	mundial.

EdiTorial
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É	 verdade	 que	 sobra	 o	 PNI	
2030	e	o	Plano	Ferroviário	Na-
cional	 como	esperanças	de	um	
futuro	melhor	e	mais	planeado,	
mas	 se	 após	 quatro	 anos	 não	
corrigiu	a	falta	de	meios	do	IMT	
para	 ser	 a	 estrutura	 de	 admi-
nistração	 pública	 que	 planeia	
e	 dá	 continuidade	 à	 projecção	
das	 necessidades	 ferroviárias	
do	 país,	 que	 trabalho	 foi	 este	
que	voltou	a	deixar	em	3	ou	4	
pessoas	do	gabinete	ministerial	
todo	o	ónus	de	um	futuro	mais	
planeado?

Os	actos	não	acompanharam	
as	palavras.	As	palavras	 foram	
sempre	 mais	 ambiciosas,	 mais	
inflamadas	e	mais	entusiasman-

tes	do	que	a	acção	que,	sobre-
tudo	nos	últimos	dois	anos,	 foi	
tão	aborrecida	como	um	jogo	da	
selecção	de	futebol	comandada	
pelo	Fernando	Santos.

O	 que	 será	 da	 ferrovia	 na-
cional	no	dia	seguinte?	O	novo	
secretário	 de	 estado	 é	 certa-
mente	uma	esperança,	uma	luz	
de	competência	e	conhecimento	
que	vinha	promovendo	o	pouco	
pensamento	estruturado	na	fer-
rovia	deste	país.	Mas	o	primei-
ro-ministro	dá	realmente	poder	
para	ordenar	o	sector?	O	minis-
tro	das	finanças	dá	de	facto	os	
fundos	quando	são	necessários?

O	pântano	 instalado	no	país	
já	ganhou	raízes	nos	caminhos	

de	ferro,	que	assim	vivem	e	vi-
verão,	 entre	 greves,	 comboios	
sujos,	 linhas	 lentas	 e	 indispo-
nibilidades	alargadas.	Não	vejo	
grandes	 incentivos	 para	 que	
António	Costa	 pare	 o	 que	 está	
em	curso	–	o	seu	ritmo	é	lento,	
não	 dá	muito	 trabalho	manter,	
e	 trará	 momentos	 de	 comuni-
cação	 que	 o	 primeiro-ministro	
necessita.	 Foi	 essa	 a	 tarefa	 de	
que	encarregou	João	Galamba,	
o	 novo	ministro,	 e	 pelos	míni-
mos,	como	sempre,	até	acredito	
que	cumpra.

Teremos	 sempre	 a	 Albânia.	
Até	um	dia.

João Cunha

PlaTaforma Train sTaTus PT 
A plataforma Train Status PT passou a contar desde o mês de Dezembro passado 

com um novo separador (ver imagem em anexo) dedicado à listagem de Comboios 
Especiais (designados “90000” e comboios que não figuram de Horário Técnico, 

sendo por isso, extraordinários).

Esperamos	desta	forma	que	seja	mais	prático	para	entusiastas	e	interessados	ficarem	a	par	de	mar-
chas	especiais,	tendo	em	conta	as	limitações	existentes,	nomeadamente,	a	pouca	antecedência	do	
anúncio	das	mesmas.	

Aproveitamos	também	para	desejar	um	Santo	e	Feliz	Ano	Novo	a	todos	os	contribuidores,	utilizado-
res	e	visitantes,	esperando	que	2023	seja	um	Ano	marcado	pela	positiva	no	âmbito	ferroviário”.
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2022 fica marca-
do como o ano do 
regresso das via-

gens do grupo de entusias-
tas inglês PTG. Desde 2017 
que o grupo não organizava 
viagens com comboios es-
peciais em Portugal, numa 
edição à altura muito light 
com apenas 1400 e carrua-
gens Schindler em todos os 
percursos (somando-se o 
comboio histórico do Vouga 
com a 9004 no seu percur-
so habitual) e percorren-
do apenas o Norte do país. 
Recuando a 2014 encontra-
mos uma edição com maior 
abrangência nacional e mais 
de variedade, na altura hou-
ve carruagens Schindler e 
Sorefame cabendo a tração 
às locomotivas 1400 e 1900, 
edição comparável com a 
deste ano. 

8	anos	depois	 tivemos	o	re-
gresso	de	um	PTG	mais	à	séria,	
claro	 está,	 não	 os	 de	 90/2000	
onde	havia	comboios	em	linhas	
já	 encerradas,	 comboios	 rebo-
cados	por	locomotivas	não	afe-

tas	ao	serviço	de	passageiros	(e	
até	 locotratores)	 e	 material	 já	
pouco	 usado	 ou	 recém	 encos-
tado.

Quanto	a	isso,	diz	hoje	a	CP	
e	 IP	 que	 não	 é	 possível,	 a	 re-
gulamentação	não	o	permite,	a	
legislação	 europeia	 não	 deixa,	
mas	basta	olhar	para	os	outros	
países	 da	 Europa,	 aliás	 ir	 aqui	
ao	 lado	 a	 Espanha,	 para	 cons-
tatar	que	não	é	assim.	Se	para	
comboios	regulares	existe	essa	
série	 de	 limitações,	 para	 com-
boios	de	cariz	histórico	e	cultu-
ral	existe	abertura	dos	diversos	
intervenientes	 e	 da	 própria	 le-
gislação	para	“meter”	tais	com-
boios	 a	 circular.	 Em	 Portugal,	
colocar	um	comboio	 turístico	 a	
circular	a	10	km/h	no	Ramal	de	
Cáceres	ou	no	troço	da	linha	do	
Alentejo	 entre	 Beja	 e	 Ourique	
(ambos	 encerrados	 mas	 com	
as	 linhas	no	estado	mínimo	de	
conservação	e	onde	vai	passan-
do	 uma	 ou	 outra	 dresine	 para	
verificar	 o	 seu	 estado)	 é	 um	
perigo	para	a	 segurança;	 colo-
car	 a	 1805	 ou	 2501	 a	 rebocar	
um	 comboio	 turístico	 ocasional	
é	 perigoso	 por	 não	 ter	 Convel	
nem	Rádio	Solo-Comboio;	mas	

diariamente	 ter	 comboio	 Inter-
cidades,	que	atingem	velocida-
des	de	200	km/h,	sem	bloqueio	
de	abertura	de	portas	em	anda-
mento/plena	 via	 não	 é	 grande	
problema.	Já	quanto	a	locomo-
tivas	 afetas	 apenas	 ao	 serviço	
de	 mercadorias,	 pergunto-me	
se	 a	 CP	 perguntou	 à	 MEDWAY	
ou	 à	 Takargo	 qual	 o	 preço	 de	
por	um	dia	alugar	uma	locomo-
tiva	e	respetiva	tripulação	para	
rebocar	um	comboio	turístico	de	
passageiros,	 e	 claro	 está,	 se	 a	
IP	e	 IMT	eram	capazes	de	não	
vierem	 com	 os	 seus	 impedi-
mentos	 legais	 por	 ser	 uma	 lo-
comotiva	 de	 uma	 empresa	 de	
transporte	de	mercadorias	num	
comboio	de	passageiros.	

Deixando	 de	 lado	 as	 coisas	
tristes,	mas	 não	 as	 ignorando,	
porque	 só	 falando	 nelas	 repe-
tidamente	 poderemos	 fazer	
pressão	 para	 quem	 de	 direito,	
mudar	o status quo,	como	aliás	
aconteceu	em	relação	à	recupe-
ração	de	material	antigo	dentro	
da	CP,	e	que	permitiu	a	este	PTG	
ter	 esta	 variedade	 de	material	
que	não	víamos	há	quase	uma	
década.

6
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A	 estação	 de	 partida	 desta	
edição	 foi	 Porto-São	 Bento,	 e	
coube	à	1461	e	1436	rebocarem	
3	Schindler	e	a	2609.	Se	quanto	
à	série	de	locomotivas	em	cada	
viagem	não	havia	dúvidas,	nas	
carruagens	 pairava	 uma	 incer-
teza	 no	 seio	 dos	 entusiastas	
sobre	 se	 seriam	 Sorefame	 ou	
Schindler,	e	foram	mesmo	as	úl-
timas	para	agrado	de	vários	en-
tusiastas,	por	ter	sido	uma	no-
vidade	ver	carruagens	Schindler	
a	sul	do	Tejo	(após	o	seu	último	
restauro),	não	se	podendo	dizer	
o	mesmo	em	relação	as	carrua-
gens	 Sorefame	 que	 em	 outras	
edições	mais	“recentes”	do	PTG	
visitaram	o	Sul	do	país.	Chega-
dos	a	Campanhã,	onde	entrava	
a	2609	ao	serviço	(com	a	inver-
são	de	sentido	de	circulação	em	
Campanhã	as	1400	passaram	a	

estar	à	cauda,	seguindo	a	rebo-
que,	e	a	2609	à	cabeça	do	com-
boio),	os	 ingleses	 tiveram	uma	
excelente	demonstração	do	que	
vai	 sendo	o	dia-a-dia	da	 ferro-
via	lusa,	com	mais	um	domingo	
em	que	o	términus	da	interdição	
para	as	obras	da	RIV	Gaia	-	Es-
pinho	atrasou,	deixando	a	linha	
do	norte	cortada	nas	duas	vias	
até	às	10h30	(hora	prevista	era	
8h00)	 e	 com	 apenas	 uma	 via	
aberta	à	exploração	dessa	hora	
até	às	11h33,	resultado	disto	72	
minutos	de	atraso	na	partida	do	
comboio	n.°	13830	(Porto-Cam-
panhã	-	Aveiro).

Atraso	 esse	 que	 não	 estra-
gou	a	festa	aos	vários	entusias-
tas	 que	 esperavam	 o	 comboio	
ao	longo	da	linha,	por	exemplo,	
na	PS	de	Salreu	eram	13	os	que	

aguardavam	 a	 passagem	 do	
PTG,	alguns	deles	mais	recentes	
nestas	lides	e	que	por	altura	do	
último	PTG	“à	séria”	ainda	eram	
adolescentes.	 Para	 consolo	 da	
longa	espera	houve	a	oportuni-
dade	de	fotografar	um	comboio	
de	areia	da	MEDWAY	carregado	
no	sentido	norte	–	sul,	algo	que	
não	acontece	neste	sentido,	mas	
com	o	atraso	no	fim	das	obras,	
a	MEDWAY	optou	por	retornar	o	
comboio	n.°	62317	que	estava	
parado	em	Estarreja	há	3	horas	
para	a	Pampilhosa,	suprimido	a	
ida	do	comboio	ao	Terminal	de	
Tadim	para	descarregar.	

Entre	os	entusiastas	pairava	
o	receio	que	com	o	atraso	par-
te	do	plano	pudesse	ser	cance-
lado,	 ou	 a	 viagem	no	 comboio	
histórico	do	Vouga	ou	a	 ida	ao	

1º Dia - 06/11/2022  9004 com o furgão e as duas carruagens Napoli à saída da Macinhata do 
Vouga. 06 de Novembro de 2022. © Valério dos Santos



Porto	 de	 Aveiro,	 mas	 tal	 não	
aconteceu,	 com	 a	 CP	 a	 optar	
por	atrasar	o	Regional	que	leva-
ria	 os	 ingleses	 até	 Sernada	 do	
Vouga,	reforçado	com	mais	uma	
UDD	9630	devido	a	este	acrés-
cimo	de	passageiros.

Sobre	 a	 composição	 a	 usar	
para	o	comboio	histórico	pairava	
mais	uma	dúvida	sobre	a	cabe-
ça	 dos	 aficionados,	 carruagens	
de	madeira	(as	que	fazem	nor-
malmente	 o	 comboio	 histórico	
do	Vouga	nas	 suas	 campanhas	
de	 verão)	 ou	 as	mais	 recente-

mente	 renovadas	 carruagens	
Napoli.	 Coube	 às	 Napoli	 a	 ta-
refa,	 permitindo	 ver	 e	 fotogra-
far	uma	composição	mais	rara,	
onde	até	o	sol	deu	o	ar	da	sua	
graça	 em	 algumas	 fotografias.	
A	 locomotiva	foi	a	diesel	9004,	
talvez	 se	 esperasse	 numa	 via-
gem	 com	 repercussão	 interna-
cional	como	esta	e	perante	um	
cliente	tão	antigo	da	CP	que	fos-
se	 a	 locomotiva	 a	 vapor	 E214,	
mas	 o	 preço	 proibitivo	 pedido	
pelo	uso	da	locomotiva	a	vapor	
(e	várias	vezes	superior	à	soma	
da	 receita	 de	 bilhetes	 de	 uma	

viagem	do	comboio	histórico	do	
Vouga	 com	a	 locomotiva	 a	 va-
por	 organizada	 pela	 CP)	 impe-
diu	essa	cereja	no	topo	do	bolo.	
De	 novo	 na	 estação	 de	 Aveiro	
os	turistas	voltaram	a	embarcar	
nas	 Schindler	 para	 uma	 curta	
viagem	de	3km	até	à	Platafor-
ma	de	Cacia.	Ali	após	nova	tro-
ca	da	locomotiva	titular,	de	novo	
para	 a	 2609,	 o	 PTG	 entrou	 no	
Ramal	do	Porto	de	Aveiro,	onde	
deveria	de	seguir	até	à	Triagem	
do	Porto	de	Aveiro,	digo	deveria	
porque	ficou	à	porta,	ou	 falan-
do	tecnicamente	ao	sinal	de	en-

dEsTaquE fErroviário
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Composição do PTG a caminho de São Bento. 06 de Novembro de 2022. © Gil Monteiro

Composição na estação de São Bento. 06 de Novembro de 2022. © Pedro Mêda



dEsTaquE fErroviário

9

trada.	Tal	provavelmente	ficou	
a	dever-se	há	 falta	de	agente	
da	 Infraestrutura	 de	 Portugal	
para	guarnecer	a	dependência	
da	 Triagem	 do	 Porto	 de	 Avei-
ro,	e	sem	o	“homem	da	IP”	os	
comboios	 não	 podem	 entrar	
na	 triagem.	 Assim	 a	 troca	 de	
locomotiva	 titular	 teve	 de	 ser	
feita	ali	mesmo	em	plena	via,	
o	que	obrigou	a	1461	e	1436	a	
fazerem	o	caminho	de	regresso	
até	à	Plataforma	de	Cacia	 em	
regime	de	marcha	à	 vista.	Se	
por	um	lado	a	velocidade	bas-
tante	 reduzida	 desta	 parte	 da	
viagem	permitiu	tirar	mais	que	
uma	foto	neste	curto	trajeto,	
por	outro	atrasou	ainda	mais	
o	plano,	que	nesta	altura	con-
tinuava	 como	 um	 atraso	 idên-
tico	 ao	 inicialmente	 provocado	
pelo	atrasado	no	fim	das	obras,	
empurrando	uma	parte	do	plano	
do	dia	para	depois	do	pôr	do	sol.	

Desta	 incursão	 numa	 linha	
afeta	apenas	a	serviços	de	mer-
cadorias	 fica	 aquela	 que	 para	
alguns	 entusiastas	 foi	 a	 foto	
do	 dia,	 se	 não	 mesmo	 a	 foto	
de	todo	o	PTG,	a	2609	com	as	

Schindler	 e	 as	 duas	 1400	 na	
Ponte	da	Gafanha	banhada	por	
um	sol	de	outono.

Rumo	a	 sul	de	novo,	o	pró-
ximo	ponto	alto	 foi	o	percorrer	
dos	restantes	2km	do	ramal	da	

PTG pela linha do Vouga. 06 de Novembro de 2022. © João Cunha

Ramal do Porto de Aveiro. 06 de Novembro de 2022. © João Cunha
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Lousã	 até	 à	 estação	 de	 Coim-
bra.	Esta	 terá	 sido,	muito	pro-
vavelmente,	 a	 última	 visita	 de	
um	comboio	com	locomotivas	e	
carruagens	àquela	estação	que	
deverá		encerrar	ao	tráfego	fer-
roviário	dentro	de	alguns	meses	
para	dar	 lugar	 ao	Metrobus	do	
Mondego,	 e	 tal	 acontecimento	
foi	 capa	 da	 edição	 do	 dia	 se-
guinte	 do	Diário	 as	 Beiras	 que	
escreveu	como	título	 “Comboio	
“clássico”	 chegou	 à	 Estação	
Nova	pela	última	vez”	acompa-
nhado	 de	 uma	 foto	 da	 2600	 e	
das	 Schindler	 na	 linha	 1.	 Des-
ta	visita	digna	de	notícia	ficam	
dois	 amargos	 de	 boca	 para	 os	
fotógrafos,	 primeiro	 o	 avançar	
da	hora,	havendo	já	muito	pou-
ca	 iluminação	natural,	segundo	
as	obras	na	rua	paralela	à	linha	
1	 de	 Coimbra,	 que	 vedavam	 o	
acesso	a	essa	rua,	obrigando	a	

improvisos	por	cima	da	vedação	
da	obra.	

Mesmo	 com	 estes	 constran-
gimentos	à	fotografia,	não	dei-
xou	de	ser	esta	a	fotografia	que	
viria	 a	 fazer	 capa	 num	 jornal	
generalista	 regional,	 algo	 que	
pode	 levar	 a	 uma	 reflexão	 no	
seio	dos	entusiastas.	Será	mais	
importante	a	qualidade	de	uma	
fotografia	(iluminação,	qualida-
de	da	máquina	fotográfica,	en-
quadramento	 paisagístico	 per-
feito)	ou	o	momento	ferroviário	
que	retrata	(um	evento	único	ou	
algo	digno	de	notícia),	será	mais	
importante	a	qualidade	das	 fo-
tografias	ou	um	portfólio	amplo	
(em	 geografia	 e	 variedade	 de	
material	circulante)	e	com	fotos	
de	comboios	especiais/únicos.

A	 estadia	 em	 Coimbra	 se-
ria	rápida,	apenas	o	tempo	dos	

viajantes	 do	 comboio	 saírem	
do	mesmo	 para	 o	 fotografar	 e	
da	 tripulação	 passar	 a	 titulari-
dade	do	comboio	da	2609	para	
as	1461	e	1436,	a	quem	coube	
trabalhar	 nos	 2km	 de	 regres-
so	a	Coimbra-B.	A	partir	daqui	
caberia	à	2609	levar	o	comboio	
até	 ao	 Entroncamento	 numa	
viagem	feita	já	durante	a	noite,	
remetendo	as	fotos	para	a	esta-
ção	do	Entroncamento,	onde	foi	
possível	ver	alguns	entusiastas	
de	tripé	e	máquina	fotográfica	a	
registar	a	 troca	das	duas	1400	
pela	1557,	 locomotiva	recente-
mente	 recuperada	 e	 que	 teria	
nos	 dois	 dias	 seguintes	 a	 sua	
primeira	 grande	 viagem	 após	
ter	 saído	de	uma	 revisão	geral	
no	GOB	para	regressar	ao	servi-
ço	após	10	anos	encostada.	

Duas	 notas	 sobre	 esta	 últi-
ma	paragem	do	dia,	o	reluzir	da	

Estação de Coimbra. 06 de Novembro de 2022. © João Cunha

dEsTaquE fErroviário
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pintura	nova	da	1557	debaixo	
das	 luzes	 da	 estação	 do	 En-
troncamento,	e	a	constatação	
de	 que	 os	 tempos	mudaram	
mesmo	 para	 o	 trainspotting	
em	 Portugal.	 Ainda	 há	 não	
muitos	 anos,	 e	 mesmo	 em	
comboios	tão	especiais	como	
o	PTG,	era	normal	ver	os	se-
guranças	 ao	 serviço	 da	 IP	
(então	REFER)	a	dirigirem-se	
logo	 a	 qualquer	 pessoa	 que	
puxasse	de	uma	máquina	fo-
tográfica	ou	de	um	tripé	proi-
bindo-o	 de	 fotografar,	 algo	
que	 felizmente	 acabou,	 não	
tendo	eu	ouvido	em	nenhum	
dos	seis	dias	de	viagens	o	ou-
trora	 típico	 “não	 pode	 foto-
grafar”.

Todo o material de via larga que participou nesta edição junto durante as manobras na estação do Entroncamento. 
06 de Novembro de 2022. © Valério dos Santos

A composição durante as manobras na estação de Sernada do Vouga. 
06 de Novembro de 2022. © Nuno Cortesão
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Salreu, Linha do Norte, 
06 de Novembro de 2022. 

© Nuno Cortesão

Jafafe, Linha do Vouga, 
06 de Novembro de 2022. 

 © Rui Pedro Ferreira

Azurva, Linha do Vouga, 
06 de Novembro de 2022. 

© Nuno Cortesão
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Linha do Vouga na 
aproximação à cidade de 

Aveiro.
06 de Novembro de 2022. 

 © Rui Pedro Ferreira

Estação de Aveiro,
06 de Novembro de 2022.

© Nuno Cortesão

Valongo do Vouga, Linha 
do Vouga, 

06 de Novembro de 2022. 

© Nuno Cortesão
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Ramal do Porto de Aveiro, 
06 de Novembro de 2022. 

© João Cunha

Ramal do Porto de Aveiro, 
06 de Novembro de 2022. 

© Rui Pedro Ferreira

Ramal do Porto de Aveiro, 
06 de Novembro de 2022. 

© João Cunha
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Ramal do Porto de Aveiro, 
06 de Novembro de 2022. 

© Raul Marques

Ramal do Porto de Aveiro, 
06 de Novembro de 2022. 

© Rui Pedro Ferreira

Após Aveiro a caminho de 
Coimbra perto de Quintãns.
06 de Novembro de 2022. 

© Rui Pedro Ferreira
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Estação de Coimbra,
06 de Novembro de 2022.

 © Raul Marques

Mealhada, Linha do Norte, 
06 de Novembro de 2022. 

© Raul Marques

Estação de Coimbra,
06 de Novembro de 2022.

 © Diogo Filipe
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Para	o	segundo	dia	eram	vá-
rios	 os	 motivos	 de	 interesse,	
provavelmente	o	dia	 com	mais	
motivos	de	interesse	desta	edi-
ção,	o	 regresso	da	1557	e	das	
1550	 a	 comboios	 de	 passagei-
ros,	a	ida	ao	ramal	da	Celtejo,	a	
passagem	pelo	 recém	 reaberto	
troço	da	linha	da	Beira	Baixa	en-
tre	Covilhã	e	Guarda,	o	primeiro	
comboio	de	passageiros	a	circu-
lar	na	concordância	das	Beiras,	
e	até	o	regresso	de	um	comboio	
de	passageiros	a	Vilar	Formoso	
que	desde	a	suspensão	do	ser-
viço	 regional	 entre	a	Guarda	e	
Vilar	Formoso	a	19	de	Abril,	de-
vido	às	obras,	só	é	utilizada	por	
comboios	de	mercadorias.

O	 dia	 começou	 com	 uma	
marcha	do	Entroncamento	para	
Tomar,	onde	o	grupo	pernoitou,	

cabendo	à	1557	o	primeiro	tra-
balho	 do	 dia,	 rebocando	 as	 3	
carruagens	Schindler	 e	 a	 2609	
à	cauda.	Com	esta	configuração	
da	1557	a	norte	e	a	2609	a	sul	
coube	à	locomotiva	diesel	gran-

de	parte	do	trabalho	do	dia,	re-
metendo	a	titularidade	da	2609	
apenas	 para	 o	 trajeto	 Tomar	 -	
Entroncamento	e	Vilar	Formoso	
-	Guarda.	

2º Dia - 07/11/2022
As Schindler de volta à Beira Baixa, desta vez ao serviço do PTG, sobre a 

Ponte de S.Pedro perto de Vila Velha de Ródão.
 07 de Novembro de 2022. © Ricardo Quinas

O PTG pelo ramal de Tomar, 07 de Novembro de 2022. © Ricardo Quinas
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A	curta	estadia	em	Tomar	de	
30	minutos	não	deixou	de	per-
mitir	mais	registos	fotográficos,	
aproveitando	 o	 enquadramen-
to	desta	estação	de	topo	como	
Convento	de	Cristo	em	pano	de	
fundo,	e	nem	os	habituais	pas-
sageiros	 do	 “tomarense”	 fica-
ram	indiferentes	a	esta	peculiar	
composição,	numa	estação	que	
normalmente	só	recebe	as	UTE	
2240.

Passageiros	a	bordo	e	a	2609	
a	 fazer	 a	 sua	 estreia	 como	 ti-
tular		no	ramal	de	Tomar	nesta	
segunda	vida	da	série,	e	quem	
sabe	a	primeira	de	muitas	pas-
sagens	 delas	 naquele	 ramal,	
visto	que	uma	das	 ideias	 colo-
cada	em	cima	da	mesa	para	o	
seu	regresso	é	a	sua	futura	utili-
zação	com	carruagens	Arco	nos	
inter-regionais	 Tomar	 -	 Lisboa	
Santa	 Apolónia.	 A	 viagem	 até	
ao	Entroncamento	é	curta,	onde	

a	1557	volta	a	ser	chamada	ao	
serviço	 para	 subir	 a	 linha	 da	
Beira	Baixa	até	aos	800	metros	
de	 altitude	 da	 Guarda	 e	 Vilar	
Formoso.	

O	próximo	destino	é	Ródão,	
mais	 propriamente	 o	 ramal	 da	
Celtejo,	com	uma	paragem	para	
fotografia	e	cruzamento	na	es-
tação	 da	Barca	 da	Amieira.	 Ao	
longo	do	Tejo	foi	possível	ver	e	
ouvir	a	1557	mostrar	que	esta	
aí	para	as	curvas	passando	em	
sítios	 também	 emblemáticos	
para	os	entusiastas	da	fotogra-
fia	ferroviária	como,	Castelo	de	
Almourol,	 Ponte	 da	 Praia,	 Bel-
ver	(com	o	seu	castelo	em	pano	
de	 fundo),	 Barragem	 do	 Fratel	
e	 Portas	 de	 Ródão.	O	 que	 não	
foi	possível	ver	foi	o	sol,	que	ao	
longo	do	dia	nunca	apareceu,	já	
a	chuva	prevista	esperou	a	pas-
sagem	do	comboio	e	só	veio	ao	
final	do	dia.

Após	uma	breve	paragem	na	
estação	de	Ródão,	o	PTG	entrou	
no	 ramal	 da	 Celtejo,	 um	 cur-
to	 ramal	 que	 tem	 a	 forma	 de	
um	 “U”	 e	 que	 permite	 o	 aces-
so	aquela	fábrica	de	celulose	do	
grupo	 Altri,	 sendo	 atualmente	
utilizado	 apenas	 por	 comboios	
que	transportam	pasta	de	papel	
ali	feita	para	o	Porto	da	Figueira	
da	Foz	(no	passado	também	já	
recebeu	 comboios	 com	madei-
ra).	Foi	na	fábrica	que	se	deu	a	
surpresa	do	dia	com	a	Celtejo	a	
brindar	 os	 visitantes	 com	 uma	
apresentação	 sobre	 a	 empre-
sa	 no	 seu	 auditório.	 Resultado	
deste	 desvio	 ao	 plano,	 40	 mi-
nutos	 de	 atraso	 e	 o	 desespero	
de	 quem	 aguardava	 ao	 longo	
do	ramal	pelo	regresso	do	PTG.	
Para	 este	 curtíssimo	 percurso	
de	 regresso	 à	 estação	 de	 Ró-
dão	 a	 2609	 nem	 chegou	 a	 ser	
colocada	ao	serviço,	cabendo	à	
1557	empurrar	o	comboio.

Estação de Tomar com o castelo dos Templários e o Convento de Cristo em pano de fundo. 
07 de Novembro de 2022. © Ricardo Quinas
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De	Ródão	o	 comboio	 seguiu	
até	 Castelo	 Branco	 onde	 tinha	
prevista	uma	paragem	de	1h15	
para	almoço,	e	assim	o	fez	man-
tendo	o	atraso	que	viria	a	ser	di-
latado	pelas	alterações	de	cruza-
mentos.	A	subida	da	Gardunha	
decorreu	sem	problemas	para	a	

1557	que	rapidamente	chegou	à	
Covilhã	e	entrou	no	troço	mais	
recente	 da	 Linha	da	Beira	Bai-
xa	que	corresponde	também,	a	
uma	das	subidas	mais	duras	da	
rede	nacional.	Juntando	um	dia	
curto,	encoberto	e	escuro	de	in-
verno	ao	atraso	da	visita	à	Cel-

tejo	o	resultado	foi	a	passagem	
na	 Concordância	 das	 Beiras	 já	
ao	anoitecer	e	a	chegada	a	Vilar	
Formoso	 pelas	 17h35	 (1	 hora	
de	 atraso)	 remetendo	 as	 fotos	
nesta	estação	para	a	 categoria	
de	 noturnas,	 o	 que	 obrigou	 a	
uma	certa	logística	para	colocar	
os	tripés	fotográficos	nas	plata-
formas	que	se	encontravam	em	
obras.

Era	altura	de	a	2609	ser	cha-
mada	à	ação	de	novo,	e	após	as	
fotografias	 da	 praxe	 lá	 rumou	
até	à	estação	da	Guarda	naque-
le	que	seria	o	último	trajeto	do	
PTG	2022	realizado	com	recurso	
a	uma	locomotiva	elétrica.	Sen-
do	a	viagem	feita	já	de	noite	era	
impossível	fotografar	o	comboio	
em	andamento,	o	que	deixa	al-
gum	amargo	de	boca	por	ser	a	
última	participação	da	2609	na	

Uma imagem pouco vista, uma composição de passageiros noramal da Celtejo. 07 de Novembro de 2022. 
© Ricardo Quinas

Alcaria, Linha da Beira Baixa, 07 de Novembro de 2022. © J.C.Pombo
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edição	de	2022,	sobrou	a	possibilidade	de	ver	
o	comboio	a	atravessar	o	planalto	da	Beira	In-
terior	com	as	luzes	da	locomotiva	e	das	janelas	
das	carruagens	a	romper	a	escuridão.	

Na	Guarda	mais	uma	troca	de	locomotiva	ti-
tular	e	a	oportunidade	de	umas	fotos	noturnas,	
sendo	de	notar	a	quantidade	de	tripés	na	pla-
taforma	da	linha	2,	um	cenário	que	só	se	con-
segue	ver	em	Portugal	nas	viagens	do	PTG.	Da	
viagem	até	à	Covilhã	nada	há	a	contar	e	che-
gados	a	estação	onde	a	composição	pernoitaria	
tempo	para	abastecer	as	carruagens	de	água	e	
resguardar	a	composição	na	linha	3.

O	segundo	dia,	tal	como	o	primeiro	contou	
com	 vários	 entusiastas	 ferroviários	 ao	 longo	
da	linha,	e	não	se	pense	que	só	portugueses,	
houve	 também	espanhóis	 a	 cruzarem	a	 fron-
teira	para	fotografar	este	comboio.	Referência	
para	uma	alteração	de	paradigma	desde	as	úl-
timas	edições	do	PTG,	entre	os	entusiastas	que	
acompanharam	o	comboio	ao	longo	do	dia	ha-
via	cinco	que	são	ferroviários,	reflexo	da	passa-
gem	de	alguns	entusiastas	ferroviários	a	ferro-
viários	de	profissão	que	tem	vindo	a	acontecer	
nos	últimos	anos.

Maçainhas, linha da Beira Baixa. 07 de Novembro de 2022. © Ricardo Quinas

Uma formatura de tripés a aguardar a chegada do PTG à 
estação da Guarda,07 de Novembro de 2022.  

© Valério dos Santos
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Csatelo Novo, Linha 
da Beira Baixa, 07 de 
Novembro de 2022.

 © Ricardo Quinas

Barquinha, Linha da Beira 
Baixa, 07 de Novembro de 

2022.

 © Ricardo Quinas

Fundão, Linha da Beira 
Baixa,  07 de Novembro de 

2022.

 © Ricardo Quinas
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Covilhã, Linha da Beira 
Baixa, 

07 de Novembro de 2022.

 © Ricardo Quinas

Guarda, Linha da Beira 
Alta, 07 de Novembro de 

2022.

 © Ricardo Quinas

Vilar Formoso, Linha da 
Beira Alta. 07 de Novembro 

de 2022.

 © Ricardo Quinas
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Para	o	terceiro	dia	a	meteo-
rologia	 voltava	a	não	ajudar,	 e	
ao	contrário	do	dia	anterior	hou-
ve	mesmo	 chuva.	 Para	 a	2609	
o	dia	 seria	de	passeio	 com	ela	
a	 seguir	 a	 reboque	 até	 ao	 En-
troncamento	onde	seria	trocada	
de	novo	pelas	1461	e	1436,	se-
guindo	da	parte	da	tarde	isolada	
para	Contumil.

A	parte	da	manhã	esteve	re-
servada	 para	 a	 descida	 da	 Li-
nha	 da	Beira	 Baixa	 até	 ao	 En-
troncamento	com	três	paragens	
comerciais	 previstas	 para	 foto-
grafia,	Fundão,	Alcains	e	Belver	
somada	a	mais	quatro	paragens	
técnicas	 para	 cruzamento	 que	
acabaram	 por	 ditar	 um	 atraso	
de	30	minutos	à	chegada	ao	En-
troncamento.

No	 Entroncamento	 havia	 3	
pontos	 de	 interesse,	 a	 entrada	
para	a	triagem	de	mercadorias,	
onde	 apenas	 a	 MEDWAY	 ope-
ra,	a	ida	ao	MEDWAY	Terminals	
Entroncamento	 (antigo	 TVT)	 e	
a	troca	da	2609	e	da	1557	pe-
las	duas	1400,	uma	à	cabeça	e	
outra	à	cauda.	A	chuva	intensa	
que	caia	e	a	normal	“confusão”	
da	 estação	 do	 Entroncamento	
(encontrar	alguém	da	MEDWAY	
para	acompanhar	a	composição	
até	 ao	 terminal	 e	 manobrador	
na	estação	para	fazer	a	troca	de	
locomotivas,	 e	 confusão	 sobre	
que	manobras	eram	para	 fazer	
e	 para	 onde	 ia	 cada	 locomoti-
va)	fizeram	as	2	horas	previstas	
no	plano	para	tudo	 isto	curtas.	
Fica	a	foto	do	comboio	na	linha	
mãe	dos	ramais	ou	linha	do	TVT	
onde	só	faltou	a	2609	levantar	o	

pantógrafo	para	fazer	o	batismo	
das	2600	neste	ramal	eletrifica-
do	há	poucos	anos.

Com	 um	 atraso	 que	 já	 ia	
numa	hora	e	o	anoitecer	perto	
eu	acabaria	por	dar	por	 termi-
nado	o	meu	dia	de	spotting	pelo	
Entroncamento,	 aproveitando	
para	descansar	umas	horas	para	
os	dias	seguintes.	 Já	a	viagem	
do	 comboio	 continuou	 e	 logo	
à	 saída	 do	 Entroncamento	 até	
teve	 direito	 a	 uns	 raios	 de	 sol	
após	 a	 forte	 chuvada	 que	 caiu	
durante	a	troca	de	locomotivas.	

No	 resto	do	dia	e	da	edição	
apenas	 as	 duas	 1400,	 1461	 e	
1436,	 rebocariam	o	 PTG	numa	
configuração	top	and	tail	(exce-
to	no	último	dia	entre	as	Caldas	
da	Rainha	e	o	Porto).	Era	inten-
ção	do	PTG	poder	usar	a	1550	

3º Dia - 08/11/2022 A descida da Beira Baixa junto à Barragem de Belver. 08 de Novembro de 
2022. © Ricardo Quinas



e	2600	a	 sul	 do	Entroncamen-
to,	mas	a	 falta	de	maquinistas	
dessa	 zona	 habilitados	 para	
conduzir	essas	locomotivas	e	já	
agora,	a	falta	de	vontade	da	CP	
em	alocar	maquinistas	do	Nor-
te/Entroncamento	 para	 acom-
panharem	o	 comboio	 pelo	 Sul,	
inviabilizou	esse	desejo.

A	 1461	 fez-se	 à	 Linha	 da	
Norte	 rumo	 a	 sul	 desviando	
no	Setil	 para	a	Linha	das	Ven-
das	 Novas,	 usada	 apenas	 por	
comboio	 de	mercadorias,	 onde	
a	hora	tardia	de	passagem	e	o	
dia	 nublado	 inviabilizou	 o	 re-
gisto	 fotográfico	 digno	que	um	
acontecimento	raro,	como	é	ter	
um	 comboio	 de	 passageiros	 a	
circular	nesta	linha,	merece.	No	
Vidigal	“viragem	à	direita”	para	
a	 Concordância	 de	 Bombel	 se-
guida	 da	 entrada	 na	 Linha	 do	
Alentejo	para	seguir	nela	até	à	
sua	estação	inicial,	o	Barreiro.	

Caso	 o	 calendário	 inicial	 do	
PTG	não	fosse	alterado	pela	CP,	
passando-o	 da	 última	 sema-
na	 de	 outubro	 para	 a	 segunda	
semana	de	novembro	devido	à	
falta	 de	 carruagens	 e	 locomo-

tivas	 1400	 que	 até	 30	 de	 Ou-
tubro	 asseguraram	 o	 comboio	
MiraDouro,	 toda	 esta	 parte	 da	
viagem	seria	feita	ainda	de	dia	
(por	a	data	prevista	inicialmen-
te	 ser	 antes	 da	mudança	 para	

Covilhã, Linha da Beira Baixa, 08 de Novembro de 2022. © J.C. Pombo

Fundão, Linha da Beira Baixa, 08 de Novembro de 2022. © Ricardo Quinas
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o	 horário	 de	 inverno	 que	 ocor-
reu	a	30	de	outubro),	permitindo	
registar	as	1400	e	suas	carrua-
gens	Schindler	 na	paisagem	da	
zona	 do	 Poceirão,	marcada	 por	
sobreiros	e	vinhas.

Para	 terminar	 o	 dia	 o	 grupo	
de	ingleses	faria	uma	curta	via-
gem	até	Setúbal,	onde	ficariam	a	
pernoitar	nas	próximas	3	noites,	
regressando	o	comboio	ao	Bar-
reio	para	aí	abastecer	de	água	e	
resguardar	durante	a	noite.

Apeadeiro de Alvega - 
Ortiga, Linha da Beira 

Baixa, 08 de Novembro de 
2022. 

© Ricardo Quinas

Entroncamento. 
08 de Novembro de 2022.

 © Ricardo Quinas

Tortsendo, Linha da Beira Baixa, 08 de Novembro de 2022. © J.C.Pombo



dEsTaquE fErroviário

26

Nas	 intenções	 do	 grupo	 de	
aficionados	 ingleses	 este	 dia	
teria	uma	 ida	a	Sines,	passan-
do	 na	 Linha	 de	 Sines	 utilizada	
apenas	 por	 comboios	 de	 mer-
cadorias,	 estando	 atualmente	
a	sofrer	uma	renovação,	e	uma	
visita	 ao	 Ramal	 de	Neves	 Cor-
vo,	 ramal	 afeto	 ao	 serviço	 de	
mercadorias,	 nomeadamente	
areia	 e	 minério,	 e	 único	 troço	
ferroviário	 em	 Portugal	 com	 o	
Regime	 de	 Exploração	 Simpli-
ficado	 (RES).	 Porém	a	 falta	 de	
maquinistas	 da	 CP	 habilitados	
naquelas	 linhas	 (por	 a	 CP	 não	
fazer	serviço	nelas)	e	o	não	re-
curso	a	maquinista	da	MEDWAY	
ou	Takargo	para	acompanhar	a	
viagem	 inviabilizou	 esse	 plano	
obrigando	 a	 um	 plano	 B,	 que	
passou	por	visitar	Lagos.	

O	dia	começou	com	a	marcha	
do	Barreio	para	Setúbal	onde	ti-
nha	35	minutos	para	recolher	os	
participantes	da	viagem	e	mais	
uma	secção	fotográfica,	seguin-
do	numa	viagem	de	223km	até	
Tunes	onde	trocaria	de	locomo-
tiva	titular	(por	 inverter	o	sen-
tido	 de	marcha).	 O	 sol	 dava	 o	
ar	da	sua	graça	depois	de	dois	
dias	ausente	do	PTG	e	prometia	
um	dia	de	luta	com	as	nuvens,	
num	encobre	desencobre	de	le-
var	qualquer	trainspotter	à	lou-
cura,	acabando	mesmo	por	per-
der	para	as	nuvens	no	sítio	onde	
menos	se	esperava,	o	Algarve.	

Na	 viagem	 para	 sul	 o	 com-
boio	passaria	pelo	velho	 traça-
do	da	Linha	do	Sul,	via	Alcácer	
do	Sal	onde	tinha	inclusive	uma	
paragem	de	10	minutos	para	os	

viajantes	 saírem	do	 comboio	 e	
poderem	 tirar	 fotos.	 Quem	 fo-
tografava	do	 lado	de	fora	pôde	
enquadrar	 as	 Schindler	 com	 a	
paisagem	 do	 Estuário	 do	 Sado	
que	começava	a	ganhar	um	tom	
mais	 verde	após	 longos	meses	
de	seca.

Seguir-se-iam	duas	paragens	
para	 cruzamento	 em	 Grândo-
la	 e	 Canal	 Caveira	 que	 aliadas	
ao	 IC2	paralelo	à	Linha	do	Sul	
permitiriam	 fazer	 três	 fotos	 na	
zona	 de	 Grândola.	 A	 próxima	
paragem	 do	 comboio	 seria	 em	
Ermidas-Sado	 durante	 30	 mi-
nutos.	 Escolher	 spots	 para	 o	
território	Alentejano	e	serra	Al-
garvia	 não	 era	 uma	 tarefa	 fá-
cil,	viadutos	no	troço	duplicado	
entre	Ermidas	e	Torre	Vã,	Fun-
cheira	(com	a	sua	emblemática	

4º Dia - 09/11/2022 Marcha entre o Barreiro e Setúbal à passagem pelo Penteado.
 09 de Novembro de 2022. © Valério dos Santos
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estação)	e	São	Marcos	da	Serra	
eram	 algumas	 das	 hipóteses.	
Para	 um	 comboio	 curto	 como	
o	 PTG	 (96,2m)	muito	 eram	 os	
sítios	 onde	 o	 “encaixar”,	 em-
bora	 uma	 marcha	 “sempre	 a	
andar”	 de	 Ermidas	 até	 Tunes	
inviabilizasse	a	ida	a	muitos	sí-
tios,	sendo	que	eu,	e	quem	me	
acompanhou	nesse	dia,	até	ar-
riscámos	fazer	fotos	em	dois	sí-
tios,	na	estação	da	Funcheira	e	
depois	de	São	Marcos	da	Serra	
junto	 do	 Monte	 das	 Pitas,	 po-
rém	uma	1400	a	puxar	bem	e	
um	comboio	leve	permitiram	ao	
PTG	ganhar	tempo	e	passar	São	
Marcos	 da	 Serra	 com	 mais	 de	
5	minutos	de	adianto,	fazendo-
-nos	bater	com	o	nariz	na	porta	
ao	chegar	ao	spot	já	depois	de	
ele	ter	passado.

Na	viagem	pelo	Ramal	de	La-
gos	 apenas	 uma	 paragem	 em	

Alcantarilha	para	cruzamento	e	
fotografia,	seguindo-se	um	pre-
sente	desagradável,	uma	nuvem	
à	chegada	a	Lagos	que	deu	cabo	
da	foto	na	curva	de	entrada	da	
estação.	Na	estação	terminal	do	
Barlavento	 Algarvio	 o	 PTG	 es-
teve	parado	durante	1h20	para	
surpresa	 dos	 passageiros	 dos	
comboios	regionais,	habituados	
a	 só	 verem	umas	 automotoras	
azuis	naquela	estação.	

A	 viagem	de	 regresso	a	 Tu-
nes	 não	 tinha	 nenhuma	 para-
gem,	 só	 permitindo	 uma	 foto	
a	esta	parte	da	viagem	e	mais	
uma	vez	o	sol	não	colaborou.	30	
minutos	em	Tunes	e	regresso	a	
Setúbal,	 altura	 da	 1461	 atra-
vessar	a	serra	Algarvia	e	o	Alen-
tejo	até	Setúbal	onde	chegaria	
já	depois	das	20h30.	Com	a	via-
gem	para	norte	toda	durante	a	
noite	a	nossa	opção	foi	trocar	o	

PTG	por	um	bom	repasto	na	vila	
de	Grândola.	O	comboio	haveria	
de	deixar	os	turistas	ferroviários	
em	Setúbal	e	rumar	ao	Barreio	
para	lá	pernoitar.

Não	tendo	o	mesmo	interesse	
que	ver	um	comboio	de	passa-
geiros	em	Sines	ou	Neves	Cor-
vo,	vê-lo	em	Lagos	não	deixou	
de	ser	um	acontecimento	nesta	
zona	da	Linha	do	Algarve	onde	
apenas	circulam	as	UDD	0450	e	
Onde	as	1400	deixaram	de	ser	
presença	assídua	com	comboios	
de	 passageiros.	 Deste	 dia	 fica	
o	 amargo	 de	 boca	 do	 comboio	
ter	adiantado	e	por	isso	termos	
falhado	a	foto	da	serra	algarvia	
e	de	em	duas	das	três	fotos	no	
Algarve	 o	 sol	 estar	 encoberto,	
um	 verdadeiro	 galo	 na	 região	
do	país	com	mais	dias	limpos.

Monte Novo, pelo traçado antigo da Linha do Sul, 09 de Novembro de 2022. © Ricardo Quinas
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Azinheira dos Barros, 
Linha do Sul, 09 de 
Novembro de 2022.

 © Ricardo Quinas

Chegada a Tunes, 09 de 
Novembro de 2022.

 © Pedro André

Já a caminho de Lagos 
sobre a ponte da 

Mesquita, entre o Algoz 
e Alcantarilha, 09 de 
Novembro de 2022.

 © Pedro André
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De regresso a Setúbal. 
Tunes, Linha do Sul,

09 de Novembro de 2022.

 © Ricardo Quinas

Lagos, Linha do Algarve, o 
local mais improvável para 
o sol se esconder e onde 

acabou por acontecer.
09 de Novembro de 2022.

 © Ricardo Quinas

Poço Barreto, Linha do 
Algarve, 09 de Novembro 

de 2022.

 © Pedro André
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Para	o	quinto	dia	de	viagem	
estava	 reservado	 um	 passeio	
pelo	Alentejo	com	visita	às	esta-
ções	terminais	de	Beja	e	Évora	
e	uma	ida	à	Triagem	da	Siderur-
gia	Nacional	seguindo	pelo	seu	
ramal	desde	a	estação	de	Coina.

Com	 um	 belo	 dia	 de	 sol	 a	
viagem	 começa	 tal	 como	 no	
dia	 anterior,	 marcha	 até	 Setú-
bal	para	aí	apanhar	recolher	os	
passageiros.	 Referir	 que	 estas	
marchas	 para	 a	 “dormida”	 do	
comboio	no	Barreiro	permitiram	
três	fotos	de	um	comboio	dife-
rente	num	trajeto	onde	apenas	
circulam	as	UTE	2240	da	CP	 e	
as	UQE	3500	da	Fertagus,	esta	
últimas	só	desde	o	Pinhal	Novo.

De	Setúbal	rumariam	a	Beja,	
passando	 por	 Praias-Sado	 e	

Águas	 de	Moura	 onde	 virariam	
a	 norte	 pela	 Concordância	 do	
Poceirão,	 para	 depois	 entrar	
na	Linha	do	Alentejo.	Esta	pas-
sagem	 pela	 zona	 de	 Setúbal	 é	
sempre	 interessante	com	a	 re-
dução	a	via	única	à	saída	de	Se-
túbal	a	passagem	pelo	peculiar	
apeadeiro	 da	 Praça	 do	 Quebe-
do	fazendo	depois	uma	curva	à	
esquerda	que	incluí	o	Túnel	das	
Fontainhas	 II	para	 sair	 junto	o	
porto	comercial	de	Setúbal,	po-
dendo	observar	os	movimentos	
dos	 barcos	 e	 comboios	 que	 ali	
fazem	escala.	

Com	uma	pequena	paragem	
de	cinco	minutos	e	meio	no	Po-
ceirão	 para	 fotografias,	 longe	
vão	 os	 tempos	 onde	 estas	 pa-
ragens	 tinham	 no	 mínimo	 15	
minutos.	Verdade	seja	dita	que	

na	 altura	 os	 participantes	 era	
num	número	muito	maior,	sen-
do	necessário	mais	tempo	para	
a	saída	e	entrada	dos	ingleses	e	
para	tirar	as	fotografias,	no	en-
tanto	5,5	minutos	é	um	tempo	
muito	 reduzido	para	 saírem	do	
comboio	 dirigirem-se	 à	 cabe-
ça	do	comboio,	tirar	fotografias	
e	 voltar	 a	 entrar	 no	 comboio.	
Sendo	que	não	só	para	os	via-
jantes	 do	 comboio	 esta	 para-
gens	 para	 fotografia	 são	 boas,	
para	quem	persegue	o	comboio	
do	lado	de	fora	são	estas	para-
gens	que	permitem	ultrapassar	
o	comboio	na	passagem	de	um	
spot	para	outro.

Em	 Casa	 Branca	 o	 comboio	
pararia	um	minuto,	algo	normal	
sendo	um	comboio	extraordiná-
rio	 que	 vai	 entrar	 no	 cantona-

5º Dia - 10/11/2022
A saída do Túnel das Fontainhas II é um bom enquadramento para um 

comboio histórico, combinado na perfeição com os prédios de traça antiga.
10 de Novembro de 2022. © Valério dos Santos
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mento	telefónico	e	sete	minutos	
em	 Vila	 Nova	 da	 Baronia	 para	
cruzar	com	o	Intercidades	582.	
Porem	 numa	 linha	 plana	 sem	
grandes	afrouxamentos	o	com-
boio	consegue	rolar	muito	bem	
e	mesmo	com	essa	paragem	na	
Baronia	 era	 complicado	 fazer	
mais	que	uma	foto	no	troço	não	
eletrificado	da	Linha	do	Alente-
jo.	

Chegado	a	Beja	 o	 PTG	 teria	
aí	duas	horas	de	paragem	per-
mitindo	não	só	aos	viajantes	o	
abastecimento	nos	restaurantes	
e	cafés	da	zona	como	às	1400	
que	aproveitaram	para	abaste-
cer	 gasóleo	 no	 posto	 de	 abas-
tecimento	 de	 Beja,	 postos	 que	
começam	 a	 ser	 cada	 vez	mais	
raros	 com	a	 expansão	da	 rede	
eletrificada.	 Nota	 para	 a	 boina	

do	 jovem	maquinista	 que	 con-
duziu	as	1400	nas	etapas	a	Sul	
a	fazer	lembrar	a	boina	do	líder	
da	Revolução	Cubana,	permitin-
do	 brincadeiras	 entre	 os	 ingle-

ses	comparando	a	sua	aparên-
cia	com	a	de	Che	Guevara.

O	regresso	a	Casa	Branca	far-
-se-ia	em	45	min,	numa	média	
de	85	km/h	(num	comboio	mar-

1436 aproximando-se de Beja, numa rara oportunidade de ver estas locomotivas na capital do Baixo Alentejo. 
10 de Novembro de 2022. © Valério dos Santos

Quinta da Serralheira – Palmela, 10 de Novembro de 2022. 
© João Balseiro
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ca	 T-100	 -	 velocidade	máxima	
do	 comboio	 100	 km/h),	média	
de	 fazer	 inveja	 não	 só	 aos	 In-
tercidades	de	Beja,	como	a	ou-
tros	IC	do	país,	e	que	demons-
tra	 bem	 o	 bom	 traçado	 desta	
linha	 que	 tem	 muitas	 zonas	 a	
120	km/h	e	140	km/h	não	sen-
do	maiores	devido	às	passagens	
de	nível	sem	guarda	e	ao	 limi-
te	 regulamentar	 de	 velocidade	
para	o	regime	de	cantonamento	
telefónico.

Em	 Casa	 Branca	 foi	 só	 tro-
car	da	1461	para	a	1436	e	siga	
para	 Évora	 outra	 estação	 ter-
minal	onde	nova	 troca	de	uma	
1400	 para	 a	 outra	 e	 nova	 via-
gem	desta	vez	até	à	Triagem	da	
Siderurgia	Nacional,	estação	de	
mercadorias	 construída	 já	 na	
segunda	metade	da	década	de	
2000	com	os	padrões	modernos	
de	um	estação	de	mercadorias	
(linhas	grandes	e	todas	ligadas	
entre	si)	e	que	serve	as	duas	si-
derúrgicas	 instaladas	na	antiga	
Siderurgia	Nacional,	a	Lusosider	
e	a	Megasa,	tendo	em	algumas	

alturas	do	ano	mais	de	16	com-
boios	 por	 dia,	 um	 valor	 de	 fa-
zer	inveja	a	muitas	linhas	deste	
país.	 A	 chegada	 à	 Triagem	 da	
Siderurgia	 Nacional	 já	 aconte-
ceu	de	noite	deitando	por	terra	
a	foto	do	comboio	neste	ramal.

Da	 Triagem	 da	 Siderurgia	
Nacional	 seguiram	para	Praias-
-Sado,	 estação	de	mercadorias	
em	 forma	 triangular,	 passado	
pela	Concordância	do	Poceirão.	
Fazendo	 em	 seguida	 os	 cinco	

quilómetros	 que	 faltavam	 até	
Setúbal,	onde	como	no	dia	an-
terior,	 largados	 os	 passageiros	
as	 duas	 locomotivas	 com	mais	
de	 cinco	décadas	e	 carruagens	
recolheram	ao	Barreiro.

O	quinto	dia	não	foi	dos	dias	
que	permitiu	maior	 quantidade	
de	 fotos,	 porém	um	dia	de	 sol	
com	 as	 paisagens	 alentejanas	
já	a	ganharem	um	tom	de	verde	
após	as	primeiras	chuvas	de	in-
verno,	deu	boas	fotos.

Algeruz, Linha do Sul, 10 de Novembro de 2022.  © João Balseiro

Fernando Pó, Linha do Alentejo, 10 de Novembro de 2022.  © João Balseiro
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A caminho da Siderurgia 
Naciona. Monte das Flores, 

linha de Évora.
10 de Novembro de 2022.

 © José Luis Torres 
Blázquez

Vendas Novas, Linha do 
Alentejo, 10 de Novembro 

de 2022.

 © Ricardo Quinas

Beja, Linha do Alentejo,
 10 de Novembro de 2022.

 © Ricardo Quinas
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Chegados	 ao	 último	 dia	 de	
PTG	tempo	de	regresso	ao	pon-
to	de	origem,	o	Porto.	Desta	vez	
a	 viagem	 seria	 pela	 Linha	 do	
Oeste	passando	o	Tejo	na	Ponte	
25	de	Abril	e	com	uma	paragem	
nas	 Caldas	 da	 Rainha	 de	 duas	
horas	para	almoço.

Mais	 uma	 vez	 o	 dia	 come-
çou	com	a	marcha	das	1400	e	
Schindler	do	Barreio	para	Setú-
bal,	onde	ao	contrário	dos	dois	
dias	anteriores,	seria	necessário	
trocar	de	locomotiva	titular	por	
o	rumo	da	viagem	ser	desta	vez	
para	norte.	

Saídos	 de	 Setúbal	 já	 depois	
das	10h00	um	dos	grandes	mo-
tivos	 de	 interesse	 para	 os	 via-
jantes	 foi	 a	 travessia	 da	 Ponte	
25	 de	 Abril	 num	 comboio	 com	
janelas	de	abrir,	uma	experiên-

cia	ímpar	vedada	aos	passagei-
ros	que	atravessam	a	ponte	nos	
comboios	 de	 serviço	 regular.	 A	
viagem	fez-se	a	bom	ritmo	sem	
nenhuma	paragem	digna	desse	
nome	até	Torres	Vedras,	dando	
espaço	 a	 apenas	 uma	 foto	 na	
Península	de	Setúbal	e	outra	já	
muito	perto	de	Torres	Vedras.	

Este	dia	tinha	um	grande	se-
não	 para	 os	 trainspotters,	 ser	
contra	 sol	 em	 toda	 a	 Linha	 do	
Oeste.	 Parece	 até	 um	 contras-
senso	há	três	dias	estarmo-nos	
a	queixar	de	não	haver	sol	e	no	
último	dia	queixar-nos	de	haver	
sol,	mas	a	verdade	é	que	seria	
mais	 oportuno	 estar	 encoberto	
neste	 dia	 e	 sol	 no	 segundo	 e	
terceiro	dia.	Salvou-se	a	confi-
guração	do	comboio	em	top	and	
tail	 (até	 às	 Caldas	 da	 Rainha)	

que	permite	 fotos	“de	traseira”	
ao	comboio	como	se	fossem	fo-
tos	de	cabeça.

De	Torres	Vedras	até	às	Cal-
das	haveria	 três	paragens	com	
mais	de	10	minutos,	Torres	Ve-
dras	para	cruzar,	Ramalhal	para	
fotografia	 e	 Bombarral	 nova-
mente	 para	 cruzar.	 Claro	 está	
que	 nas	 paragens	 para	 cruza-
mento	vários	ingleses	saíram	do	
comboio	 e	 aproveitaram	 para	
mais	umas	fotografias.	Uma	vez	
nas	 Caldas	 da	 Rainha	 foi	 feita	
a	manobra	para	colocar	a	1436	
à	 cabeça	 do	 comboio	 seguin-
do	até	Campanhã	com	as	duas	
locomotivas	 na	 frente	 do	 com-
boio.

Faltavam	cinco	horas	de	PTG	
e	a	viagem	seguiria	até	à	Amiei-
ra	pela	Linha	do	Oeste,	toman-

6º Dia - 11/11/2022 Passagem por Penalva, Linha do Sul.
 11 de Novembro de 2022. © Valério dos Santos
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do	aí	o	Ramal	de	Alfarelos,	e	na	
estação	 homónima	 a	 Linha	 do	
Norte.	 Uma	 boa	 parte	 da	 via-
gem	já	seria	de	noite	 levando-
-me	a	dar	por	terminada	a	per-
seguição	ao	PTG	pouco	metros	

depois	do	apeadeiro	de	Reguei-
ra	de	Pontes.

Em	 resumo	 foram	 seis	 dias	
que	mobilizaram	os	entusiastas	
do	caminho	de	ferro	português.	

Uma	 oportunidade	 de	 juntar	
entusiastas	 há	mais	 anos	 nes-
tas	 lides	 com	 a	 nova	 vaga	 de	
entusiastas,	alguns	deles	nunca	
tinham	 tido	 a	 oportunidade	 de	
ver	 e	 fotografar	 comboios	 or-

ganizados	 pelos	 aficio-
nados	 de	 terras	 de	 Sua	
Majestade.

Para	 mim	 foram	
3270km	a	perseguir	es-
tes	comboios,	procuran-
do	 cobrir	 fotografica-
mente	 os	 vários	 pontos	
da	 rede	por	onde	anda-
ram.	 Seis	 dias	 cansati-
vos	 que	 valem	 a	 pena	
não	 só	 pelos	 registos	
fotográficos,	 como	 tam-
bém	 pelo	 convívio	 com	
os	 vários	 trainspotters	
que	 encontrei	 ao	 longo	
desta	jornada.

A vantagem do top and tail. Fotos tiradas de traseira que os menos atentos aos faróis de cauda da 1436 ligados 
diriam que é de frente. Estação do Bombarral. 11 de Novembro de 2022. © Valério dos Santos

Martingança, 11 de Novembro de 2022. © Bruno Cunha

dEsTaquE fErroviário



dEsTaquE fErroviário

36

Penteado, Linha do 
Alentejo, 11 de Novembro 

de 2022.

 © João Balseiro

Terrim, Linha do Sul, 11 de 
Novembro de 2022.

 © João Balseiro

São Mamede, Linha do 
Oeste, 11 de Novembro de 

2022.

 © Fernando Sousa 
José
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Leiria, Linha do Oeste, 
11 de Novembro de 2022.

 © João Pedro Tavares

Caldas da Rainha, Linha 
do Oeste, 11 de Novembro 

de 2022.

 © Fernando Sousa 
José

A caminho das Caldas 
da Rainha ainda em 

formato top and tail , 11 de 
Novembro de 2022.

 © Bruno Cunha
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Carriço, Linha do Oeste, 11 
de Novembro de 2022.

 © Raul Marques

Amieira, Linha do Oeste, 
11 de Novembro de 2022.

 © Nuno Cortesão

Montermor, Ramal de 
Alfarelos, 11 de Novembro 

de 2022.

 © Nuno Cortesão



A minha última foto ao PTG, a seguir a Regueira de Pontes. Espero que a próxima não demore 8 anos a ser tirada. 
11 de Novembro de 2022. © Valério dos Santos
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Amieira, Linha do Oeste, 11 de Novembro de 2022. © Nuno Cortesão
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A empreitada consis-
te na execução dos 
seguintes trabalhos 

na Linha do Norte, no sub-
troço 2.3 Alfarelos -Pampi-
lhosa:

•	 Reconversão	 do	 Edifício	
de	 Sinalização	 em	 Edifício	 de	
Passageiros	 da	 Estação	 de	
Alfarelos,	 incluindo	 alteamento	
de	 plataformas,	 abrigos	 e	 PSP	
(Passagem	Superior	Pedonal);
•	 Alteração	 do	 layout	 com	

ampliação	de	 três	novas	 linhas	
de	resguardo	para	comboios	até	
750	m;

•	 Construção	 de	 dois	
elevadores	 de	 acesso	 à	 PSR	
(Passagem	Superior	Rodoviária)	
existente	 ao	 PK	 200,571	 da	
Linha	do	Norte;
•	 Construção	 no	 Apeadeiro	

de	 Formoselha	 –	 Santo	
Varão,	 de	 PSP,	 com	 escadas	 e	
elevadores,	 para	 eliminar	 ATV	
(Atravessamento)	 existente	 ao	
PK	201,259;
•	 Construção	 de	 PSP,	 com	

escadas	 e	 elevadores	 para	
a	 supressão	 do	 ATV	 no	 PK	
201,583,	 localizado	 a	 norte	
do	 apeadeiro	 de	 Formoselha	 –	
Santo	 Varão	 junto	 ao	 Centro	
Beira	Mondego;

•	Construção	no	Apeadeiro	de	
Ameal	 de	 PSP,	 com	 rampas	 e	
escadas,	para	eliminar	o	ATV	ao	
PK	206,895,	dando	continuidade	
à	PSP	existente	sobre	a	rodovia;
•	 Construção	 de	 PSR,	 ao	 PK	

223,439,	 para	 supressão	 das	
Passagens	 de	 Nível	 existente	
aos	PK’s	223,110	e	223,990;
•	 Construção	 de	 uma	 PIR	
(Passagem	 Inferior	 Rodoviária)	
ao	PK	227,764,	para	encerrar	a	
Passagem	de	Nível	existente	ao	
PK	227,680.	

Alteração do layout da estação 
de Alfarelos e passagens 

desniveladas, entre Alfarelos e 
Pampilhosa, na linha do Norte

Estação de Alfarelos. 02 de Dezembro de 2022. © Nuno Cortesão
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Estação de Alfarelos-
Granja do Ulmeiro

Via Férrea:

A	 alteração	 do	 layout	 desta	
estação	será	realizado	somente	a	
norte	da	mesma,	com	ampliação	
das	 linhas	VIII	e	IX	para	norte	
e	 a	 criação	 de	 um	 resguardo	
(VIII-A)	 no	 seguimento	 da	
linha	VIII,	com	capacidade	para	
comboios	até	750	metros.	Além	
desta	 expansão,	 está	 também	
previsto	proceder	uma	RIV	nas	
linhas	 III,	 IV	 e	V,	 enquanto	as	
linhas	I	e	II	ficam	de	fora,	uma	
vez	 que	 elas	 recentemente	
foram	alvo	de	renovação.
O	armamento	da	via	escolhido	

para	as	linhas	gerais	será	carril	
60E1	BLS	(Barra	Longa	Soldada)	
em	travessas	bibloco,	enquanto	
nos	 AMV’s	 (Aparelhos	 de	
Mudança	 de	 Via),	 as	 travessas	
serão	monobloco.	Para	as	linhas	
desviadas	será	carril	54E1	BLS	
em	travessas	bibloco,	enquanto	
nos	 AMV’s,	 as	 travessas	 serão	
de	madeira.
No	 caso	 do	 Pontão	 da	

Cardiga,	nas	Linhas	VIII	e	III,	a	
aplicação	das	 travessas	 resulta	
da	 substituição	 das	 travessas	
existentes.
No	 que	 respeita	 ao	 sistema	

de	 catenária,	 nas	 zonas	 onde	
ela	 for	 intervencionada,	 será	
instalada	catenária	do	tipo	LP12,	
que	 permite	 velocidades	 até	
220km/h.	 A	 Zona	 Neutra	 que	
actualmente	está	situada	 junto	
à	 Subestação,	 será	 deslocada	
para	 norte	 em	 cerca	 de	 900	
metros.

Plataformas:

Para	 melhor	 a	 acessibilidade	
aos	 comboios,	 as	 plataformas	
da	 estação	 de	 Alfarelos	 serão	
ampliadas.	 Para	 a	 linha	 I	 (via	
ascendente),	 está	 previsto	 um	
alteamento	da	plataforma	para	
0,68	metros	e	um	comprimento	
270	 metros.	 Na	 linha	 II	 (via	
descendente)	 que	 partilha	 a	
plataforma	 com	 a	 linha	 III,	 as	
medidas	serão	idênticas	à	linha	
I.	A	plataforma	da	linha	IV	(junto	
ao	 EP)	 terá	 um	 comprimento	
de	 150	metros	 e	 a	 plataforma	

que	serve	as	linhas	IV	e	V	terá	
o	 mesmo	 comprimento,	 sendo	
alteada	 para	 0,76	 metros.	 Na	
plataforma	que	serve	as	 linhas	
I	 e	 IV	 serão	 construído	 dois	
abrigos,	enquanto	na	plataforma	
que	serve	as	linhas	II	e	III	será	
construído	um	abrigo.

Edifício de Passageiros:

Actualmente	 o	 EP	 desta	
estação	 é	 uma	 construção	
pré-fabricada	 de	 madeira,	 que	
já	 não	 reúne	 as	 condições	 de	
conforto	 aos	 seus	 utilizadores,	
pelo	que	será	demolida	quando	
o	‘novo’	EP	estiver	concluído.	O	
futuro	 edifício	 de	 passageiros	
será	 situado	 na	 antiga	 torre	
de	 sinalização	 de	 Alfarelos,	
arquitectada	 pelo	 Cottinelli	
Telmo,	 que	 actualmente	 se	
encontra	 quase	 desocupada,	
tendo	só	umas	salas	dedicadas	
à	 sinalização.	 O	 edifício	 é	
constituído	 por	 3	 pisos	 que	 irá	
albergar	os	seguintes	serviços:	
Piso	 0	 –	 Será	 no	 piso	 térreo	

que	se	encontrarão	as	valências	
necessárias	 num	 edifício	 de	

modErnização da rEdE fErroviária

Layout da estação de Alfarelos na actualidade e o projeto existente.
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passageiros.	 Aqui	 situar-se-ão	
a	sala	de	espera,	as	bilheteiras,	
as	instalações	sanitárias	e	zona	
exclusiva	 aos	 funcionários	 da	
CP,	 como	 a	 copa	 e	 instalações	
sanitárias.	 O	 equipamento	 de	
sinalização	 que	 actualmente	
se	 encontra	 no	 piso	 0,	 será	
transferido	para	o	piso	superior.
Piso	 1	 –	 Este	 piso	 será	

exclusivo	 da	 IP.	 Aqui	 ficará	 a	
SET	 (Salas	 de	 Equipamento	
de	 Telecomunicações),	 a	 sala	
de	 exploração	 e	 também	
copa,	 instalações	 sanitárias	 e	
arrecadação,	 para	 o	 uso	 dos	
funcionários	da	IP.
Piso	2	–	Neste	piso	encontra-

se	a	antiga	mesa	de	sinalização	
desta	 estação.	 Futuramente	
ela	 será	 removida	 para	 o	
Museu	 Ferroviário	 Nacional,	 no	

Entroncamento,	 ficando	 a	 sala	
sem	qualquer	utilidade	prevista.
Para	 implantar	 estas	

alterações,	 a	 torre	 irá	 sofre	
obras	 de	 intervenção.	 A	 nível	
de	 interiores,	 algumas	paredes	
serão	demolidas	para	dar	lugar	
às	 novas	 salas.	 A	 nível	 de	
exterior,	pouco	se	irá	notar.	A	cor	
branca	 irá	manter-se	e	apenas	
as	portas	serão	alteradas,	com	
o	 encerramento	 de	 algumas	 e	
alargamento	de	outras.

Passagem Superior 
Pedonal de Alfarelos:

Actualmente	 o	 acesso	 às	
plataformas	 da	 estação	 de	
Alfarelos,	faz-se	através	de	um	
atravessamento	 ao	 nível	 das	
vias.	Para	aumentar	o	nível	de	

segurança	dos	utilizadores,	este	
atravessamento	será	suprimido	
e	 no	 seu	 lugar	 surgirá	 uma	
PSP.	Esta	 irá	unir	a	via	pública	
/	EN341,	através	de	uma	rampa	
e	escadaria,	com	as	plataformas	
da	 estação.	 O	 acesso	 às	 duas	
plataformas	 (linhas	 II	 e	 III,	
linhas	 I	 e	 IV)	 será	 através	 de	
escadaria	 e	 ascensores.	 No	
exterior	 da	 estação,	 junto	 à	
rampa,	 será	 criado	 um	 parque	
de	estacionamento	para	pessoas	
com	 mobilidade	 reduzida,	 tal	
como	 para	 tomada	 e	 largada	
de	 passageiros.	 O	 acesso	 à	
plataforma	que	serve	a	 linha	V	
continuará	a	ser	através	de	um	
atravessamento	 ao	 nível	 das	
vias.

Antiga torre de sinalização 
de Alfarelos que será 

reconvertida em edifício 
de passageiros. 02 de 
Dezembro de 2022. 

© Nuno Cortesão

Projeto de reconversão da torre de sinalização em edifício de passageiros.
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Projeto para a futura passagem superior pedonal de Alfarelos.

Vista da estação de Alfarelos 
com o travessamento ao nível 
da via na estação de Alfarelos 
que irá ser suprimido, assim 

como as plataformas que vão 
ser alteadas.

02 de Dezembro de 2022. 

© Nuno Cortesão
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Desnivelamentos entre 
Alfarelos e Pampilhosa

Para	 além	 da	 renovação	
da	 estação	 de	 Alfarelos,	
nesta	 empreitada	 também	
serão	 incluídos	 vários	
desnivelamentos:	 Colocação	
de	 elevadores	 numa	 PSR;	
Construção	 de	 três	 PSP’s;	
Construção	 de	 uma	 PIR;	
Construção	de	uma	PSR.

Elevadores na PSR ao PK 
200,571

Esta	 estrutura	 que	 será	
instalada	na	PSR	já	existente	e	
permitirá	 a	 ligação	 pedonal	 de	
duas	vias	rodoviárias	na	zona	de	
Formoselha,	que	estão	divididas	
pela	linha	do	Norte,	a	EN341	(a	
nascente)	 e	 a	 Rua	 25	 de	 Abril	
(a	 poente).	 Com	 estes	 dois	

elevadores	 (um	 a	 nascente	 e	
outro	a	poente)	o	percurso	será	
mais	 curto,	 rápido	 e	 seguro,	
principalmente	para	as	crianças	
que	estudam	na	escola	primária	
da	 Formoselha.	 Um	 percurso	
que	 aproximadamente	 tinha	
850	metros	passará	a	ter	cerca	
de	50	metros.

Projeto para os elevadores da PSR ao pk 200,571.

Passagem Superior Rodoviária ao pk 200,571 que irá receber elevadores.
02 de Dezembro de 2022.  © Nuno Cortesão
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PSP ao PK 201,180 
(Apeadeiro de 

Formoselha-Santo Varão)

Esta	 passagen	 superior	
pedonal	sobre	a	Linha	do	Norte	
no	 Apeadeiro	 de	 Formoselha,	
destina-se	 a	 proceder	 ao	
encerramento	 do	 ATV	 entre	
plataformas	 actualmente	
existente	 no	 apeadeiro	 ao	 PK	
201,259.	 A	 construção	 desta	
PSP	implica	a	demolição	de	um	
pequeno	edifício	de	 instalações	
sanitárias	 que	 se	 encontra	
desactivado	há	vários	anos. ATV de Formoselha que será substituído por passagem superior pedonal.

02 de Dezembro de 2022.  © Nuno Cortesão

Projeto para a passagem superior pedonal do pk 201,180.
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PSP ao PK 
201,543

A	 futura	 passagem	
superior	 pedonal	 tem	
por	finalidade	proceder	
ao	 encerramento	 do	
ATV	 em	 plena	 via,	
localizado	 ao	 PK	
201,583,	 junto	 ao	
Centro	Beira	Mondego	
e	 à	 estrada	 nacional	
341.

Projeto para a passagem superior pedonal do pk 201,543.

ATV ao pk 201,583 que será substituído por passagem superior pedonal.
02 de Dezembro de 2022.  © Nuno Cortesão
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PSP ao PK 206,895 
(Apeadeiro do Ameal)

Esta	 PSP	 no	 Apeadeiro	 do	
Ameal,	 destina-se	 a	 proceder	
ao	 encerramento	 do	ATV	 entre	
plataformas	 actualmente	
existente	 no	 apeadeiro	 ao	 PK	
206,895.	 A	 construção	 desta	
PSP,	por	se	localizar	sobre	o	ATV	
existente,	 implica	 a	 elaboração	
de	 uma	 solução	 provisória	
de	 acesso	 ao	 apeadeiro	 e	
de	 atravessamento	 entre	
plataformas	 de	 passageiros	
durante	a	fase	de	construção. ATV do apeadeiro de Ameal que será substituído por passagem superior 

pedonal. 02 de Dezembro de 2022.  © Nuno Cortesão

Projeto para a passagem superior pedonal do pk 206,895
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Projeto para a passagem superior rodoviária do pk 223,249

PSR ao PK 223,249

Esta	 PSR	 tem	 como	 objectivo	 a	
supressão	das	PN’s	ao	PK	223,110	e	ao	
PK	 223,990.	 Para	 compensar	 os	 troços	
nivelados	 que	 serão	 encerrados,	 serão	
construídos	 três	 restabelecimentos	 e	
uma	rotunda,	de	forma	a	melhorar	a	rede	
viária	local.	Associada	a	esta	intervenção,	
serão	reconvertidas	as	PN’s	actuais	para	
passagens	de	nível	pedonais.
O	 tabuleiro	 da	 passagem	 superior	 é	

realizado	com	duas	soluções	estruturais:	
a	solução	pré-fabricada	sobre	a	via-férrea	
e	uma	solução	betonada	“in	situ”.	A	parte	
betonada	 “in	 situ”	 tem	 161	 metros	 de	
extensão,	 medidos	 na	 directriz	 entre	
eixos	de	apoio	no	encontro	E1	e	pilar	P7	
(pilar-encontro),	 divididos	 por	 5	 tramos	
intermédios	de	25	metros	e	dois	extremos	
de	 18	 metros.	 A	 parte	 pré-fabricada	
é	 constituída	 por	 dois	 vãos	 de	 18	 e	 14	
metros,	 apresentando	 um	 comprimento	
total	 de	 32	 metros,	 medidos	 entre	 os	
eixos	de	apoio	no	pilar	P7	e	no	encontro	
E2.	

As passagens de nível dos pk 223,110 e 223,990  vão ser substituídas por uma 
passagem superior rodoviária. 17 de Dezembro de 2022. © Fernando Liberato



modErnização da rEdE fErroviária

49

PIR ao PK 227,764 

Esta	 PIR,	 substituirá	
a	 PN	 existente	 ao	 PK	
227,680,	 que	 liga	 as	
localidades	de	Marmeleira	
a	Botão.	A	obra	de	arte	é	
constituída	por	um	quadro	
fechado	em	betão	armado	
com	 cerca	 de	 13	 metros	
de	 desenvolvimento	 que	
vence	um	vão	livre	de	7,8	
metros,	 possui	 cerca	 de	
8	 metros	 de	 altura	 livre	
interior,	 tosco	 a	 tosco	
e	 uma	 rasante	 com	 um	
trainel	com	uma	inclinação	
de	12%.

Traçado previsto para a passagem superior rodoviária do pk 227,764

Passagem de nível ao pk 227,680 que irá ser substituída por uma passagem 
inferior rodoviária. 17 de Dezembro de 2022. © Fernando Liberato
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Obras de Arte

Para	expandir	as	linhas	no	lado	norte	da	estação,	
será	 necessário	 ampliar	 três	 atravessamentos	
hidráulicos:	

Ponte da Cardiga (sobre o Rio Ega) ao 
PK 198,6

Esta	ponte	é	composta	por	três	vãos,	cada	um	
com	7,20	metros,	servindo	4	vias:	via	ascendente,	
via	descendente,	linha	III	e	ligação	às	linhas	IV,	
V,	VIII	e	IX.	Com	o	prolongamento	das	linhas	VIII	
e	IX,	será	necessário	construir	um	novo	tabuleiro	
para	suportar	a	linha	IX.	Este	tabuleiro	metálico	
irá	ter	dois	tramos:	o	primeiro	de	8	metros	sobre	
o	primeiro	vão	e	um	segundo	tramo	de	16	metros	
sobre	os	dois	vãos.

Pontão de Amieiros ao PK 199,0 

Este	pontão	com	seis	metros	de	comprimento	
é	 composto	 por	 dois	 vãos	 de	 três	 metros	 e	 é	
utilizado	 pelas	 vias	 ascendente	 e	 descendente.	
Para	 albergar	 a	 linha	 VIII-A,	 será	 necessário	
instalar	um	novo	 tabuleiro	metálico,	 sendo	este	
de	um	só	vão	com	10	metros	de	comprimento.

PH (Passagem Hidráulica) de Pombal 
ao PK 199,7.

Esta	pequena	passagem	em	forma	de	aqueduto	
com	uma	secção	de	1,80	metros	de	altura	e	com	
1	 metro	 de	 largura,	 serve	 tanto	 de	 passagem	
hídrica	 como	 pedonal.	 A	 sua	 expansão	 será	
praticamente	 um	 pequeno	 prolongamento	 do	
aqueduto	existente.

A	 empreitada	 “Alteração	 do	 layout	
da	 estação	 de	 Alfarelos	 e	 passagens	
desniveladas,	 entre	 Alfarelos	 e	
Pampilhosa,	 na	 linha	 do	 Norte”	 tem	
um	prazo	máximo	de	execução	de	660	
dias,	 com	 um	 custo	 de	 cerca	 de	 27	
milhões	de	euros,	estando	previsto	que	
a	consignação	venha	a	ocorrer	no	último	
trimestre	de	2023.

Passagem hidráulica de Pombal ao pk 199,7.  
17 de Dezembro de 2022.

 © Fernando Liberato
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Ponte da Cardiga ao pk 198,6. 17 de Dezembro de 2022. © Fernando Liberato

Ponte de Amieiros ao pk 199.  17 de Dezembro de 2022. © Fernando Liberato
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No dia 6 de dezem-
bro de 2022, a ofi-
cina de Guifões no 

Porto, repôs ao serviço mais 
uma carruagem Sorefame.

Concluída	a	revisão	do	tipo	R2,	
a	 carruagem	 10-69	 503	 aban-
donou	as	instalações	de	Guifões	
na	marcha	31302	e	realizou	os	
ensaios	em	linha	até	à	estação	
do	Marco	de	Canaveses	na	linha	
do	 Douro,	 com	 a	 locomotiva	
2602	na	tração.	No	regresso,	na	
marcha	31304	a	carruagem	re-
gressou	ao	depósito	 de	Contu-

mil	(também	no	Porto)	para	ser	
entregue	ao	serviço	comercial.

		Devido	à	sua	infindável	cai-
xa	 em	 aço	 inox,	 a	 recolocação	
ao	serviço	deste	tipo	de	carrua-
gens	fica	relativamente	barata.	
A	revisão	consistiu	na	reparação	
de	 todos	 os	 componentes,	 ou	
troca	de	alguns	que	atingiram	o	
seu	 fim	 de	 vida	 útil.	 Na	 ques-
tão	estética,	não	se	 realizaram	
grandes	 trabalhos,	 dado	 à	 boa	
condição	 em	 que	 a	 carruagem	
se	 encontrava	 quer	 a	 nível	 in-
terior	como	exterior,	apesar	de	
ter	 estado	 encostada	 por	mais	
de	10	anos.	No	entanto,	 foram	

realizados	 alguns	 trabalhos	
como	a	colocação	de	iluminação	
exterior	nas	escadas	de	acesso	
à	 carruagem,	 substituição	 dos	
faróis	 de	 cauda	 convencionais	
por	novos	 faróis	 LED,	no	 salão	
de	 passageiros	 a	 colocação	 de	
novos	cortinados	e	a	renovação	
dos	bancos.

		Ao	contrário	das	carruagens	
Schindler	 que	 viram	 a	 sua	 ilu-
minação	ser	 totalmente	substi-
tuída	por	 nova	 tecnologia	 LED,	
toda	a	frota	de	carruagens	So-
refame	ao	serviço	continua	com	
a	 iluminação	 a	 lâmpadas	 fluo-
rescentes.	

mais uma sorEfamE dE 
rEGrEsso aos carris

Chegada da composição à estação do Marco de Canaveses, 06 de Dezembro de 2022. © José Pedro Botelho

Por: José Pedro Botelho
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	 Nesta	 carruagem,	 manteve-
-se	 ainda	 o	 esquema	 de	 cores	
interior,	em	cinza	e	verde	escu-
ro,	que	foi	aplicado	em	algumas	
destas	carruagens,	que	realiza-
ram	 serviço	 “Intercidades”	 nos	
finais	dos	anos	80.

		A	10-69	503	(única	desta	sé-
rie	em	Portugal	com	bogies	Fle-
xicoil),	é	a	11ª	carruagem	Sore-
fame	a	 ser	 reposta	ao	 serviço,	
contando	 agora	 a	 frota	 destes	
veículos	com	seis	carruagens	da	
série	22-40	e	cinco	da	série	10-
69	500.

	 	 Contudo,	 a	 recuperação	 de	
“Sorefames”	não	acaba	aqui.	É	
esperada	pelo	menos	mais	uma	
carruagem	da	série	10-69	500,	
que	 se	 encontra	 nas	 oficinas	
do	Barreiro	e	deverá	rumar	até	
ao	Norte	do	país	já	no	próximo	
ano,	 para	 ser	 a	 última	 carrua-
gem	a	ser	reposta	ao	serviço.	

Diversas imagens da carruagem durante as manobras na estação do Marco de Canaveses, e o respetivo 
regresso a Contumil. 06 de Dezembro de 2022. © José Pedro Botelho
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Nas instalações de Guifões durante a intervenção que permitiu recuperar a carruagem 10-69	503. 
30 de Setembro de 2022. Pedro Mêda

Interior da carruagem 10-69	503	após	recuperação	e	disponibilizada	ao	serviço. 
18 de Dezembro de 2022. José Pedro Botelho
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Sorefame Restaurante 88-40 003-6 à passagem por Castelo Branco no 
longínquo dia 18 de Fevereiro de 2006. © Pedro Mêda

cP rEcuPEra carruaGEm 
rEsTauranTE

Em linha com a recu-
peração do segmen-
to turístico / char-

ter da CP, a empresa está 
neste momento a realizar a 
recuperação da carruagem 
restaurante 88-40 003, de 
fabrico Sorefame, e que du-
rante muitos anos foi a única 
carruagem restaurante do 
parque de Contumil, depósi-
to que habitualmente servia 
os programas especiais ven-
didos pela empresa. 

Em	recuperação	na	oficina	do	
Entroncamento,	 é	 expectável	
que	 a	 carruagem	 fique	 dispo-
nível	 durante	 o	 ano	 de	 2023,	
voltando	 a	 permitir	 oferta	 de	
refeições	a	bordo,	no	que	pode	
até	 aproveitar	 a	 oferta	 regular	
como	a	da	 linha	do	Douro,	um	
pouco	a	exemplo	de	alguns	ei-
xos	de	especial	relevo	patrimo-
nial	por	essa	Europa	fora.

A	 88-40	 003	 resultou	 da	
transformação	 de	 uma	 carrua-
gem	salão	de	2ª	classe	de	tipo	
22-40,	durante	os	anos	80.

Interior e pormenores da carruagem no dia 09 
de Junho de 2020. © Pedro Mêda
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rEcuPEração da 
auTomoTora allan 0369

A CP recolocou mais 
uma automoto-
ra da série 0350 

“Allan” em serviço comer-
cial, reforçando a frota, uti-
lizada habitualmente nos 
regionais da linha do Leste.

A	0369,	“abandonada”	há	al-
guns	anos	no	parque	de	mate-
rial	de	Contumil,	foi	transferida	
para	as	oficinas	de	Guifões	em	
Julho	de	2022,	afim	de	ser	vis-
toriada	e	posteriormente	recu-
perada.	

A 0369 durante a marcha de ensaios a caminho da Régua passa pelo viaduto de Ovil.
29 de Dezembro de 2022. © José Pedro Botelho

Por: José Pedro Botelho

Guifões, 20 de Dezembro de 2022. © Pedro Mêda



rEcuPEração dE maTErial circulanTE

57

Após	a	0361	e	a	0365,	a	0369	é	a	terceira	au-
tomotora	a	ser	recuperada	para	reforçar	o	parque	
de	material	circulante	da	linha	do	Leste.	

Após	finalização	da	revisão	do	tipo	R2,	no	dia	
29	 de	 Dezembro	 de	 2022	 a	 automotora	 0369	
viajou	até	Contumil	e	realizou,	debaixo	de	muita	
chuva,	as	marchas	de	ensaios	em	linha	entre	es-
tas	instalações	e	a	estação	da	Régua,	na	linha	do	
Douro,	mobilizando	alguns	fotógrafos	a	registar	a	
presença	rara	de	uma	“Allan”	nesta	linha.

Não	 será	 a	 última	 unidade	 a	 ser	 recuperada	
já	que	nas	oficinas	do	Entroncamento	encontra-
-se	mais	 uma	automotora	 desta	 série	 em	 revi-
são	para	ser	recolocada	ao	serviço,	nesse	caso	a	
0364.	

Guifões, 15 de Dezembro de 2022. 

© Gil Monteiro

Viagem entre Guifões e Contumil (31350). São Gemil, 29 de Dezembro de 2022. © Gil Monteiro
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Sob uma chuvada monumental a 0369 percorre os primeiros quilómetros na linha do Douro. 
Marcha 31351, Apeadeiro de Trancoso, 29 de Dezembro de 2022. © Gil Monteiro

De regresso da Régua a 0369 entra na estação de Mosteirô. 29 de Dezembro de 2022. © José Pedro Botelho
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Não sendo um momento inédito, há já muito tempo que uma Allan não percorria a linha do Douro. Mosteirô, 
29 de Dezembro de 2022. © José Pedro Botelho © José Pedro Botelho

Passagem pelo apeadeiro de Terronhas (31352). 29 de Dezembro de 2022. © Gil Monteiro
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A 1427 no interior da oficina antes do ensaio e posteriormente na estação do Poceirão durante as marchas, antes 
de regressar ao Barreiro. 12 de Dezembro de 2022. © João Balseiro

1427 EnTrEGuE ao sErviço
No passado dia 22 

de Dezembro, foi 
novamente entre-

gue ao serviço, a locomotiva 
English Electric 1427, depois 
de ter passado por revisão 
R2, nas Oficinas do Barreiro.

A	marcha	de	ensaio	teve	lugar	
no	dia	12	de	Dezembro,	no	ha-
bitual	percurso	entre	o	Barreiro	
e	o	Poceirão	e	regresso,	a	qual	
correu	muito	satisfatoriamente.	
Depois	da	montagem	de	alguns	
equipamentos	 e	 acabamentos	

finais,	 a	 locomotiva	 fez	 a	 pri-
meira	viagem	de	serviço	entre	o	
Barreiro	e	Santa	Apolónia,	onde	
se	encontra	adstrita	actualmen-
te,	 ao	 serviço	de	manobras	na	
referida	estação.

Em	 virtude	 do	 acidente	 da		
locomotiva	 1415,	 a	 prioridade	
será	 a	 recuperação	 da	 1454,	
que	estava	agendada	para	me-
ados	do	próximo	ano.

Quanto	 à	 1415,	 a	 viabilidade	
da	 sua	 reparação	 ainda	 se	 en-
contra	em	análise	por	parte	da	
CP,	devido	aos	estragos	na	ca-
bine	causados	pelo	choque	com	
a	grua	na	oficina	de	Santa	Apo-
lónia.
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4º loTE dE carruaGEns 
arco Em fasE final dE 

TEsTEs

A frota ao serviço das 
carruagens Arco irá 
aumentar em breve 

o seu efetivo para 12 veícu-
los. O conjunto formado pe-
las carruagens 19-97 501-6, 
85-97 501-5 e 20-97 504-7  
já se encontra em fase final 
de testes na oficina de Gui-
fões e introduz um conjun-
to de melhoramentos que 
decorrem da experiência da 
operação desta série carru-
agens.

Durante	 o	mês	 de	 Dezembro	
foram	 efetuadas	 diversas	mar-
chas	 de	 testes	 que	 permitiram	
aferir	 o	 estado	 das	 carruagens	
em	plena	circulação.	Numa	des-
sas	 marchas	 foi	 incorporada	
uma	carruagem	Corail	para	en-
saiar	a	compatibilidade	entre	as	
duas	séries	de	carruagens.

Para	 o	 passageiro	 comum	 a	
diferença	mais	visível	será	o	co-
mando	 de	 abertura	 de	 portas.	
Neste	conjunto	foram	colocados	

novos	botões	que	substituem	os	
originais.	Além	de	mais	moder-
nos,	têm	caraterísticas	idênticas	
a	 outras	 séries	 de	 material	 e	
veículos	de	metropolitano	como	
por	exemplo	os	do	Metro	do	Por-
to.	Têm	configuração	circular	e	
estão	dotados	de	relevo	e	luzes.

Do	ponto	de	vista	da	operação	
estas	3	 carruagens	 introduzem	
novos	 sistemas	 para	 a	 gestão	
da	abertura	de	portas	por	parte	
do	ORV	-	Operador	de	Revisão	

Marcha de ensaios no dia 22 de Dezembro de 2022 entre Guifões e Viana do Castelo com a 2605 a tracionar a 
composição. Em fundo a ponte sobre o rio Ave. 12 de Dezembro de 2022. © Tiago Cunha
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e	Venda.	A	gestão	cen-
tralizada	 das	 portas	 e	
a	sua	desativação	pas-
sam	 a	 ser	 realizadas	
de	outra	forma.	O	fun-
cionamento	do	sistema	
apoia-se	 num	 código	
de	 cores	 utilizando	 as	
luzes	 existentes	 na	
parte	exterior.

Os	botões	de	abertu-
ra	de	portas	no	interior	
mantêm-se	os	mesmos	
embora	tenha	sido	co-
locada	iluminação	para	
melhor	 comunicação	
com	os	passageiros.

No	 compartimento	
do	ORV	foi	colocado	ar	
condicionado	e	na	 sua	
envolvente	foi	colocada	a	pran-
cha	 para	 acesso	 ao	 comboio	
para	 pessoas	 com	 mobilidade	
reduzida.	

Na	zona	de	 intercomunicação	
foi	 introduzida	 iluminação	 e	 já	
se	encontra	montado	o	sistema	
que	permitirá	que	as	portas	se-
jam	controladas	a	partir	da	 lo-
comotiva.

Este	conjunto	entrará	ao	ser-
viço	 já	 com	máquinas	 de	 ven-
ding	instaladas.	

Para ensaios de compatibilidade entre as duas séries de carruagens, a CP deslocou 
uma Corail até Guifões. Triana, 05 de Dezembro de 2022. © Gil Monteiro

A composição que efetuou os testes de compatibilidade entre Guifões e Valença contou com a Corail 2ª classe 
61 94 21-97 008-5 e as Arco referidas no texto. A 2612 foi a locomotiva titular da composição que se deslocou até 

Valença. Na imagem temos a passagem por Leça do Balio. 07 de Dezembro de 2012. © Gil Monteiro
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A marcha de ensaios do dia 22 de Dezembro na passagem por São Gemil. © Gil Monteiro

Interior da carruagem Arco 2ª classe 50 94 85-97 501-5 com a máquina de vending. Guifões,
20 de Dezembro de 2022. © Pedro Mêda
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As carruagens Arco compradas 
a Espanha em 2ª mão tem 

vindo a ser alvo de um 
minucioso processo de 

recuperação.

O novo lote que em breve irá 
estar disponível para o serviço 
comercial trará mais novidades 
comparativamente aos 3 lotes 
já em circulação. Nas imagens 

podemos observar o sistema de 
abertura de portas existente nas 

carruagens.

Guifões, 20 de Dezembro de 
2022.

© Pedro Mêda



O NOvO ServiçO 
POrta autOmóveiS

A composição a caminho de Leixões 
“rasga” a estação de Aveiro.

17-12-2022.

  © Eduardo Guimarães

circulaçõEs fErroviárias

656565



66

circulaçõEs fErroviárias

Passagem da primeira composição que serviu como teste, Ameal, 06 de Dezembro de 2022. © Nuno Cortesão

A Rodo Cargo e a Au-
toeuropa voltaram 
a recorrer ao com-

boio para a logístico auto-
móvel. O operador logístico 
da Autoeuropa, que já con-
trata os comboios de trans-
porte de automóveis entre a 
fábrica de Palmela e o porto 
de Setúbal, lançou no pas-
sado mês de dezembro um 
novo serviço de transporte 
de automóveis, desta vez 
entre a fábrica de Palmela e 
o porto de Leixões.

O	 comboio	 liga	 a	 fábrica	 da	
Volkswagen,	 em	 Palmela	 com	
o	 porto	 de	 Leixões,	 sendo	 que	
este	 apenas	 se	 faz	 carregado	

no	 sentido	ascendente,	 regres-
sando	posteriormente	a	Palmela	
vazio.

Este	 comboio,	 operado	 pela	
MEDWAY	 ,	 com	 cerca	 de	 650	
metros	é	tracionado	pelas	loco-
motivas	Siemens	4700	ou	5600	
e	 é	 composto	 na	 sua	 maioria	
pelos	vagões	da	Pecovasa,	sub-
sidiária	da	Renfe,	sendo	que,	no	
entanto,	o	primeiro	vagão	des-
ta	 composição	 trata-se	 de	 um	
Ealos,	 que	 serve	 para	 os	 des-
perdícios	 dos	 pantógrafos	 não	
danificarem	 as	 viaturas	 trans-
portadas.

No	 imediato,	 está	 prevista	 a	
realização	 de	 50	 comboios,	 à	
razão	de	cinco	comboios	por	se-
mana	(um	por	dia,	entre	terça-
-feira	 e	 sábado).	 Cada	 compo-

sição	 será	 constituída	 por	 23	
vagões,	que	transportarão	cinco	
carros	 cada,	 num	 total	 de	 115	
viaturas.	

Os	 vários	 Volkswagen	 T-Roc	
serão	 concentrados	 na	 doca	
norte	do	porto	de	Leixões,	para	
posterior	 embarque	 num	 navio	
que	 os	 transportará	 para	 Em-
den,	na	Alemanha.	A	 ideia,	se-
gundo	o	administrador	da	Rodo	
Cargo,	 Manuel	 Novais,	 passa	
por	trazer	um	navio	ainda	antes	
do	 final	 do	 ano,	 o	 que	 implica	
transportar	cerca	de	2	400	ve-
ículos	até	ao	porto	de	Leixões.

É	de	salientar	que	mais	de	80%	
dos	veículos	da	produção	da	Au-
toeuropa	 são	 exportados	 atra-
vés	do	porto	de	Setúbal,	sendo	
transportados	 até	 lá	 sobretudo	

Por: Nuno Cortesão
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pela	 ferrovia,	 numa	 operação	
de	 três	 comboios	 diários	 tam-
bém	montada	pela	Rodo	Cargo	
e	 com	a	 tração	a	ficar	a	 cargo	
das	MLW	1550	da	Takargo.	

Esta	 ida	 para	 Leixões,	 deve-
-se	 ao	 facto	 das	 limitações	 do	
terminal	 sadino,	 que	 não	 pos-
sui	capacidade	para	acomodar	o	
excesso	de	veículos	que	há	para	
escoar.	

Contextualizando,	 por	 causa	
da	 crise	 dos	 chips,	muitos	 au-
tomóveis	 ficaram	 inacabados	 e	
foram	parqueados	 em	diversas	
instalações	 à	 espera	 dos	 com-
ponentes	que	estavam	em	falta,	
sendo	agora	tempo	de	finalizar	
essas	 mesmas	 viaturas,	 num	
fluxo	 que	 acresce	 à	 produção	
diária	da	fábrica	da	Autoeuropa.	

É	 de	 recordar	 também	 que	
Leixões	já	serviu	de	solução	de	

recurso,	aquando	da	prolongada	
greve	dos	estivadores	no	porto	
sadino,	estando	previsto	passa-
rem	 pelo	 porto	 nortenho	 perto	
de	 seis	 mil	 viaturas	 ao	 longo	
dos	próximos	três	meses.

Para	 finalizar,	 esta	megaope-
ração	 logística	 vai	 permitir	 re-

duzir	 as	 emissões	 de	 CO2	 em	
cerca	de	1100	toneladas	ao	lon-
go	dos	mais	de	20	mil	quilóme-
tros	percorridos.	

 © Nuno Cortesão

5628 na frente do Penalva - Leixões, Vila Pouca do Campo. 14 de Dezembro de 2022. © Nuno Cortesão



Duas imagens distintas da longa viagem que decorre entre Setúbal e Leixões. Na fotografia superior a composição 
passa por São Félix da Marinha. Na fotografia inferior o porta automóveis aproxima-se do seu destino, passando 

pela estação de Leça do Balio. 16 de Dezembro de 2022. © Eduardo Guimarães
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A composição na 
passagem por Bencanta, 
27 de Dezembro de 2022. 

© Diogo Filipe

Vila Pouca do Campo, 
15 de Dezembro de 2022. 

© Nuno Cortesão

Alfarelos, 28 de Dezembro 
de 2022. 

© Diogo Filipe

69

circulaçõEs fErroviárias



O comboio 80811 (Penalva - Leixões) em mais uma das várias viagens que animaram a linha do Norte. 
Formoselha, 22 de Dezembro de 2022 © Nuno Cortesão

À passagem por entre a zona industrial de Ovar, a locomotiva Medway 4715 lidera uma comprida composição de 
transporte de automóveis VW T-Roc. 16 de Dezembro de 2022. © João Joaquim
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vaPor dE rEGrEsso 
à linha do vouGa

A magia do vapor pela linha do Vouga 
perto da cidade de Águeda.

10-12-2022.

  © Gil Monteiro
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A E 214 fomegante perto de Esgueira. 10 de Dezembro de 2022. © Gil Monteiro

O passado mês de 
Dezembro ficou 
marcado pelo re-

gresso do comboio a va-
por à linha do Vouga entre 
Aveiro e Macinhata do Vou-
ga, produto turístico “Edi-
ção de Natal” lançado no 
dia 17 pela  CP – Comboios 
de Portugal em colaboração 
com o Município de Águeda.

Este	serviço	especial	realizou-
-se	durante	dois	fins	de	semana	
do	mês	de	Dezembro,	sendo	que	
os	 sábados	 10	 e	 17	 estiveram	
disponíveis	 para	 o	 público	 em	
geral,	enquanto	que	os	domin-
gos	11	e	18	ficaram	reservados	
para	os	funcionários	da	CP.

A	 composição	 que	 percorreu	

os	 quilómetros	 da	 via	 estreita	
contou	com	a	resistente	locomo-
tiva	a	vapor	E	214	que	rebocou	
as	carruagens	CEyf	4169,	CEyf	
4178,	CEyf	466,	AEyf	4116	e	a	
carruagem	furgão	do	fabricante	
Napoli	 82-29	 003	 que	 integra-
ram	o	comboio	natalício	que	fez	
a	delícia	de	miúdos	e	graúdos.

As	 viagens	 decorreram	 entre	
Aveiro	 e	 Macinhata	 do	 Vouga	
(ida	e	volta),	permitiram	a	visi-
ta	ao	Museu	Ferroviário	situado	
nesta	última	estação.	Esta	visita	
decorreu	 no	 período	 de	 tempo	
em	 que	 o	 comboio	 seguia	 até	
Sernada	do	Vouga,	local	onde	se	
procedeu	à	inversão	da	locomo-
tiva	a	vapor	e	onde	se	integrou	
a	 locomotiva	 Alsthom	 9004	 à	
cabeça	da	composição	que	ficou	
encarregue	 da	 tração	 da	 com-
posição	de	regresso	a	Aveiro.

Na	viagem	a	caminho	da	cida-
de	aveirense	a	composição	teve	
uma	 paragem	 em	 Águeda	 de	
cerca	de	02h30m	que	permitiu	
aos	passageiros	poderem	visitar	
esta	cidade	apelidada	dos	guar-
da-chuvas	 e	 conhecer	 o	 maior	
Pai	Natal	do	Mundo.

As	 fotografias	 que	 acompa-
nham	o	texto	resumem	diversas	
incursões	 à	 linha	 do	 Vouga	 no	
mês	 de	 Dezembro,	 retratando	
a	passagem	do	comboio	em	di-
versos	locais	específicos,	desta-
cando-se	 algumas	 das	 rampas	
mais	acentuadas	da	 linha	onde	
foi	possível	fotografar	o	esforço	
da	locomotiva	lançando	o	vapor	
proveniente	da	queima	do	car-
vão.	O	leitor	fica	assim	a	conhe-
cer	 um	 pouco	 da	 magia	 deste	
comboio	que	coloriu	a	paisagem	
do	baixo	Vouga	durante	4	dias.

Por: Gil Monteiro
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A paisagem perto de Azurva que tão bem combina com a passagem do comboio a vapor.
17 de Dezembro de 2022. © Eduardo Guimarães

Passageiros e tripulação, um mundo de alegria e satisfação por poder participar num comboio tão especial. 
Eixo, 10 de Dezembro de 2022. © Gil Monteiro
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Após a passagem de nível de S.João de Loure. 17 de Dezembro de 2022. © Eduardo Guimarães

Poucas composições ficam tão bem nas imagens do inverno, como a passagem dos comboios a vapor. 
Casal do Álvaro, 10 de Dezembro de 2022. © Gil Monteiro
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Uma verdadeira viagem ao passado em pleno século XXI. Oronhe,17 de Dezembro de 2022. 
© Eduardo Guimarães

Nas proximidades da cidade de Águeda, uma autarquia virada para o turismo ferroviário.
17 de Dezembro de 2022. © Eduardo Guimarães
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Mais uma aposta ganha por parte da CP em colaboração com o município de Águeda. Mourisca do Vouga,
17 de Dezembro de 2022. © Eduardo Guimarães

76

O colorido da composição trouxe alegria aos campos perto do apeadeiro de Portela.
10 de Dezembro de 2022. © Gil Monteiro
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E aproxima-se o final da primeira parte da viagem com a chegada a Macinhata do Vouga
17 de Dezembro de 2022. © Eduardo Guimarães

Depois de deixar os passageiros em Macinhata do Vouga para visitar a secção museológica, a composição 
dirige-se para Sernada do Vouga. 17 de Dezembro de 2022. © Eduardo Guimarães
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Passagem sobre a ponte de Jafafe à entrada de Sernada do Vouga, uma das imagens mais icónicas da linha do 
Vouga. 10 de Dezembro de 2022. © Gil Monteiro

Comboio Histórico do Vouga, 
edição de Natal.

17-12-2022.

  © Eduardo Guimarães
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A 1903 na frente da composição nas 
instalações da Colpor.

17-12-2022.

  © Tiago Cunha
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No dia 17 de Dezem-
bro a MEDWAY pro-
cedeu à retirada 

dos últimos vagões Tdgs que 
se encontravam há vários 
anos parqueados nas insta-
lações da Colpor, situadas 
perto da cidade da Trofa.

A	MEDWAY,	empresa	“herdei-
ra”	 da	 antiga	 CP	 Carga	 e	 res-
petivo	material	 circulante,	 tem	
vindo	ao	longo	dos	últimos	anos	
a	 proceder	 ao	 abate	 de	 cente-
nas	de	vagões	sem	qualquer	in-
teresse	futuro	para	a	empresa	e	
que	se	encontravam	espalhados	
um	pouco	por	 todo	o	país.	Va-
gões	cuja	idade	e	rentabilidade	
já	 não	 se	 adequam	às	 exigên-
cias	 atuais	 e	 que	 por	 isso	 têm	
sido	 recolhidos	 no	 Entronca-
mento	onde	posteriormente	são	
demolidos.

No	mês	de	Dezembro	foi	altu-
ra	de	retirar	os	22	vagões	Tdgs,	
utilizados	 durante	 algumas	dé-
cadas	no	tráfego	de	cereais,	que	
se	encontram	no	 ramal	Colpor,	
operação	que	 se	 iniciou	 no	dia	
06	 quando	 a	 MEDWAY	 enviou	
uma	locomotiva	1400	às	 insta-
lações	para	preparar	o	material	
para	seguir	viagem.

A	viagem	acabou	por	decorrer	
no	 dia	 17,	 ficando	 a	 locomoti-
va	 1903	 encarregue	 da	 ope-
ração	 de	 retirada	 dos	 vagões,	
seguindo	 isolada	 da	 estação	
de	 Gaia	 até	 à	 Colpor	 na	 mar-
cha	 92201.	 Com	 as	 respetivas	
manobras	 e	 procedimentos	 de	
segurança	 efetuados	 a	 compo-
sição	 colocou-se	 em	marcha	 –	
92202	 –	 com	 destino	 a	 Gaia.	
Da	 composição	 rebocada	 pela	
1903	destaca-se	o	fato	de	todos	

os	vagões	serem	da	série	074	1	
(construídos	em	1977).	

Operação	similar	a	esta	já	ti-
nha	ocorrido	anteriormente	du-
rante	 2019	 quando	 a	MEDWAY	
retirou	6	vagões	Tdgs	do	ramal	
da	Colpor,	dessa	vez	os	da	pri-
meira	 série	 074	 0	 datados	 de	
1973.

O	transporte	dos	vagões	com	
destino	 ao	 Entroncamento,	 na	
marcha	92204,	ficou	a	cargo	da	
4702	que	rebocou	a	1903	para	
a	cidade	ferroviária.

Esta	poderá	ter	sido	uma	das	
últimas	 vezes	 em	 foi	 possível	
assistir	 à	 circulação	 destes	 va-
gões	que	marcaram	décadas	do	
tráfego	de	cerais	em	Portugal.

Os vagões estacionadas na Colpor à espera da viagem. 17 de Dezembro de 2022. © Tiago Cunha



Chegada da 1903 às 
instalações da Colpor 
proveniente de Gaia.

17 de Dezembro de 2022.

 ©  Rui Pedro Ferreira

Diferentes imagens dos vagões Tdgs.

17 de Dezembro de 2022.

 ©  Tiago Cunha
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Enquanto se 
esperava a hora de 
partida procedeu-se 
às últimas vistorias. 

A realçar do lado 
direito a antiga 
linha do Minho, 
substituída pela 

variante da Trofa, 
dos quais restaram 
os quilómetros de 
acesso à Colpor.

17 de Dezembro de 
2022.  

 ©  Rui Pedro Ferreira

O ramal Colpor ficou agora 
completamente vazio depois 
de ter servido para parquear 

vagões. Sem tráfego ferroviário 
comercial há vários anos, o 

futuro é incerto. 
17 de Dezembro de 2022.

 ©  Rui Pedro Ferreira

 ©  Tiago Cunha
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A composição dá os primeiros passos a caminho de Gaia. 17 de Dezembro de 2022. © Tiago Cunha

Passagem da composição pelo apeadeiro do Leandro. 17 de Dezembro de 2022. © Rui Pedro Ferreira
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A homogénea composição em Ermesinde a caminho de Gaia com a marcha 92202  
17 de Dezembro de 2022. © Gil Monteiro

Já com a 4702 à cabeça perto da cidade de Espinho. 17 de Dezembro de 2022. 
© Rui Pedro Ferreira
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Passagem por Salreu,
17 de Dezembro de 2022. 

© Eduardo Guimarães

A composição em manobras na 
estação da Pampilhosa, local de 

paragem para toma da refeição antes 
de seguir para o Entroncamento.

. 17 de Dezembro de 2022. 

© Diogo Filipe
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viaGEm ao Passado ... 2019

Foi no dia 13 de Janeiro de 2019 
que foram retirados 6 dos vagões 

parqueados no ramal da Colpor, dessa 
vez os da série 070 0.

  © Rui Pedro Ferreira
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Manobras no ramal da Colpor para a retirada de 6 vagões Tdgs e a passagem da composição pelo apeadeiro da 
Portela. 13 de Janeiro de 2019. © Rui Pedro Ferreira



A “viAgem dAs memóriAs” no 
Comboio de nAtAl A vApor

O Comboio de Natal na estação de São 
Bento na viagem inaurugal.

17-12-2022.

  © Gil Monteiro
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Foi no passado dia 17 
de Dezembro que se 
realizou a viagem 

inaugural do Comboio de 
Natal a Vapor, uma inovação 
depois de no ano passado a 
CP ter colocado esta com-
posição em exposição está-
tica na estação de S. Bento. 
Aquilo que estava para ser 
uma simples notícia sobre 
esta relevante iniciativa aca-
bou por ganhar outros con-
tornos. Vamos perceber o 
porquê.

	A	estação	de	S.	Bento	era	pe-
las	 14:30	o	 palco	 de	uma	via-
gem	 ao	 passado,	 pelo	 menos	
na	metade	da	estação	onde	se	
encontram	as	atuais	 linhas	4,5	
e	6.	A	 fumegante	0186	encon-
trava-se	 no	 topo	 da	 linha	 5,	 a	
mesma	 linha	 onde	em	Dezem-
bro	de	1971	outras	locomotivas	

a	vapor	fizeram	parte	da	expo-
sição	“O	Homem	ao	Serviço	do	
Caminho-de-Ferro”	que	assina-
lou	 os	 75	 anos	 da	 chegada	 do	
primeiro	comboio	ao	Porto	(ver	
RTP	Arquivos:	https://arquivos.
rtp.pt/conteudos/exposicao-o-
-homem-ao-servico-do-cami-
nho-de-ferro-na-estacao-de-s-
-bento/).

A	 atmosfera	 na	 envolven-
te	 era	 impressionante	 com	 as	
plataformas	 cheias	 de	 gente	 a	
querer	fotografar	a	já	conhecida	
mas	 sempre	 espetacular	 com-
posição.	Só	me	 recordo	de	ver	
assim	a	estação	de	S.	Bento	a	
quando	das	edições	do	Red	Bull	
air	race,	evento	de	dimensão	e	
de	 extraordinárias	 memórias,	
tanto	 pelo	 evento	 em	 si	 como	
pela	exigência	da	operação	fer-
roviária	que	envolveu.

Para	manter	o	espírito	de	via-
gem	 ao	 passado,	 a	 locomotiva	
1455,	 uma	 das	 que	 ostenta	 a	
decoração	 azul	 que	 começaria	
a	 ser	 substituída	 em	 meados	
da	década	de	70	do	século	XX,	
posicionou-se	à	frente	da	com-
posição	 levando	 as	 carruagens	
para	a	manobra	de	mudança	de	
linha	 protagonizada	 dentro	 do	
túnel.	“Às	arrecuas”	a	composi-
ção	ressurgiu	na	linha	6.	

Seguiu-se	 a	 vez	 da	 0186.	 O	
comboio	 ocupa	 um	 lugar	 de	
destaque	no	universo	das	crian-
ças	e	quando	neste	existe	uma	
máquina	 a	 vapor	 o	 impacto	 é	
maior.	

O	 silvo	 da	 0186	 seguido	 do	
som	do	vapor	e	das	bielas	a	se-
rem	movimentadas	 dominou	 a	
atmosfera	e	a	atenção	de	todos,	
não	só	os	miúdos	como	sobre-
tudo	os	“graúdos”.	Neste	breve	

Uma multidão “invadiu” as plataformas de São Bento para ver o comboio de Natal, uma iniciativa fantástica da CP 
que foi um enorme sucesso. 17 de Dezembro de 2022. © Pedro Mêda

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/exposicao-o-homem-ao-servico-do-caminho-de-ferro-na-estacao-de-s-bento/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/exposicao-o-homem-ao-servico-do-caminho-de-ferro-na-estacao-de-s-bento/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/exposicao-o-homem-ao-servico-do-caminho-de-ferro-na-estacao-de-s-bento/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/exposicao-o-homem-ao-servico-do-caminho-de-ferro-na-estacao-de-s-bento/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/exposicao-o-homem-ao-servico-do-caminho-de-ferro-na-estacao-de-s-bento/
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momento	criaram-se	novas	me-
mórias	 e	 reviveram-se	 outras	
tantas.	

Com	a	0186	à	cabeça	da	com-
posição	na	linha	6	foi	altura	de	
esvaziar	 a	 plataforma.	 Contra-
riamente	ao	passado,	nesta	via-
gem	o	controlo	dos	bilhetes	tem	
mesmo	 de	 ser	 feito	 junto	 ao	
topo	 das	 linhas.	 A	 composição	
tem	 lugares	 limitados	 e	 a	 cer-
teza	maior	é	que	a	lotação	está	
absolutamente	esgotada.

Enquanto	os	passageiros	ocu-
pam	as	cinco	carruagens	abun-
dantemente	 decoradas	 com	
luzes,	 junto	 à	 0186	 decorre	 a	
azáfama	do	costume	para	ter	a	
locomotiva	abastecida	e	ao	tim-
bre.	Se	a	viagem	é	mais	curta,	

até	 Ermesinde	 são	 pouco	 me-
nos	de	9	quilómetros,	será	bem	
mais	acidentada	em	termos	de	
subidas	 e	 descidas	 em	 relação	
ao	 percurso	 realizado	 na	 linha	
do	Douro.	Até	ao	último	minuto	
aparecem	 passageiros	 a	 pedir	
para	entrarem	na	 locomotiva	e	
perceberem	a	“temperatura”	do	
ambiente	 que	 habita	 numa	 lo-
comotiva	a	vapor.

Na	 plataforma	 onde	 existia	
a	 antiga	 linha	 8	 amontoam-se	
pessoas	 para	 ver,	 fotografar	 e	
filmar	 a	 saída	 da	 composição.	
No	interior	o	ambiente	é	de	eu-
foria	agora	que	um	par	de	duen-
des	percorre	o	comboio	a	distri-
buir	bolachas	e	chupa-chupas.

O	sinal	verde	dentro	do	túnel	
e	o	silvo	da	 locomotiva	denun-
ciam	mais	um	momento	históri-
co.	Desde	do	final	do	vapor,	em	
1977,	cabem	numa	mão	(e	so-
bram	dedos)	as	vezes	que	uma	
locomotiva	 a	 vapor	 saíu	 a	 tra-
cionar	 um	 comboio	 em	 serviço	
comercial.	 A	 0186	 penso	 que	
faz	hoje	a	sua	estreia	desde	es-
ses	tempos.

Não	consigo	adjetivar	a	expe-
riência	que	é	atravessar	o	túnel	
de	 S.	 Bento	 no	 varandim	 das	
carruagens	 e	 percorrer	 a	 zona	
das	 Fontaínhas,	 reproduzindo	
uma	das	cenas	do	filme	“O	Pin-
tor	e	a	Cidade”	do	cineasta	por-
tuense	 Manoel	 de	 Oliveira.	 Na	
chegada	 à	 estação	 de	 Campa-

Uma verdadeira viagem ao passado, com o vapor a circular por uma das paisagens mais mitícas da cidade 
invicta. Fontainhas, 22 de Dezembro de 2022. © Gil Monteiro
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nhã	existe	no	exterior	um	misto	
de	 revivalismo	 e	 estupfacção.	
Foram	muitos	os	que	ali	se	des-
locaram	para	ver	passar	o	com-
boio	mas	mais	os	que,	estando	
em	trânsito,	ali	aguardavam	por	
um	 comboio.	 A	 0186	 rasgou	 a	
rotina	da	estação	e	tornou-se	o	
centro	 das	 atenções.	 No	
interior	 do	 comboio	mui-
tas	pessoas	permanecem	
sentadas	nos	lugares	mas	
um	 número	 significativo	
percorre	a	composição	ou	
aproxima-se	 das	 janelas	
e	dos	varandins.

A	0186	arranca	para	se-
guir	 viagem.	 Outrora	 lo-
comotiva	de	mercadorias,	
ganha	 velocidade	 para	
superar,	 com	 distinção	
diga-se,	a	subida	até	Con-
tumil,	 local	 onde	 repousa	
e	onde	é	mantida	quando	
não	está	ao	serviço.	

Até	Ermesinde	o	ambiente	da	
viagem	não	se	alterou.

Na	viagem	de	regresso	a	0186	
viajou	 invertida,	 algo	 que	 não	
costuma	 acontecer	 no	 Douro.	
Preparada	 de	 origem	 para	 esta	
situação	 efetuou	 a	 viagem	 na	
normalidade.	

A	 chegada	 à	 estação	 de	 S.	
Bento	ocorre	já	ao	cair	da	noi-
te,	 onde	 a	 composição	 chega,	
novamente	à	linha	5.	Os	passa-
geiros	 da	 2ª	 viagem	 demoram	
a	 abandonar	 a	 composição.	 O	
ambiente	 é	 o	mesmo,	 eufórico	
com	a	viagem,	com	a	experiên-

 17-12-2022. © Pedro Mêda

 17-12-2022. © Pedro Mêda
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cia	e	com	a	composição.	As	plataformas	vol-
tam	a	encher-se	de	pessoas	curiosas	com	o	
que	estão	a	ver.	A	viagem	ao	passado	só	é	
menos	real	agora	porque	na	linha	4	se	encon-
tra	uma	moderna	automotora	da	série	3400	
dos	urbanos	do	Porto.

Depois	 de	 uma	 tarde	 bem	 passada	 onde	
acompanhei	 a	 viagem	 inaugural	 fico	 com	 a	
certeza	da	aposta	da	CP	neste	produto.	É	cla-
ro	 que	o	 valor	material	 é	 essencial	 e	muito	
relevante	no	contexto	atual,	mas	nitidamente	
se	percebe	que	o	valor	 imaterial	destas	via-
gens	é	enorme	e	difícil	de	mensurar.	

O	 comboio	 a	 vapor	 do	Natal	 recebeu	este	
nome	pela	época	em	que	ocorre	mas,	a	sua	
maior	dimensão	é	ser	o	comboio	das	memó-
rias,	das	que	ficam	no	imaginário	de	todas	as	
crianças	que	até	ao	dia	8	de	Janeiro	vão	ter	
a	oportunidade	de	ver	e/ou	andar	neste	com-
boio	e	dos	adultos,	os	que	viram	a	composi-
ção	pela	primeira	vez	ou	os	que	através	dela	
recordam	outros	tempos	e	outras	viagens…

	

 17-12-2022. © Pedro Mêda  17-12-2022. © Pedro Mêda

 17-12-2022. © Pedro Mêda

 17-12-2022. © Pedro Mêda

 17-12-2022. © Pedro Mêda 17-12-2022. © Pedro Mêda
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 17-12-2022. © Pedro Mêda

 Contumil, 17-12-2022. © Pedro Mêda

 17-12-2022. © Pedro Mêda

Contumil, 22-12-2022. © Tiago CunhaContumil, 22-12-2022. © Tiago Cunha



9494

circulaçõEs fErroviárias

Rio Tinto. 30-12-2022. © Eduardo Guimarães

Contumil. 22-12-2022. © Eduardo Guimarães
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Contumil, 17-12-2022. © Gil Monteiro
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mau TEmPo dE dEzEmbro 
Provocou vários ProblEmas

Um mês de Dezem-
bro marcado por 
dias de fortes chu-

vas provocou diversas res-
trições na rede ferroviária.

	 Do	 Algarve	 ao	 Minho,	 Beira	
Baixa	ao	Douro,	passando	pela	
áreas	metropolitanas	de	Lisboa	
e	 Porto,	 a	 Infraestruturas	 de	
Portugal	viu-se	com	dezenas	de	
problemas	para	resolver.

Seguem	 no	 quadro	 em	 ane-
xo	 algumas	 das	 ocorrências	
que	marcaram	o	último	mês	de	
2022.
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O agora famoso talude da Marmeleira entre a Pampilhosa e Souselas que sofreu danos significativos em 
consequência das fortes chuvadas. 31 de Dezembro de 2022.  © Fernando Liberato
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um rETraTo ExEmPlar 
A	indisfarçável	deterioração	das	perspectivas	ferroviárias	no	nosso	país	produziu	uma	impressionante	 introdução	num	dos	últimos	episódios	do	podcast	Sobre	Carris.	Da	

autoria	de	Ruben	Martins,	reproduzimos	as	suas	palavras	introdutórias	que	são,	em	
si	mesmo,	um	resumo	extraordinário	dos	tempos	que	se	vivem.

9898
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Devagar, devagari-
nho, por vez até 
paradas, são assim 

as obras que decorrem na li-
nha da Beira Alta.

A	Infraestruturas	de	Portugal		
publicou	um	comunicado	no	iní-
cio	de	Janeiro	de	2023	a	infor-
mar	dos	 constrangimentos	que	
vão	decorrer	no	IP	3.

A	 situação	 é	 consequência	
direta	 da	 necessidade	 de	 se	
proceder	à	substituíção	do	via-
duto	ferroviário	sobre	o	IP3	(km	
83,8)	em	Santa	Comba	Dão.

O	 prazo	 apontado	 pela	 IP	
para	 que	 os	 trabalhos	 fiquem	
concluídos	 e	 seja	 retomada	 a	
normal	 circulação	 automóvel	 é	
de	7	meses.	

A	partir	do	dia	13	de	janeiro,	
a	circulação	naquele	local	ficará	
condicionada	a	uma	via	em	cada	
sentido.	A	intervenção	é	desen-
volvida	no	âmbito	da	empreita-
da	de	modernização	do	troço	da	
Linha	da	Beira	Alta	entre	Santa	
Comba	Dão	e	Mangualde	atual-
mente	em	curso.

No	 resto	 da	 linha	 que	 está	
a	 ser	 intervencionada,	 entre	 a	
Pampilhosa	 e	 a	 Guarda,	 con-
tinuam	 a	 decorrer	 alguns	 tra-
balhos,	 numa	 altura	 em	 que	 o	
atraso	parece	ser	inevitável.

O	 João	 Pedro	 Tavares	 en-
viou	um	resumo	das	obras	que	
acompanhou	durante	o	mês	de	
Dezembro	no	troço	de	Carregal	
do	Sal	a	Oliveirinha-Cabanas:	

Depósito	temporário	de	Alva-
relhos:

·	Maioria	 das	 travessas	mo-
nobloco	e	bi-bloco	foram	retira-
das.

·	 Foi	 iniciada	 a	 retirada	 dos	
antigos	carris.

Passagem	 inferior	 rodoviária	
de	Oliveirinha:

·	 Colocação	 de	 um	 outdoor	
publicitário	 sobre	 as	 obras	 da	
Linha	da	Beira	Alta	por	parte	da	
Infraestruturas	de	Portugal;

Estação	de	Oliveirinha-Caba-
nas:

·	Colocação	de	toda	a	maqui-
naria	 para	 demolir	 as	 diversas	
travessas;

·	Processo	de	demolição	das	
diversas	 travessas	 num	 estado	
avançado.

obras na bEira alTa 
Imagem noturna da estação de Oliveirinha - Cabanas, onde decorre uma das várias frentes de trabalho de 

modernização da linha da Beira Alta. 23 de Dezembro de 2022.  © João Pedro Tavares
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modErnização da linha dE 
cascais vai avançar

Foi no passado dia 06 
de Dezembro que de-
correu a consignação 

da empreitada de moderni-
zação da via férrea e da ca-
tenária da linha de Cascais, 
pelo valor de 31.560.000,00 
euros com um prazo de con-
clusão de 730 dias.

	As	diversas	intervenções	vão	
ficar	 a	 cargo	 do	 consórcio	 for-
mado	pelas	empresas	Fergrupo	
e	Comsa	e	vão	permitir	que	se	
proceda	à	migração	do	sistema	
de	 eletrificação	 utilizado	 na	 li-
nha	de	Cascais	 -	atualmente	é	
de	 1,5	 kV	 em	 corrente	 contí-
nua	–	para	25	kV	em	corrente	
alternada,	utilizada	na	restante	
rede	 ferroviária.	 A	 substituição	
integral	da	catenária	irá	aconte-
cer	entre	as	estações	do	Cais	do	
Sodré	(inclusive)	e	Cascais	(ex-
clusive);

Do	plano	de	intervenção	refe-
rente	a	esta	empreitada	 fazem	
ainda	parte	os	seguintes	traba-
lhos:

-	 Configuração	 das	 vias	 nas	
estações	de	Algés,	Oeiras,	Car-
cavelos,	São	Pedro	e	Cascais;

-	Instalação	de	uma	nova	liga-
ção	nascente	ao	parque	de	ma-
terial	situado	em	Carcavelos;

-	Instalação	de	novos	desvios	
em	 plenas	 vias	 existentes	 em	
Santos,	Belém	e	Santo	Amaro.

Para	além	destes	 investimen-
tos	a	linha	de	Cascais	está	a	ser	
alvo	de	outras	empreitadas	com	
vista	à	sua	modernização,	como	
a	construção	da	subestação	de	
tração	elétrica	em	Sete	Rios	que	
vai	 permitir	 a	 alimentação	 da	
linha	e	a	 instalação	de	um	sis-
tema	de	controlo	de	velocidade	
do	 tipo	 European	 Train	 Control	

System	(ETCS)	de	Nível	2.

Posteriormente	 serão	 lança-
dos	 os	 concursos	 públicos	 que		
irão	permitir	a	concretização	das	
empreitadas	relacionadas	com	a	
implementação	 de	 sistemas	 de	
videovigilância	e	informação	ao	
público,	a	beneficiação	de	esta-
ções	e	apeadeiros,	intervenções	
em	 passagens	 de	 nível	 e	 nos	
atravessamentos	existentes	nas	
estações	 e	 apeadeiros	 e	 ainda	
a	instalaçãode	um	feeder	(cabo	
de	alimentação)	entre	a	SST	de	
Sete	Rios	e	a	linha	de	Cascais	

Este	investimento	é	desenvol-
vido	 no	 âmbito	 do	 projeto	 de	
Modernização	da	Linha	de	Cas-
cais	que	a	IP	está	a	executar	e	
é	cofinanciado	pelo	POSEUR	no	
âmbito	do	Portugal	2020.

Algés, Linha de Cascais, 25 de Setembro de 2021. © António J.Pombo
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Durante o mês de De-
zembro foram dados 
mais dois importan-

tes passos na modernização e 
manutenção da linha do Douro, 
com a assinatura de um contra-
to e a consignação de uma em-
preitada, num valor  conjunto 
superior a 12 milhões de euros.

No	 passado	 dia	 12	 de	Dezembro	
foi	 assinado	 um	 contrato	 no	 valor	
de	 7.955.180,66	 €	 	 entre	 a	 Infra-
estruturas	de	Portugal	e	a	empresa	
Casais	 -	 Engenharia	 e	 Construção,	
S.A	com	vista	à	realização	de	mais	
uma	 empreitada	 que	 faz	 parte	 do	
processo	de	modernização	e	eletrifi-
cação	da	linha	do	Douro	entre	Caíde	
e	Marco	de	Canaveses.

A	empreitada	vai	permitir	a	cons-
trução	de	edifícios	e	salas	 técnicas	
de		sinalização	nas	estações	de	Ca-
íde,	Vila	Meã,	 Livração	e	Marco	de	
Canaveses	e	nos	apeadeiros	de	Oli-
veira	e	Recesinhos.	Também	vão	ser	
implementadas	 torres	 GSM-R	 com	
18	metros	de	altura	nas	estações	e	
apeadeiros	referidos	anteriormente,	
com	exceção	de	Recesinhos.

Ainda	no	âmbito	desta	empreita-
da	vão	ser	suprimidas	3	passagens	
de	nível	existentes	aos	pks	50,274	e	
51,145	(Vila	Meã),	e	56,527	(Marco	
de	Canaveses)	com	a	construção	de	
novas	passagens	desniveladas.

As	obras	tem	um	prazo	de	execu-
ção	de	600	dias.	

Na	 edição	 da	 Trainspotter	 nº141	
de	Maio	de	2022	poderá	encontrar	
mais	 dados	 pormenorizados	 sobre	
estas	intervenções.

novos invEsTimEnTos
na linha do douro

As 3 passagens de nível que vão ser suprimidas. © Google Maps
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Mais	recentemente	foi	consig-
nada	 a	 empreitada	 que	 visa	 a	
reabilitação	 estrutural	 do	 via-
duto	e	da	ponte	da	Ferradosa,	
obras	de	arte	situadas	aos	qui-
lómetros	150,064	e	151,239	da	
linha	do	Douro.

O	 investimento	 no	 valor	 de	
4.385.018,09	euros	vai	permitir	
realizar	os	seguintes	trabalhos:

-	 Encamisamento	 	 de	 todos	
os	fustes		dos	pilares	da	ponte	
(reforço	de	elementos);-	Subs-
tituição	dos	aparelhos	bloquea-
dores	da	ponte;

-	 Substituição	 dos	 aparelhos	
de	apoio	dos	 tramos	metálicos	
da	ponte;

-	Fixação	dos	tramos	de	mar-
gem	 nos	 encontros,	 por	 inter-
médio	de	elementos	fusíveis;

-	 Reabilitação	 dos	 aparelhos	
de	 apoio	 dos	 tramos	 de	 mar-
gem;

-	Reparação	de	betão	delami-
nado	na	face	inferior	do	tabulei-
ro	do	viaduto.

Estas	 intervenções	 que	 vão	
permitir	 manter	 a	 segurança	
das	obras	de	arte	e	o	seu	ade-
quado	 funcionamento	 estrutu-
ral	 estão	 a	 cargo	 da	 empresa	
Extraco	–	Construccións	e	Pro-
xectos,	S.A.	que	conta	com	480	
dias	para	executar	as	obras.

A	 coordenação	 e	 fiscalização	
dos	 trabalhos	 será	 assegurada	
pelo	 Departamento	 de	 Estru-
turas	 Especiais,	 da	 Direção	 da	
Rede	Ferroviária	da	IP.

Viaduto e ponte da Ferradosa. © Infraestruturas de Portugal
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suPrEssão dE PassaGEns 
dE nívEl na linha do minho

Segundo informações disponibi-
lizadas pela autarquia de Bar-
celos vão ser suprimidas 4 pas-

sagens de nível existentes no concelho, 
após o executivo barcelense ter aprova-
do a minuta do acordo a celebrar entre 
o Município e a Infraestruturas de Por-
tugal.

O	documento	determina	quais	as	obras	que	
vão	ser	necessárias	executar	e	as	responsa-
bilidades	que	cada	uma	das	partes	vai	ter	de	
assumir	no	processo	de	supressão	das	pas-
sagens	de	nível.	A	partir	deste	momento	a	IP	
pode	avançar	para	o	lançamento	dos	diversos	
concursos	 públicos	 necessários	 à	 execução	
dos	projetos	e	concretização	dos	mesmos.

As	passagens	de	nível	que	fazem	parte	do	
“pacote”	situam-se	aos	pk	40,818	(U.F.	Car-
reira	e	Fonte	Coberta);	44,353	(U.F	Silveiros	
e	Rio	Covo);	46,508	e	46,886	(Várzea).

Para	supressão	das	PNs	existentes	nas	U.F	
de	Carreira	–	Fonte	Coberta	e	Silveiros	–	Rio	
Covo	vão	ser	construídas	passagens	superio-
res	 .	Na	 freguesia	 da	Várzea	 uma	das	 pas-
sagens	de	nível	dará	lugar	a	uma	passagem	
superior		e	a	outra	será	substituída	por	uma	
passagem	inferior.

As 4 passagens de nível que vão ser suprimidas. © Google Maps
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locomoTivas 5600 Em 
dificuldadEs

Várias avarias e pa-
ragens para manu-
tenção têm provo-

cado uma difícil gestão da 
frota. Várias avarias no mês 
de Dezembro reduziram em 
alguns períodos a frota ope-
racional para apenas 13 uni-
dades (em 19), obrigando a 
várias rotações de e para o 
Entroncamento para evitar 
males maiores.

A	 grande	 folga	 operacional	
existente	 nas	 respectivas	 rota-
ções	impediu	impactos	mais	no-

tados,	para	lá	de	alguns	atrasos	
de	grande	monta	que	se	regis-
taram	nos	comboios	afectados.	
Além	de	uma	unidade	danifica-
da	em	consequência	das	cheias	
na	linha	do	Norte,	algumas	ou-
tras	 avarias	 redundaram	 em	
mínimos	históricos	de	disponibi-
lidade	 em	 alguns	 curtos	 perío-
dos	do	mês	de	Dezembro,	uma	
lembrança	mais	da	necessidade	
da	CP	avançar	para	uma	actua-
lização	 tecnológica	 relevante	 –	
têm	 sido	 realizados	 testes	 nas	
locomotivas	5602	e	5618	e	esta	
última	é	aliás	a	primeira	a	estar	

totalmente	equipada	de	conver-
sores	 de	 tipo	 IGBT,	 em	 substi-
tuição	dos	originais.

Por	 toda	 a	 Europa,	 as	 loco-
motivas	 com	 tecnologia	 similar	
(conversores	 de	 tracção	 GTO)	
têm	enfrentado	profunda	obso-
lescência,	sendo	a	actualização	
tecnológica	 de	 componentes	
vitais	a	única	saída	viável	para	
garantir	a	manutenção	da	série	
que,	com	os	comboios	pendula-
res,	é	a	mais	importante	da	fro-
ta	da	CP.

As locomotivas da série 5600 sofreram várias avarias durante o mês de Dezembro. Foi o culminar de um 
problema que se tem vindo a sentir há muito mais tempo e que aconteceu várias vezes durante 2022. As 

recuperadas 2600 deram uma ajuda a minimizar os problemas, como podemos observar na imagem a 2626 com 
o 730 e uma 5600 avariada a reboque, em Fevereiro de 2022. © João Cunha
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mETro do PorTo rEcEbEu 
o PrimEiro vEículo 
fabricado na china

Depois de ter-
mos dado nota na 
Trainspotter 147 

do embarque do primeiro ve-
ículo da CRRC Tangshan re-
sultante do contrato estabe-
lecido com a Metro do Porto, 
vimos agora noticiar a che-
gada do mesmo ao complexo 
oficinal de Guifões onde se 
situa o PMO da empresa.

Depois	de	ter	sido	desembar-
cado	 no	 porto	 de	 Tarragona,	 a	
composição	segiu	por	via	rodo-
viária	 em	 dois	 camiões	 até	 às	
instalações	de	Matosinhos	onde	
chegou	no	dia	23	de	Dezembro.

Com	recurso	a	gruas	as	duas	
metades	do	veículo	foram	colo-
cadas	no	 transbordador.	Desde	
então	 o	 veículo	 já	 circulou	 no	
interior	 do	 complexo	 oficinal	 e	
depois	de	todas	as	verificações	
e	ajustes	a	serem	realizados	por	
funcionários	 da	 CRRC	 que	 se	
encontram	em	Portugal	espera-
-se	que	inicie	ensaios	já	no	fim	
da	primeira	semana	de	Janeiro.

Com	a	entrada	ao	serviço	des-
tes	veículos	a	Metro	do	Porto	po-
derá	aliviar	a	pressão	que	existe	
sobre	a	frota,	reforçar	o	núme-
ro	de	lugares	em	horários	mais	
congestionados	 ou	 aumentar	 a	
frequência	de	alguns	serviços.

O	 crescimento	 contínuo	 do	
número	 de	 passageiros	 coloca	
desafios	 imediatos	 mesmo	 an-
tes	 da	 expansão	 da	 rede	 em	

curso	 com	 as	 obras	 das	 linhas	
Amarela	e	Rosa.	Neste	contexto	
a	Metro	do	Porto	está	já	a	avan-
çar	para	a	definição	de	mais	um	
procedimento	 de	 aquisição	 de	
veículos	 de	 modo	 a	 acomodar	
as	necessidades	da	futura	linha	
rubi	 cujos	 concursos	 de	 cons-
trução	 serão	 lançados	 no	 iní-
cio	 de	 2023.	 Com	este	 reforço	

de	 material	 circulante	 importa	
também	ter	em	conta	o	poten-
cial	desafio	de	gestão	de	4	fro-
tas	distintas.

Para	 já	 ficam	 as	 imagens	 do	
veículo	 que	 apresenta	 diferen-
ças	 consideráveis	 dos	 anterio-
res	 tanto	 em	 termos	 estéticos	
como	técnicos.		

© Pedro Mêda
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© Pedro Mêda

© Pedro Mêda
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Pelas Objectivas dOs leitOres - dezembrO de 2022

No	dia	28	de	Dezembro	de	2022	a	CP	procedeu	ao	transporte	da	locomotiva	1432	que	se	encon-
trava	avariada	para	Lisboa,	ficando	a	tração	a	cargo	da	2602.	Posteriormente	a	1432	recolheu	às	
oficinas	do	Barreiro	onde	será	alvo	das	intervenções	necessárias	para	que	em	breve	possa	voltar	a	
estar	disponível	para	o	serviço	comercial.

Apeadeiro de Vilela - Fornos. © Diogo Filipe

2602 transPOrtOu a1432 Para O sul

Contumil. © Tiago Cunha
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Dezembro	de	2022,	a	1964,	última	locomotiva	da	série	1960,	continua	a	cumprir	as	suas	funções	
e	acima	de	tudo	a	deliciar	os	spotters	a	cada	viagem	que	faz.	No	dia	28	de	Dezembro	a	1964	ficou	
encarregue	de	mais	uma	vez	percorrer	os	carris	entre	Gaia	e	Godim,	naquele	que	é	um	dos	tráfegos	
mais	carismáticos	no	transporte	ferroviário	de	mercadorias.

1964 a Última resistente da série

Ermesinde. © Tiago Cunha

Ermesinde. © Gil Monteiro
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592 FOram a badajOz em serviçO cOmercial
No	dia	06	de	Dezembro	de	2022	pela	primeira	vez	(e	até	agora	única)	uma	unidade	da	série	592.2	

efetuou	o	serviço	de	passageiros	entre	o	Entroncamento	e	Badajoz	com	os	regionais	5500/5501.	
Atualmente	as	circulações	continuma	a	ser	efetuadas	com	as	automotoras	Allan,	havendo	a	altera-
ção	da	numeração	dos	comboios,	que	agora	circulam	como	481/482	e	485/486.

Badajoz. © José Luis Torres Blázquez

Mosteirô. © José Pedro Botelho



No	dia	19	de	Dezembro	de	2022	foi	efetuado	o	transporte	da	composição	SPENO	desde	Gaia	até	
Alcácer	do	Sal.	A	composição	acabou	por	seguir	viagem	para	Espanha	durante	o	mês	de	Janeiro	de	
2023.

Esta	composição	esteve	durantes	vários	meses	em	Portugal	com	a	função	de	esmerilar	e	reperfilar	
os	carris.	

110
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medWaY transPOrtOu sPenO Para sul 

592 Pela linha dO nOrte

Depois	 de	 ter	 des-
carrilado	 na	 estação	
de	 Santa	 Apolónia	 no	
dia	 11	 de	 Dezembro	 a	
automotora	 592.059	
necessitou	 de	 algumas	
reparações.	 Houve	 a	
necessidade	 de	 enviar	
a	unidade	para	as	ofici-
nas	de	Guifões,	viagem	
que	acabou	por	aconte-
cer	no	dia	14.

Vila Pouca do Campo. © Nuno Cortesão

Vila Pouca do Campo. © Nuno Cortesão



Pnf - discussão

111

Plano Ferroviário nacional
Discussão Pública

Contribuição de João Cunha | 08 de Dezembro de 2022

Índice dos contributos
Sobre	a	metodologia	______________________________________________________	112
Padrões	de	serviço	de	passageiros	___________________________________________	113
Onde	caberá	o	serviço	ferroviário	com	cariz	de	serviço	público?___________________	114
Onde	teremos	serviços	“open	access”?	______________________________________	114
Ligações	Internacionais	diurnas	e	nocturnas	__________________________________115
Características	de	estações	e	apeadeiros	____________________________________	116
Características	de	sistemas	de	bilhética	e	de	informação	ao	público		_______________117

Transporte	ferroviário	de	mercadorias	_________________________________________	118
Implicações	de	alteração	de	bitola	–	plataformas	de	transbordo	__________________	119
Modelos	tarifários	e	fiscais	_______________________________________________	120

Rede	ferroviária	nacional	___________________________________________________120
Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	______________________________________________	120
Minho	_______________________________________________________________	 121
Grande	Porto__________________________________________________________	122
Beira	Litoral___________________________________________________________	123
Beira	Interior__________________________________________________________	124
Oeste	e	Ribatejo_______________________________________________________		125
AM	Lisboa	____________________________________________________________	125
Alto	Alentejo	__________________________________________________________	125
Alentejo	Litoral________________________________________________________		126
Baixo	Alentejo	_________________________________________________________126
Algarve	______________________________________________________________	127
Sistemas	complementares	_______________________________________________	127

Infraestrutura____________________________________________________________128
Passagens	de	nível	e	ocupação	urbana______________________________________	128
Sistemas	de	segurança	e	sinalização________________________________________129
Automação		___________________________________________________________129
Bitola________________________________________________________________	130
Duplicação	de	vias______________________________________________________	131
Vias	de	cruzamento	e	resguardo___________________________________________	131
O	impacto	das	alterações	climáticas________________________________________	133
Modelo	de	gestão	e	garantia	de	capacidade__________________________________	 133
Financiamento_________________________________________________________	134

Planos	de	operação	de	passageiros	e	contratação________________________________	134
Modelos	de	concessão	e	concurso__________________________________________	134
Serviço	ao	passageiro___________________________________________________	 135

Turismo	e	Património______________________________________________________	136
Linhas	com	potencial	turístico	_____________________________________________136
Património	edificado_____________________________________________________136
Comboios	históricos_____________________________________________________	137

Conclusão_______________________________________________________________	137

Pnf - discussão



Sobre a Metodologia

O	Plano	Ferroviário	Nacional	apresentado	par-
te	da	análise	prévia	das	condicionantes	demográ-
ficas	e	de	ordenamento	do	território,	observando	
as	 relações	 de	 dependência	 entre	 os	 principais	
núcleos	urbanos,	nomeadamente	quanto	a	des-
locações	casa-trabalho	e	população	universitária.	
Assenta	ainda	no	PNPOT	e	na	 informação	publi-
cada	na	RTE-T	até	à	data	de	publicação	do	PFN,	
em	Novembro	2022.	A	5	de	Dezembro	de	2022,	
a	Comissão	Europeia	adoptou	um	novo	texto	re-
lativo	às	redes	transeuropeias	de	transporte,	re-
forçando	a	necessidade	de	completar	a	rede	fun-
damental	até	2030,	a	rede	alargada	até	2040	e	
a	 rede	geral	 até	2050.	Nessa	data,	 foi	 também	
reforçada	a	necessidade	de	ampliar	significativa-
mente	as	redes	ferroviárias	e	de	as	unificar,	tanto	
quanto	possível,	em	torno	da	mesma	bitola	–	a	
internacional,	 de	 1.435	mm.	De	 alguma	 forma,	
a	versão	final	do	Plano	Ferroviário	Nacional	deve	
versar	sobre	a	maior	ambição	europeia	em	torno	
da	infraestrutura	ferroviária	e	ter	uma	visão	clara	
sobre	o	 tema	da	bitola	–	o	documento	publica-
do	para	discussão	apresenta	variáveis	de	decisão	
relevantes,	mas	sem	concretizar	perspectivas	de	
actuação.

Para	esquematização	do	plano	ferroviário	na-
cional,	o	ponto	de	partida	é	o	tipo	de	serviços	e	
respectivos	padrões	de	que	o	país	necessitará	no	
futuro	para	cumprir	as	suas	metas	de	neutralida-
de	carbónica,	de	aumento	da	competitividade	ao	

longo	do	território	e	melhoria	dos	índices	de	qua-
lidade	de	vida,	no	que	considero	ser	uma	evolu-
ção	muito	bem-vinda	no	nosso	país.	Esta	aborda-
gem	é	a	que	historicamente	preside	às	evoluções	
na	rede	helvética,	rede	que	representa	provavel-
mente	o	mais	alto	padrão	de	planeamento	a	nível	
mundial.	A	apologia	do	funcionamento	em	rede,	
por	oposição	à	histórica	operação	puramente	ra-
dial,	é	fundamental	para	garantir	optimização	dos	
custos	de	operação	e	para	mitigar	 indisponibili-
dades	 críticas	 de	 infraestrutura,	 fenómenos	 de-
masiado	frequentes	no	país	quando	um	problema	
num	curto	troço	efectivamente	impede	o	trânsito	
de	comboios	entre	faixas	alargadas	do	território.

Para	 o	 transporte	 de	 passageiros,	 o	 ponto	
de	 partida	 são	 os	 centros	 urbanos	 regionais	 do	
PNPOT,	a	servir	por	caminho	de	ferro.	Aqui	sur-
ge	a	necessidade	de	uma	evolução	das	premissas	
estratégicas	que	conduzem	depois	às	definições	
ferroviárias	–	sendo	centros	urbanos	de	dimensão	
regional,	o	objectivo	não	deve	ser	apenas	incor-
porá-los	 ferroviariamente,	mas	 incorporá-los	 na	
rede	geral,	garantindo	conexão	à	 rede	 ferroviá-
ria	pesada	para	potenciar	serviços	directos,	sem	
transbordos	 para	 outros	 meios	 mais	 ligeiros,	 e	
efectivamente	interconectando-os.	Esta	premissa	
estratégica	 está	 ausente	 e	mais	 à	 frente	 acaba	
por	não	condicionar	opções	menos	eficientes	que	
são	preconizadas.

Por	fim,	estão	presentes	os	dados	relevantes	
quanto	ao	ponto	de	partida	do	transporte	ferro-
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viário	a	nível	de	quotas	modais,	capacitação	das	
actuais	infraestruturas,	penetração	no	território	e	
de	segurança,	o	que	permite	facilmente	identifi-
car	 o	 caminho	 a	 percorrer	 rumo	 aos	 objectivos	
que	o	país	traçou	a	este	nível.	O	objectivo	fixado	
no	plano	ferroviário	é	o	de	mais	do	que	duplicar	
a	quota	modal	do	caminho	de	ferro	–	para	20%	
nas	deslocações	de	passageiros	e	para	40%	no	
transporte	 de	mercadorias.	 Considero	 os	 objec-
tivos	ao	mesmo	tempo	ambiciosos	e	equilibrados	
–	face	aos	desafios	da	sustentabilidade	energéti-
ca,	económica	e	no	uso	de	solos,	o	dramático	au-
mento	do	caminho	de	ferro	aparece	como	um	dos	
desafios	mais	relevantes	para	permitir	a	Portugal	
qualidade	de	vida	e	competitividade	que	permi-
tam	quebrar	um	ciclo	de	estagnação	económica	
e	social.	

Padrões de Serviço de Passageiros

O	Plano	Ferroviário	Nacional	define	essencial-
mente	 três	 níveis	 de	 serviços	 de	 passageiros	 –	
alta	 velocidade	 (que	 podemos	 também	 chamar	
Longo	Curso	de	Alta	Qualidade,	na	nomenclatura	
actualmente	utilizada	para	definir	os	serviços	Alfa	
Pendular),	Intercidades	ou	Inter-regionais	e,	por	
fim,	os	serviços	urbanos	de	proximidade.

O	objectivo	 de	 obter	 circulações	 cadenciadas	
em	toda	a	rede	ferroviária	é	um	desígnio	funda-
mental	para,	simultaneamente,	posicionar	o	ca-
minho	de	ferro	como	opção	credível	e	flexível	na	
vida	das	pessoas	e	permitir	a	rentabilização	dos	
investimentos	a	realizar.	

Mapa do antes e depois da rede para serviço de passageiros, conforme Plano Ferroviário nacional.
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Face	aos	objectivos	genéricos	traçados	para	os	
serviços	de	passageiros,	considero	que	a	grande	
discussão	deverá	estar	do	 lado	dos	 itinerários	a	
estabelecer,	e	não	desta	premissa	 inicial,	que	é	
correcta.

Onde Caberá o Serviço Ferroviário

com Cariz de Serviço Público?

As	Obrigações	de	Serviço	Público	(OSP)	são	o	
instrumento	com	o	qual	as	autoridades	de	trans-
portes	 nacionais	 podem	 contratar	 serviços	 de	
transporte	para	determinados	eixos	ou	regiões.	O	
seu	objectivo	é	garantir,	por	via	de	remuneração	
directa	 ou	 indirecta	 da	 operação,	 a	 viabilidade	
do	 serviço	 de	 transportes	 públicos	 no	 território	
considerado	–	seja	por	via	da	simples	promoção	
de	uma	oferta	que	a	procura	 imediata	não	per-
mite	rentabilizar,	seja	também	para	possibilitar	a	
oferta	de	preços	para	o	utilizador	final	abaixo	do	
preço	de	custo,	situação	em	que	se	procura	com	
a	subsidiação	tarifária	compensar	externalidades	
superiores	no	caso	da	opção	eficiente	de	 trans-
portes	públicos	não	estar	disponível	 ou	não	 ser	
suficientemente	competitiva	para	atrair	passagei-
ros.	

Resulta	daqui	que	a	oferta	de	serviços	públi-
cos	não	é	necessária	em	eixos	que	pela	sua	com-
petitividade	e	cariz	das	deslocações	fazem	surgir	
no	mercado	as	opções	viáveis	para	o	serviço	da	
população.	No	entanto,	 com	o	carácter	estrutu-
rante	da	rede	ferroviária	e	o	seu	posicionamento	
hierárquico	no	topo	dos	transportes	terrestres,	é	
fácil	de	adivinhar	que	uma	percentagem	elevada	
dos	serviços	ferroviários	pode	estar	ao	abrigo	das	
OSP,	sobretudo	num	quadro	em	que	se	pretendem	
níveis	de	serviço	constantes	ao	longo	do	dia,	com	
cadenciamento	 de	 oferta	 e	 serviço	 homogéneo	
no	território.	Tal	 implica,	forçosamente,	a	oferta	
de	vários	 serviços	ao	 longo	do	dia	 com	previsí-
vel	 baixa	 ocupação,	mas	que	 são	 fundamentais	
para,	 na	 estruturação	global	 da	 oferta,	 permitir	
atrair	pessoas	nas	pontas	–	ninguém	quererá	via-
jar	num	transporte	público	onde	exista	a	ameaça	
de	ficar	em	 terra	 caso	 tenha	de	viajar	 fora	dos	
períodos	de	maior	procura.

No	Plano	Ferroviário	Nacional	deve	constar	a	
identificação	 dos	 potenciais	 serviços	 e/ou	 eixos	
potencialmente	alvo	de	OSP,	desde	logo	para	obri-

gar	os	vários	níveis	do	Estado	a	preverem	cabi-
mentações	orçamentais	e	meios	de	planeamento	
compatíveis	 com	a	 contratação	 e	monitorização	
das	concessões	de	serviço	público.

Pela	 necessidade	 de	 manter	 tarifas	 baixas	 e	
evitar	canibalização	de	oferta	em	proveito	dos	pe-
ríodos	de	ponta,	os	serviços	de	proximidade	nas	
áreas	urbanas	devem	estar	todos	abrangidos	por	
OSP,	licitadas	regularmente	e	em	moldes	de	con-
tratação	especificados	à	partida,	em	linha	com	as	
boas	práticas	recomendadas,	assunto	desenvolvi-
do	mais	à	frente.

No	restante	território,	parece	também	impor-
tante	garantir	uma	matriz	de	serviços	no	que	hoje	
corresponde	 ao	 segmento	 Intercidades	 e	 Inter-
-regional,	que	percorra	a	 rede	de	 transporte	de	
passageiros	 com	 a	 regularidade	 e	 abrangência	
desejadas.	

Onde Teremos Serviços “Open Access”

Resulta	do	tópico	anterior	a	visibilidade	sobre	
a	componente	da	rede	para	transporte	de	passa-
geiros	 onde	o	 regime	 “open	access”	 deverá	 ser	
suficiente	para	garantir	a	oferta	e	a	competitivi-
dade	necessárias	para	a	sustentabilidade	do	país,	
nas	 dimensões	 estratégicas	 reconhecidas	 ante-
riormente.

O	 sector	 ferroviário	 está	 plenamente	 libe-
ralizado,	 o	 que	 significa	 que	 qualquer	 operador	
pode,	após	preencher	os	 requisitos	de	seguran-
ça	e	de	certificação,	operar	serviços	ferroviários	
de	passageiros	(ou	mercadorias)	em	toda	a	rede	
europeia,	 incluindo	Portugal.	Onde	existam	con-
cessões	de	serviço	público,	novas	operações	es-
tão	condicionadas	a	autorização	dos	reguladores	
após	 análise	 financeira	 dos	 potenciais	 impactos	
para	o	equilíbrio	económico	das	OSP	existentes.	
Este	princípio,	que	tem	o	risco	de	limitar	a	con-
corrência,	salvaguarda	o	interesse	público	da	não	
explosão	dos	custos	com	as	concessões	e	das	fa-
lhas	de	mercado	que	podem	originar,	nesses	ca-
sos,	a	canibalização	da	oferta	em	proveito	apenas	
dos	horários	directamente	rentáveis.

A	operação	livre,	sem	as	amarras	de	conces-
sões	realizadas	pelo	Estado	e	sujeitas	a	concur-
sos	 regulares	 (modo	de	garantir	 a	 concorrência	
nas	OSP),	estará	assim	destinada	aos	eixos	e	ti-
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pos	de	serviço	restantes.	O	Plano	Ferroviário	deve	
também	 definir	 claramente	 o	 que	 deverão	 ser	
segmentos	e	eixos	claramente	vocacionados	para	
“open	access”,	até	como	forma	de	mitigar	o	risco	
de	análises	pontuais	pelos	reguladores	poderem	
resultar	em	excessivas	limitações	de	concorrência	
–	de	facto,	esta	 identificação	prévia	 juntamente	
com	a	do	ponto	anterior,	deve	permitir	a	calibra-
ção	das	OSP	e	moldes	contratuais	tendo	em	conta	
a	potencial	entrada	de	outros	serviços	e	opera-
dores.

Do	padrão	de	serviços	de	passageiros	propos-
to	 para	 o	 território	 –	 e	 com	 que	 genericamen-
te	concordo	–	parece	claro	que	o	segmento	Alta	
Velocidade	 estará	 claramente	 vocacionado	 para	
ser	operado	em	concorrência	directa,	sem	estar	
abrangido	por	qualquer	 tipo	de	OSP.	Na	restan-
te	 rede,	é	perfeitamente	possível	 identificar	um	
eixo	Lisboa	–	Corunha	no	segmento	Intercidades	
como	passível	de	ser	oferecido	em	mercado.

Para	o	sucesso	dos	modelos	“open	access”,	a	
experiência	europeia	ensina-nos	desde	 já	que	a	
atenção	à	integração	horária	e	tarifária	de	todos	
os	operadores	é	decisiva,	para	permitir	um	fun-
cionamento	em	rede	onde	as	condições	de	con-
tratação	 dos	 serviços	 são	 transparentes	 para	 o	
utilizador,	e	onde	a	escolha	se	possa	concentrar	
no	mérito	das	operações	instaladas.

Ligações Internacionais Diurnas e 

Noturnas

Um	caso	especial	são	as	ligações	internacionais	
de	passageiros.	Portugal	é	um	país	periférico,	lo-
calização	 que	 apresenta	 especiais	 desafios	 para	
que	o	transporte	ferroviário	se	constitua	como	al-
ternativa	viável	para	aceder	ao	centro	da	Europa.	
No	entanto,	a	existência	de	opções	credíveis	para	
sair	do	país	por	via	terrestre	é	fundamental	para	a	
soberania	do	país.

Com	 excepção	 das	 ligações	 à	 Galiza	 e	 a	Ma-
drid,	mesmo	com	a	alta	velocidade	outros	gran-
des	eixos	internacionais	ficarão	sempre	à	distância	
temporal	 onde	 o	 avião	 permanecerá	 como	meio	
de	 transporte	 mais	 competitivo.	 Esta	 realidade	
não	pode	ainda	assim	evitar	a	discussão	do	inte-
resse	de	servir	uma	procura	que,	mesmo	menos	
relevante,	é	importante	para	cumprir	as	metas	de	

descarbonização	e	que	acompanha	as	tendências	
de	 “slow	 ride”	 que	 as	 novas	 gerações	 europeias	
gradualmente	vão	preferindo	e	que	acompanharão	
provavelmente	 evoluções	 sociológicas	 nas	 socie-
dades	mais	desenvolvidas.

É	credível	pensar	que	as	ligações	à	Galiza	e	a	
Madrid	 se	 enquadram	no	 espírito	 do	 subcapítulo	
anterior,	 e	 que	 não	 precisem	assim	 de	 qualquer	
tipo	de	planeamento	central	para	existirem	e	com	
a	frequência	necessária.	Tal	não	é	o	caso	de	ou-
tros	eixos	importantes	para	a	soberania	nacional,	
que	permitam	aos	cidadãos	nacionais	ou	cidadãos	
estrangeiros	que	venham	ao	nosso	país	alcançar	a	
Europa	Central,	onde	a	solução	de	comboio	diurno	
será	previsivelmente	menos	adequada	ou	menos	
procurada,	e	onde	a	operação	de	comboios	noc-
turnos	se	reveste	de	um	risco	onde	pode	ser	difícil	
materializar	a	entrada	de	novos	operadores.	

Desta	forma,	o	Plano	Ferroviário	Nacional	deve	
também	claramente	estabelecer	a	incorporação	do	
país	na	rede	europeia	de	comboios	nocturnos	que	
na	prática	se	vem	desenhando	nos	últimos	anos,	
definindo	 também	 necessidades	 de	 subsidiação	
caso	sejam	precisas.

A	prioridade	deve	ser	a	de	eliminação	ou	sua-
vização	das	barreiras	à	entrada	neste	segmento,	
e	só	numa	segunda	 linha	prever	a	possibilidade	
de	subsidiar	directamente	a	operação.	Como	vem	
sendo	 defendido	 por	 alguns	 movimentos	 euro-
peus,	uma	das	grandes	barreiras	é	a	dificuldade	
de	gerar	pedidos	de	material	circulante	suficien-
temente	grandes,	operação	a	operação,	para	pos-
sibilitar	 obter	 custos	 unitários	 de	 fabrico	 baixos	
por	parte	dos	fabricantes.	Assim,	quer	por	inter-
médio	 da	 introdução	 em	eventuais	mecanismos	
europeus	de	agregação	de	encomendas	ou	até	de	
leasing	de	material	ferroviário,	quer	por	materia-
lização	de	mecanismos	similares	a	nível	nacional,	
o	Plano	Ferroviário	Nacional	deve	prever	a	criação	
de	uma	pool	de	material	circulante	apto	a	servi-
ços	nocturnos,	com	condições	de	contratação	cla-
ras	à	partida	para	quaisquer	operadores	interes-
sados.	Adicionalmente,	dado	que	estes	comboios	
circulam	 tipicamente	 em	canais	 horários	menos	
procurados,	o	sistema	de	tarifação	do	uso	da	in-
fraestrutura	ferroviária	deve	prever	à	cabeça	uma	
bonificação	para	este	tipo	de	serviços.
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Os	 eixos	 fundamentais	 para	 a	 soberania	 do	
país,	excluindo	os	dois	eixos	já	citados	para	ser-
viços	diurnos,	são:

				•	Porto/Lisboa	–	Madrid	–	Barcelona

				•	Porto/Lisboa	–	Valladolid	–	Bordéus

Estes	dois	eixos,	que	podem	ser	desdobrados	
para	quatro	pelas	distintas	origens	em	Portugal,	
permitem	aceder	à	rede	de	alta	velocidade	euro-
peia	em	estações	a	partir	das	quais,	em	tempos	
competitivos,	 é	 possível	 alcançar	 o	 Benelux,	 a	
Suíça,	 Itália	 ou	 Alemanha,	 já	 sem	 falar,	 obvia-
mente,	de	França.	É	fundamental	garantir	aos	ci-
dadãos	 portugueses	 a	 capacidade	 de	 chegarem	
de	 comboio,	 de	 manhã,	 a	 estações-âncora	 na	
periferia	 da	 rede	 ferroviária	 da	 Europa	 Central,	
sem	necessidade	de	aí	chegar	de	véspera	ou	de	
assumir	 encargos	 adicionais	 com	 alojamento.	 É	
condição	fundamental	para	desbloquear	um	aces-
so	ferroviário	mais	procurado	ao	nosso	país	e	são	
os	eixos	em	que	o	Plano	Ferroviário	Nacional	deve	
determinar	atenção	especial.

Características de Estações e 

Apeadeiros

O	 serviço	 de	 passageiros	 é	 determinado	 por	
muitas	características.	Tipicamente,	olha-se	para	
a	 abrangência	 territorial,	 velocidade	 e	 frequên-
cia	 como	 factores-chave,	mas	 outros	 existem	a	
merecer	padronização	e	subida	de	performance,	
sendo	a	elaboração	do	Plano	Ferroviário	Nacional	
um	documento-chave	para	definir	que	caracterís-
ticas	devem	definir	o	serviço	ferroviário	em	Por-
tugal.

As	normas	existentes	relativamente	à	capaci-
tação	de	estações	e	apeadeiros	são	insuficientes	
para	garantir	a	harmonização	das	condições	en-
contradas	ao	longo	da	rede	–	a	melhor	prova	são	
os	 investimentos	 em	 curso	 na	 rede,	 que	 conti-
nuam	a	aprofundar	uma	heterogeneidade	incom-
preensível	–	e	 também	não	representam,	em	si	
mesmas,	uma	visão	para	o	que	são	padrões	de	
conforto	e	de	serviço	desejáveis	no	nosso	país.

Uma	das	maiores	lacunas	do	Plano	Ferroviário	
Nacional	é,	para	 já,	o	de	 ignorar	a	necessidade	
de	idealizar	o	que	devem	ser	as	estações	e	apea-
deiros	daqui	para	a	frente	para,	da	mesma	forma	
que	para	novos	traçados,	todo	e	qualquer	inves-

timento	nestas	frentes	se	passe	a	alinhar	por	um	
padrão	único	e	inequívoco.	

Entre	os	principais	padrões	a	determinar,	en-
contra-se	a	altura	das	plataformas	(900	mm),	a	
existência	de	bandas	de	segurança	nas	mesmas	
e	revestimentos	que	garantam	um	nível	de	aces-
sibilidade	e	de	segurança	(anti-derrapante)	para	
todos	os	utilizadores.	Deve	ainda	ser	claramente	
definida	a	forma	de	cruzar	as	vias	–	em	Portugal	
a	preferência	tem	sido	por	atravessamentos	aé-
reos,	que	têm	gerado	cada	vez	mais	controvérsia	
devido	aos	impactos	visuais	pouco	cuidados	que	
têm	 e,	 adicionalmente,	 pelo	 obstáculo	 adicional	
que	 representam	para	a	acessibilidade	–	 cruzar	
uma	via-férrea	electrificada	por	cima	implica	uma	
distância	percorrida	pelos	utilizadores	que	é	sen-
sivelmente	o	dobro	de	um	cruzamento	efectuado	
por	baixo.

Em	linha	com	a	prática	generalizada	na	Europa	
Central,	o	Plano	Ferroviário	Nacional	deve	deter-
minar	 como	meio	 prioritário	 de	 atravessamento	
o	desnivelamento	inferior,	de	implantação	visual	
mais	simples	e,	sobretudo,	mais	confortável	para	
os	 utilizadores.	 Diminui	 a	 complexidade	 de	 sis-
temas	de	elevação,	por	exemplo	para	PMR,	com	
benefícios	na	manutenção	do	sistema.	Não	pode	
ser	proibido	o	atravessamento	por	cima	das	vias	
–	casos	há	em	que	não	existe	solução	–	mas	deve	
estar	claramente	definida	a	prioridade.

O	comprimento	das	plataformas	é	outro	tópico	
fundamental	para	capacitação	da	operação	ferro-
viária	e	de	alcance	de	segurança	máxima,	e	que	
tem	sido	um	dos	temas	mais	mal	tratados	na	rede	
ferroviária	nacional.	Uma	vez	mais,	nem	as	nor-
mas	 existentes	 nem	 a	 gestão	 da	 infraestrutura	
têm	sido	salvaguardas	suficientes	para	um	ajuste	
entre	estações	e	operação,	e	sendo	o	PFN	cons-
truído	a	partir	da	matriz	de	serviços	desejados,	
deve	ser	consequente	e	definir	desde	já	os	com-
primentos	de	plataformas	mínimos	por	tipologia.

	 •	Estações	de	alta	velocidade	ou	serviços	
Intercidades	–	400	metros	(igual	a	dois	comboios	
de	alta	velocidade	tipo	TGV	acoplados)

	 •	Estações	/	apeadeiros	de	serviços	inter-
-regionais	–	250	a	300	metros	(9	a	10	carruagens	
de	dimensão	standard)
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	 •	Apeadeiros	para	serviços	regionais	–	150	
a	200	metros	(2	unidades	triplas	eléctricas	aco-
pladas)

	 •	Serviços	urbanos	–	200	metros	(2	unida-
des	quádruplas	eléctricas	acopladas)	

Características dos Sistemas de
 Bilhética e de Informação ao Público

Com	relação	ao	ponto	anterior,	existem	outros	
padrões	fundamentais	a	caracterizar	para	o	ser-
viço	ao	público.	O	acesso	ao	sistema	depende	em	
grande	medida	da	facilidade	em	contratar	o	ser-
viço	(vulgo,	obter	os	bilhetes	e/ou	passes)	e	em	
ter	 informação	 sobre	 ele.	 Ambas	 as	 dimensões	
são	padronizáveis	e	estão	em	Portugal	totalmente	
distantes	 de	 alguma	 noção	 deste	 tipo.	 Um	 PFN	
eficaz	tem	também	de	marcar	o	ritmo	para	adop-
ção	 das	 melhores	 práticas,	 uniformemente,	 ao	
longo	do	território.

	 As	 características	 que	 devem	 estar	 inte-
gradas	são,	para	o	sistema	de	bilhética,	a	exis-
tência	de	um	sistema	comunicante	para	todos	os	
operadores,	já	a	par	com	a	ideia	europeia	de	criar	
um	padrão	europeu	e	transversal.	A	obrigatorie-
dade	de	adesão	à	interoperabilidade	dos	sistemas	
de	bilhética	deve	ser	uma	das	condições	impos-
tas	 a	 qualquer	 operador	 a	 certificar	 para	 poder	
operar	na	rede	ferroviária	nacional.	O	PFN	deve	
determinar	 já	 esta	 necessidade	 e	 o	 desenvolvi-
mento	 das	 acções	 para	 desenvolvimento	 de	 tal	
sistema	interoperável	e	de	adesão	obrigatória	dos	
operadores,	seja	num	modelo	único	nacional,	ou	
seja,	se,	entretanto,	tal	definição	se	concretizar,	
no	modelo	europeu.	

No	 capítulo	 da	 informação	 ao	 público	 as	 la-
cunas	são	de	tal	forma	gritantes,	que	é	um	dos	
elementos	historicamente	apontados	por	 toda	a	
investigação	em	transportes	como	relevante	para	
explicar	a	difícil	adesão	do	público	aos	transpor-
tes	públicos	–	se	a	população	desconhece	a	exis-
tência	dos	serviços,	se	é	difícil	encontrar	os	horá-
rios,	se	é	difícil	perceber	como	são	asseguradas	
as	ligações,	em	que	sentido	o	comboio	passa	na	
estação,	entre	muitas	outras,	gera-se	uma	impe-
dância	crítica	que	determina,	em	muitos	casos,	a	
saída	ou	não	entrada	no	sistema.

	

Existem	duas	dimensões	–	software	e	hardwa-
re	–	que	devem	estar	codificadas	no	PFN	para	as-
segurar	que	a	rede	consegue	ser	percepcionada	
pelos	cidadãos	na	 íntegra	e	que	nos	vários	mo-
mentos	da	verdade	do	 seu	 contacto	 com	a	ela,	
existe	 informação	unificada	e	consolidada	sobre	
o	estado	dos	serviços,	previsão	de	passagens	de	
comboios,	entre	outras.	Assim,	deve	ser	prevista:

	 •	 Existência	 em	 todos	 os	 interfaces	 de	
passageiros	 (estações	 e	 apeadeiros)	 de	 ecrãs	
com	os	horários	previstos	e	actualização	do	esta-
do	da	operação	–	no	mínimo	nas	salas	de	espera	
e	átrios	e,	nas	plataformas,	de	um	ecrã	por	cada	
100	metros	de	plataforma;

	 •	Nas	estações/apeadeiros	da	rede	de	alta	
velocidade	e	 Intercidades	(serviços	passíveis	de	
terem	reserva	de	lugar),	da	existência	de	informa-
ção	sobre	a	composição,	posição	das	carruagens	
e	portas,	com	relação	a	sectores	identificados	nas	
plataformas	e	orientadores	dos	maquinistas	dos	
locais	 de	 paragem	 –	minimizando	 o	 stress	 que	
advém	da	incerteza	dos	locais	de	paragem	e	opti-
mizando	tempos	de	paragem;

	 •	De	uma	base	de	dados	única	de	dados	
dos	 comboios	 (horários,	 rotações	 das	 composi-
ções,	formação	das	composições),	com	informa-
ção	em	tempo	real	e	planeada,	obrigatoriamente	
incorporando	qualquer	operador	ferroviário	certi-
ficado	para	operação	no	país,	de	modo	que	o	ges-
tor	de	infraestrutura	possa	assumir	a	sua	tarefa	
de	interface	com	o	grande	público	no	que	toca	à	
transmissão	de	informação	sobre	a	operação	fer-
roviária.	 Esta	 componente	permite	alimentar	os	
itens	atrás	mencionados;

	 •	Todas	as	estações	e	apeadeiros	devem	
ter	 um	 relógio	 por	 cada	 plataforma	 e	 por	 cada	
100	metros,	sincronizados	com	a	hora	única	da	
rede;

	 •	O	gestor	de	infraestrutura	deve,	seguin-
do	as	melhores	práticas	(em	constante	evolução),	
disponibilizar	 de	 forma	agregada,	 pesquisável	 e	
consultável	em	tempo	real	a	operação	planeada	
e	real	por	meios	 informáticos	–	website,	aplica-
ção	–	incorporando	também	em	tempo	real	todos	
os	alertas	de	circulação	degradada	ou	potencial-
mente	degradada	que	resultem	de	incidências	na	
rede.	Quando	não	se	pode	evitar	a	disrupção,	é	
absolutamente	 crítico	 que	 a	 informação	 chegue	
aos	passageiros	rapidamente;
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				•	A	bordo	dos	comboios,	os	sistemas	de	in-
formação	ao	passageiro	devem	ter	acesso	à	base	
de	 dados	 única	 da	 rede,	 para	 obrigatoriamente	
disponibilizarem	a	bordo	as	previsões	de	horários	
de	ligação	nas	estações	nodais	da	rede,	indepen-
dentemente	de	se	tratarem	de	operadores	distin-
tos.

Estas	questões	endereçam	factores	críticos	de	
sucesso	da	escolha	de	 transportes	públicos,	ga-
rantindo	a	devida	capacitação	para	se	cumprirem	
as	metas	modais	estabelecidas	no	PFN.	

Transporte Ferroviário de 

Mercadorias

Na	minha	perspectiva,	o	tráfego	ferroviário	de	
mercadorias	tem	uma	atenção	reduzida	no	PFN	e	
um	enfoque	em	temas	genéricos,	de	alto	interes-
se,	mas	que	não	definem	caminhos	claros	de	pro-
gressão.	Sendo	certo	que	este	é	um	sector	total-
mente	liberalizado	já	desde	2008,	e	que	funciona	
em	pleno	regime	de	“open	access”,	não	é	menos	
verdade	que	existindo	o	objectivo	de	mais	do	que	
duplicar	 a	 quota	modal	 do	 caminho	 de	 ferro,	 o	
PFN	deve	sistematizar	um	perfil	industrial	do	país	
e	relacioná-lo	com	as	possibilidades	de	expansão	
dos	serviços	de	mercadorias,	procurando	anteci-
par	 a	disponibilização	das	 condições	que	depois	
serão	utilizadas	pelos	operadores.

Para	além	das	ligações	específicas	que	podem	
ser	justificadas	por	um	tráfego	particular	(como	o	
caso	de	minério	de	ferro,	identificado	no	PFN),	a	
identificação	de	segmentos	novos	como	o	trans-
porte	de	camiões	deve	ser	acompanhada	da	defi-
nição	de	condições	a	criar	na	rede	ferroviária	para	
o	 seu	 desenvolvimento.	 Sabemos	 que	 as	 plata-
formas	de	carga	e	descarga	são	fundamentais,	e	
que	devem	estar	nas	zonas	de	início	/	fim	dos	ei-
xos	em	que	se	concentram	as	grandes	viagens	de	
longo	curso	dos	camiões.	Falta	ao	PFN	um	estudo,	
que	 pode	 ser	 simples,	 dos	 eixos	 internacionais	
onde	 se	 concentram	 mais	 fluxos	 de	 camiões	 –	
como	por	exemplo,	Aveiro-Guarda	-»	França,	por	
onde	 passam	 diariamente	 centenas	 de	 camiões	
ligando	Portugal	e	a	Europa	Central,	e	que	é	um	
caso	evidente	de	interesse	de	disponibilização	de	
um	serviço	do	género.	O	PFN	deve	assim	deter-
minar	onde	localizar	as	plataformas	e	que	concei-
to	de	plataforma	instalar	–	existem	modalidades	

de	transporte	acompanhado	e	não	acompanhado	
de	camiões	(com	ou	sem	motorista,	no	fundo),	e	
existem	modalidades	 em	que	 o	 transporte	 é	 de	
origem	 a	 términus	 (ou	 seja,	 não	 é	 possível,	 de	
forma	fácil,	descarregar	camiões	em	paragens	in-
termédias	sem	se	descarregar	todo	o	comboio)	e	
outras,	mais	em	voga,	onde	estes	serviços	podem	
inclusivamente	ser	oferecidos	com	recursos	a	pa-
ragens	intermédias	e	descargas	individuais	de	va-
gões,	em	paragens	curtas	e	servindo	assim	mais	
possibilidades	 aos	 transportadores	 rodoviários.	
Esta	é	uma	definição	conceptual	que	o	PFN	pode	
e	deve	fazer.	Na	minha	perspectiva,	justificam-se	
este	 tipo	de	plataformas,	para	 serviços	flexíveis	
com	cargas	e	descargas	intermédias,	em:

				•	Lisboa	–	Bobadela	ou	similar;

				•	Setúbal	/	Poceirão;

				•	Entroncamento;

				•	Aveiro;

				•	Guarda;

				•	Porto	–	Leixões	ou	similar.

A	sua	construção	ou	definição	fina	pode	ser	ob-
jecto	de	concessão	e	concertação	com	operadores	
ou	conjuntos	de	operadores	–	por	exemplo,	com	
a	associação	dos	operadores	ferroviários	–	e	deve	
estar	naturalmente	uniformizada	com	Espanha	e	
França	 (país	 onde	 este	modelo	 está	 a	 conhecer	
forte	expansão).

No	 capítulo	 das	mercadorias,	 o	 PFN	 faz	 uma	
correcta	 identificação	 dos	 elementos	 de	 intero-
perabilidade	a	preservar,	nomeadamente	rampas	
máximas,	comprimento	de	comboios	e	electrifica-
ção.	No	peso	por	eixo,	devemos	definir	um	padrão	
de	 25t/eixo,	 um	 dimensionamento	 pouco	 mais	
exigente	 que	 o	 actual	 e	 que	 será	 certamente	 o	
futuro	próximo.	De	facto,	uma	das	formas	de	se	
conseguir	compatibilizar	mais	carga	por	comboio	
sem	se	aumentar	demasiado	o	comprimento	dos	
comboios	(que	obriga	a	aumentar	uso	de	solo	e	
construções	respectivas)	é	permitir	maiores	car-
gas	 brutas	 por	 unidade	 de	 comprimento.	O	 pa-
drão	de	25t/eixo	já	existe	em	alguns	países	euro-
peus,	sobretudo	no	Leste	europeu,	e	nos	Estados	
Unidos	da	América,	estando	em	testes	em	França,	
com	bons	resultados.	Pelo	menos	os	eixos	onde	
se	concentra	maior	volume	de	mercadorias	e	ei-
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xos	internacionais	devem	estar	capacitados	para	
estes	valores.

Muito	embora	esteja	subliminarmente	presen-
te,	o	PFN	deve	explicitar	o	objectivo	estratégico	
de	 ligar	todos	os	portos	comerciais	por	ferrovia,	
assim	 incluindo	 alguns	 casos	 como	Portimão	ou	
Viana	do	Castelo	onde	a	 ligação	 ferroviária	está	
ausente.	A	própria	definição	de	porto	comercial,	
em	Portugal,	deve	incorporar	a	existência	de	liga-
ção	ferroviária.	Este	é	um	dos	factores	mais	de-
cisivos	para	o	 relativo	sucesso	do	 transporte	de	
mercadorias	em	Portugal,	e	a	boa	aprendizagem	
deve	por	 isso	 ser	aprofundada	e	garantida	para	
todos	os	casos	relevantes.	É	também	uma	medida	
de	igualdade	de	oportunidades	ao	longo	do	terri-
tório	de	similar	importância	ao	do	serviço	de	pas-
sageiros	em	todos	os	núcleos	urbanos	regionais.	

Implicações de Alteração de Bitola

- Plataformas de Transbordo

Um	dos	problemas	que	é	sempre	abordado	na	
evolução	da	rede	 ferroviária	é	o	da	sua	bitola	e	
eventual	migração	para	a	bitola	internacional	de	
1.435	mm.	Esta	alteração	beneficiaria	marginal-
mente	 o	 tráfego	 marginal	 de	 mercadorias	 que	
pode	ser	 satisfeito	entre	Portugal	e	o	 centro	da	
Europa	por	via	ferroviária,	e	não	representa	nesta	
altura	qualquer	ganho	para	a	integração	com	Es-
panha,	que	dispõe	e	disporá	da	mesma	bitola	na	
generalidade	 da	 sua	 rede.	 O	 tráfego	 ferroviário	
internacional	ibérico	tem	uma	quota	modal	infe-
rior	 a	 5%,	 o	 que	 permite	 concluir	 que	 existem	
factores	muito	mais	relevantes	para	a	competiti-
vidade	do	que	uma	bitola	comum.

Ainda	 assim,	 é	 inegável	 que	 é	 fundamental	
pensar	no	que	fazer.	E	também	no	que	não	fazer.	
O	tráfego	de	mercadorias	seria	o	segmento	a	en-
frentar	a	maior	disrupção	no	caso	de	ser	planeada	
uma	migração	de	bitola	generalizada,	dado	que	é	
o	tráfego	de	mercadorias	que	utiliza	mais	instala-
ções	 ferroviárias	 (ramais	particulares,	aparelhos	
de	mudança	de	via,	estações	de	concentração	/	
triagens)	e	mais	material	circulante	(locomotivas	
e	milhares	de	vagões),	que	seriam	todos	afecta-
dos.	Para	além	disso,	para	migrações	parciais,	o	
tráfego	 de	 mercadorias	 seria	 severamente	 pre-
judicado	e	originar-se-iam	muito	mais	 transbor-
dos	do	que	os	existentes	–	que	se	resumem	aos	

necessários	para	o	trânsito	Portugal	–	além-Piri-
néus,	 uma	minoria.	 Ou	 seja,	 quando	 queremos	
caminhar	atrás	de	uma	 integração	mais	 fácil	do	
trânsito	ferroviário	de	mercadorias	entre	Portugal	
e	a	Europa	Central,	cujo	potencial	continua	a	ser	
uma	minoria	para	o	tráfego	ferroviário,	podemos	
estar	a	colocar	em	causa	a	continuidade,	pura	e	
simples,	do	tráfego	ferroviário	onde	existe	a	sua	
grande	fatia	de	mercado	–	Portugal	e	Espanha.

Uma	solução	possível	é	a	de	perfilar	os	 tipos	
de	tráfego	mais	relevantes	entre	Portugal	e	o	cen-
tro	da	Europa,	e	preparar	soluções	mais	eficientes	
para	transbordo	de	carga.	Neste	sentido,	parece	
evidente	que	os	tráfegos	mais	relevantes	utiliza-
rão	contentores,	caixas	móveis	ou	camiões,	que	
serão	as	unidades	de	carga	mais	facilmente	mobi-
lizáveis	em	grandes	distâncias	para	os	comboios,	
dado	que	são	unidades	de	carga	que	também	fa-
cilmente	permitem	cobrir	o	“last	mile”	que	o	com-
boio	não	faz	para	muitas	origens	e	destinos.

Pensar	 em	 soluções	 logísticas	 para	 facilitar	
transbordo	de	carga	para	estes	três	tipos	de	uni-
dades	é	significativamente	mais	fácil	do	que	pen-
sar	em	migrar	toda	a	rede	ou	em	pensar	em	so-
luções	 de	 compatibilização	 de	 bitolas	 diferentes	
no	 caso	 da	migração	 avançar	 de	 forma	 parcial.	
O	 fácil	 transbordo	 entre	 comboios	 estacionados	
lado	 a	 lado	 pode	 ser	 totalmente	 automatizado	
nestas	 três	 dimensões.	 Por	 exemplo,	 a	 tecnolo-
gia	 Cargobeam	 já	 actualmente	 operacionaliza	 o	
transbordo	automático	entre	comboios	paralelos	
de	camiões,	contentores	e	caixas	móveis,	e	tais	
terminais	 podiam	 ser	 instalados	 nos	 limites	 das	
diferentes	bitolas	(por	exemplo,	no	País	Basco	e	
na	 Catalunha),	 de	 imediato	 praticamente	 anu-
lando	a	actual	 impedância	gerada	pelo	necessá-
rio	transbordo	e	recorrendo	a	nenhuma	ou	pouca	
interacção	humana.	Tratando-se	de	tecnologia	já	
dominada	e	implementada,	o	PFN	pode	também	
já	 definir	 caminhos	 concretos	 para	 este	 tipo	 de	
soluções,	especialmente	pela	necessidade	de	ac-
tuar	 em	 concordância	 com	 Espanha.	 Apesar	 da	
localização	em	Espanha,	este	tipo	de	plataformas	
pode	ser	previsto	em	consórcio	ibérico,	dado	que	
resolvem	um	problema	dos	dois	países.

Para	os	restantes	tipos	de	cargas,	falamos	de	
tráfegos	muito	mais	reduzidos,	e,	portanto,	cujo	
valor	 económico	 pode	 não	 compensar	 a	 disrup-
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ção	 de	mudar	 a	 bitola	 a	 todos	 os	 outros,	 e	 no	
limite	pode	ser	simplesmente	inviável	justificar	a	
migração	de	bitola	por	causa	deles.	É	ainda	assim	
possível	pensar	em	centros	de	transbordo	optimi-
zado	para	cargas	várias	(cereais,	produtos	side-
rúrgicos,	 químicos,	 etc)	 ou	 até	 no	 equipamento	
com	eixos	interoperáveis	tipo	Ogi	(ensaiados	em	
Espanha)	para	que	frotas	específicas	de	vagões,	
para	tráfegos	internacionais,	possam	mudar	a	bi-
tola	em	trânsito,	resolvendo	a	interoperabilidade	
de	forma	similar	à	que	foi	encontrada	nos	serviços	
de	passageiros	em	Espanha.	

Modelos Tarifários e Fiscais

Os	 instrumentos	 de	 mercado	 são	 muito	 nu-
merosos	e	relevantes	no	sector	do	transporte	de	
mercadorias,	onde	a	concorrência	entre	modos	de	
transporte	é	feroz.	Não	pode	existir	um	discurso	
de	sustentabilidade	e	de	promoção	do	modo	fer-
roviário	sem	equilibrar	a	concorrência	no	patamar	
fiscal,	onde	o	Estado	deve	clarificar	por	via	do	PFN	
o	modelo	preferencial	para	bonificar	o	transporte	
ferroviário	ou,	pelo	menos,	para	não	o	discrimi-
nar	negativamente	 face	à	 rodovia.	O	 transporte	
ferroviário	 cobre	 as	 suas	 externalidades	 com	 o	
pagamento	 de	 toda	 a	 infraestrutura	 utilizada,	 o	
que	 não	 acontece	 na	 rodovia,	 a	 que	 se	 somam	
frequentes	bonificações	energéticas	/	fiscais	para	
a	rodovia.

O	modelo	 tarifário	para	o	 transporte	de	mer-
cadorias	e	de	passageiros	deve	ser	distinto,	dado	
que	 os	 impactos	 na	 in-
fraestrutura	 são	 distin-
tos,	mas	também	porque	
o	 modelo	 de	 mercado	 e	
competição	é	distinto	nos	
dois	 casos.	 No	 caso	 das	
mercadorias,	 a	 tarifa	 de	
infraestrutura	deve	boni-
ficar	 o	 desempenho	 dos	
operadores	 e	 promover	
a	sua	busca	por	soluções	
mais	interessantes,	boni-
ficando	 também	 o	 volu-
me	 –	 quanto	mais	 com-
boios	operar,	menor	será	
o	custo	 imputado	a	cada	
um	 por	 utilização	 da	 in-
fraestrutura.	 Este	 princí-

pio,	aliás,	reflecte	também	o	que	são	os	ganhos	
de	escala	do	gestor	de	infraestrutura	à	medida	do	
aumento	do	tráfego	ferroviário.

Podem	ainda	ser	estudadas	e	definidas	bonifi-
cações	com	base	na	velocidade	máxima	dos	com-
boios	(motivando	os	operadores	a	encontrar	va-
gões	capazes	de	circular	mais	rápido,	garantindo	
maior	fluidez	e	disponibilização	de	canais	horários	
na	rede),	da	taxa	de	aproveitamento	do	compri-
mento	máximo	 autorizado	 ou	 da	 circulação	 em	
modo	eléctrico.

Estas	considerações	não	fazem	parte	do	PFN	e,	
quanto	a	mim,	deviam	ser	inscritas	como	princí-
pios	que	guiem	futuros	contratos-programa	entre	
Estado	e	gestor	de	infraestruturas,	sendo	também	
balizas	para	focar	a	acção	dos	reguladores	na	in-
tervenção	 regular	 que	 devem	 ter	 para	melhoria	
do	desempenho	do	sistema	ferroviário.

Rede ferroviária nacional

Trás-os-Montes e Alto Douro

A	 proposta	 para	 Trás-os-Montes	 faz	 todo	 o	
sentido	e	é	uma	obrigação	do	país	criar	uma	liga-
ção	moderna	e	funcional	entre	o	Porto,	Vila	Real,	
Bragança	e	Espanha.	Esta	ligação	deve	ser	reali-
zada	para	velocidades	de	pelo	menos	200	km/h	
e	permitindo	o	 transporte	de	mercadorias.	Com	
ligação	a	Zamora,	em	Espanha,	esta	pode	ser	a	
porta	ideal	de	saída	do	Norte	do	país	para	toda	a	
cordilheira	 cantábrica	espanhola	e	pelo	golfo	da	
Biscaia,	para	França.

Mapa do Plano Ferroviário nacional para Trás-os-Montes.
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A	reposição	da	linha	do	Dou-
ro	até	Barca	d’Alva	consagra	os	
estudos	 em	 curso.	De	 notar	 a	
ausência	da	linha	do	Corgo	en-
tre	 Régua	 e	 Vila	 Real,	 no	 que	
creio	 ser	 um	 défice	 a	 corrigir	
explicitamente	 na	 versão	 final	
do	documento.	Os	pouco	mais	
de	20	quilómetros	da	antiga	via	
estreita	prestam-se	a	fácil	repo-
sição	de	via	 (plataforma	havia	
sido	 renovada	 e	 estabilizada),	
e	sendo	ao	mesmo	tempo	uma	
viagem	curta	(embora	lenta)	e	
de	alto	valor	paisagístico,	pode	
ser	a	conexão	perfeita	da	gran-
de	linha	de	Trás-os-Montes	com	
o	grande	centro	turístico	da	re-
gião	do	Douro.	Não	há	motivos	
para	estar	ausente.

Minho

Na	 minha	 perspectiva,	 o	
maior	erro	do	PFN	está	na	for-
ma	de	servir	a	região	Minhota.	
É	uma	das	regiões	mais	dinâmicas	e	mais	jovens	
do	país,	uma	zona	com	fortes	núcleos	populacio-
nais	 entre	 Viana,	 Barcelos,	 Braga,	 Guimarães,	
Felgueiras,	e	daí	para	Amarante.	É	um	erro	fun-
damental	de	corrigir	no	documento	final	a	consi-
deração	de	que	coser	a	região	com	um	anel	ex-
terno	ao	grande	Porto	é	passível	de	ser	feita	com	
soluções	tipo	BRT.	Não	colhe	o	argumento	de	que	
a	proposta	prevê	um	modo	mais	suave	para	ini-
ciar,	possibilitando	progressão	mais	tarde	para	a	
ferrovia	convencional,	dado	que	desde	logo	os	as-
pectos	de	construção	diferem	bastante	e	um	dos	
seguintes	cenários	terá	de	ser	verdade:

	 1.	O	BRT	é	construído	em	moldes	exclusi-
vos	do	conceito	BRT,	para	construção	mais	barata	
-» impede	transição	para	ferrovia	pesada;

	 2.	O	BRT	é	construído	num	canal	de	tipo	
ferroviário,	pelo	que	a	parte	de	construção	civil	é	
idêntica	à	 ferrovia	 -»	neste	 cenário	 é	 aberrante	
não	instalar	logo	a	ferrovia,	obrigando	ao	nasci-
mento	de	um	segundo	sistema	segregado	e	sem	
contribuir	para	ganhos	de	escala.

Além	de	ser	a	propostas	mais	deficiente	e	des-

fasada	das	necessidades	locais,	é	também	aquela	
que,	juntamente	com	o	proposto	para	o	Algarve,	é	
defendida	de	forma	mais	incoerente.	É	absoluta-
mente	fundamental	não	repetir	erros	passados	e	
presentes,	e	não	promover	um	meio	de	transpor-
te	diferente,	que	vai	obrigar	a	roturas	de	carga,	
a	estruturas	de	gestão,	operação	e	manutenção	
distintas.	Um	anel	Barcelos	–	Amarante	ou	Bar-
celos	–	Marco	de	Canaveses,	passando	por	Braga,	
Guimarães	e	Felgueiras,	tem	uma	necessidade	de	
material	 circulante	marginal	 se	 for	 integrada	na	
ferrovia	convencional,	ou	então	de	grande	dimen-
são	se	for	um	sistema	distinto,	sem	interoperabi-
lidade.

Uma	das	contradições	adicionais	desta	propos-
ta	é	a	defesa	que	o	PFN	faz	de	serviços	diametrais	
por	oposição	a	radiais,	mas	ignorar	que	na	região	
Norte	o	melhor	exemplo	de	 formulação	de	uma	
rede	mais	coesa	e	não	totalmente	radial	é	através	
do	fecho	do	arco	ferroviário	do	Minho	e	anexado	
à	rede	geral.

Não	visível	no	mapa	escolhido	para	esta	sec-
ção,	está	a	linha	do	vale	do	Sousa	até	Felgueiras,	
cuja	execução	é	urgente	e	é	uma	opção	correcta.	

Mapa de serviços de passageiros na região do Minho
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A	 outra	 proposta	 de	 alteração	 concreta	 é	 a	
reactivação	do	 ramal	de	Monção,	uma	extensão	
da	 linha	 do	Minho	 conseguida	 por	 um	 custo	 de	
implantação	mínimo	–	o	 canal	 existe,	 está	bem	
mantido,	 e	 características	 geométricas	 são	 sufi-
cientes	para	um	acesso	curto	a	um	terminal	novo	
–	e	serve	o	concelho	de	Monção	(20.000	pessoas)	
e	ainda	a	cidade	de	Salvaterra	de	Miño,	do	outro	
lado	da	fronteira,	cuja	existência	é	praticamente	
comum	à	de	Monção.	O	eixo	Lisboa	–	Valença	po-
dia	terminar	antes	em	Monção,	o	mesmo	aconte-
cendo	aos	restantes	comboios	de	trajecto	nacio-
nal	que	terminarão	em	Valença.	Na	prática,	para	
a	operação,	trata-se	de	ter	o	terminal	um	pouco	
mais	distante,	e	a	implantação	da	linha	é	fácil	e	
serve	 um	 território	muito	 relevante.	 É	 uma	das	
propostas	ao	PFN	que,	estou	certo,	menos	custos	
acrescenta	e	mais	retorno	tem.

Grande Porto

Na	 área	 metropolita-
na	do	Porto	as	propostas	
do	PFN	são,	no	essencial,	
aceitáveis	 e	 suficientes.	
No	 esquema	 é	 visível	 a	
falta	 do	 arco	 no	 Minho,	
abordado	 anteriormente,	
mas	 consta	 a	 ligação	 da	
linha	 de	 Leixões	 ao	 Ae-
roporto,	 o	 que	 deve	 ser	
uma	 obra	 criticamente	
urgente.

É	 extremamente	 po-
sitiva	 a	 recuperação	 da	
interface	da	linha	do	Vou-
ga	 em	 Espinho.	 A	 linha	
do	 Vouga	 deve	 ser	 ex-
plicitamente	 mencionada	
como	 tendo	 de	 evoluir	
com	 grandes	 correcções	
de	 traçado,	 mantendo	 a	
sua	 bitola,	 para	 dar	 um	
serviço	 mais	 competitivo	
a	uma	zona	onde	as	ne-
cessidades	 de	 mobilida-
de	 são	 muito	 grandes	 e	
a	solução	ferroviária	está	
crescentemente	 desajus-
tada.

Proponho	ainda	que	entre	Feira	e	Oliveira	de	
Azeméis	seja	prevista	algaliação	da	via,	com	bito-
la	de	1.000	e	1.668	mm,	para	que	na	Feira	exista	
um	ramal	de	ligação	à	nova	linha	Lisboa	–	Porto.	
Isto	permitiria	operar	serviços	com	paragem	em	
todas	as	estações	entre	Oliveira	e	Feira,	e	depois	
seguir	directo	até	Santo	Ovídio	e	Porto,	a	veloci-
dades	até	200	ou	250	km/h.	Dado	o	curto	trajecto	
na	linha	de	alta	velocidade,	mesmo	que	eventual-
mente	seja	feito	a	velocidade	um	pouco	mais	bai-
xa	do	que	os	comboios	de	alta	velocidade,	a	perda	
de	capacidade	da	linha	ficará	ainda	assim	muito	
longe	de	representar	um	problema	de	saturação.	
Seria	uma	revolução	de	mobilidade	nesta	zona	a	
decalcar	 o	 que	 são	 os	 grandes	 eixos	 e	 serviços	
rodoviários	existentes.	

Será	fundamental	realizar	no	menor	prazo	pos-
sível	a	continuação	da	linha	Aeroporto	–	Braga	e	

Esquema dos serviços urbanos do Porto do PFN
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a	ligação	da	linha	de	Trás-os-Montes	ao	aeropor-
to,	abrindo	um	acesso	mais	competitivo	ao	Porto,	
não	dependente	da	actual	linha	do	Douro.

O	 sistema	 de	 mobilidade	 ligeira	 do	 Minho	
abrange	também	a	Póvoa	de	Varzim,	um	absurdo	
conceptual	e	que	reproduz	o	traçado	da	antiga	li-
nha	Famalicão	–	Póvoa,	o	que	é	também	um	erro	
em	si	mesmo.	O	PFN	nesta	parte	deverá	ser	rees-
truturado	e	responder	à	simples	questão	do	que	
é	que	tem	de	ter	comboio	(quanto	a	mim,	o	arco	
do	Minho)	e	o	que	pode	ficar	entregue	a	outros	
sistemas,	que	não	devem	ser	enganadoramente	
misturados	no	PFN	nem	concorrer	a	financiamen-
tos	de	quadros	de	investimento	do	PFN.	

Uma	questão	a	que	o	PFN	deve	dar	 também	
resposta	é	aos	problemas	crescentes	de	capaci-
dade	e	de	expectativas	dos	clientes	de	Póvoa	de	
Varzim	e	Vila	do	Conde,	abordando	a	
eventual	migração	 da	 actual	 linha	 de	
Metro	para	uma	solução	de	ferrovia	pe-
sada	e	 interconectada	com	a	restante	
rede.	A	falta	de	coerência	do	PFN	nes-
te	tipo	de	sistemas	fica	também	visível	
por	 não	 estar	mencionada	 a	 linha	 de	
metro	 existente,	 apesar	 do	 seu	 cariz	
suburbano	 e	 até	 inter-regional,	 que	

parece	ser	o	critério	para	serem	mencionados	sis-
temas	BRT	e	Metro	Ligeiro.

Beira Litoral

Em	Aveiro,	a	linha	do	Vouga	deve	ser	prolon-
gada	até	à	Universidade,	em	 trajecto	urbano,	à	
semelhança	 do	 projecto	 de	 outra	 linha	 também	
de	 bitola	métrica,	 em	 Leon,	 Espanha,	 permitin-
do	assim	uma	operação	de	tipo	tram-train	entre	
Águeda	e	a	Universidade	e	satisfazendo	as	cres-
centes	necessidades	de	mobilidade	intramuros	de	
Aveiro.	O	troço	entre	Eixo	e	a	Universidade	deve	
ser	 preferencialmente	 realizado	 em	 via	 dupla	
para	serviços	mais	intensos	nesta	zona.	No	resto,	
a	proposta	de	electrificação	 integral	da	 linha	do	
Vouga	faz	todo	o	sentido	e	a	escolha	de	corrente	
contínua	em	média	tensão	facilita	o	plano	de	in-
serção	na	malha	urbana	de	Aveiro.	

Detalhe das expansões previstas na AMP

Esquema da linha do Vouga e linha do Norte em Aveiro
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A	proposta	para	a	zona	de	Coimbra	faz	todo	o	
sentido,	 com	 a	 ressalva	 já	 feita	 noutro	 capítulo	
sobre	a	inclusão	no	esquema	do	sistema	BRT,	que	
me	parece	não	fazer	sentido	no	PFN.	A	reactiva-
ção	da	linha	até	Cantanhede	deve	ser	feita	com	
parâmetros	geométricos	actua-
lizados,	para	que	a	ligação	seja	
competitiva.

Beira Interior

A	 nova	 linha	 Aveiro	 –	 Vilar	
Formoso	 é	 fundamental	 e	 faz	
sentido	 estar	 no	 plano.	 Devia	
ser	 clarificado	 se	 fará	 sentido	
manter	 a	 linha	 da	 Beira	 Alta	
entre	 Mangualde	 e	 Guarda	 e	
entre	Guarda	e	Vilar	Formoso,	
dado	correr	em	paralelo	com	a	
nova	 linha.	 Sabendo	 que	 uma	
das	dificuldades	de	justificação	
deste	 investimento	 é	 o	 para-
lelismo	e	 sabendo	que	a	nova	
linha	 contará	 com	 condições	
de	operacionalidade	muito	 su-
periores	 às	 da	 linha	 antiga,	
eu	 sugiro	 que	 seja	 clarificado	
qual	o	uso	da	nova	linha,	por-
que	 sendo	 para	 tráfego	misto	
deve	ser	claramente	reavaliada	

a	 manutenção	 da	 linha	
da	 Beira	 Alta	 no	 troço	
comum,	 que	 segundo	 o	
mapa	 se	 inicia	 algures	
entre	 Gouveia	 e	 Fornos	
de	Algodres	e	se	prolon-
ga	 até	 à	 fronteira.	 Em	
qualquer	 caso,	o	acesso	
a	Viseu	a	partir	de	Aveiro	
e	com	ligação	à	linha	da	
Beira	 Alta	 deve	 permitir	
trânsitos	mistos.

Uma	 lacuna	 evidente	
do	PFN	é	a	 total	ausên-
cia	de	intervenções	para	
a	 linha	 da	 Beira	 Baixa,	
a	linha	que	serve	o	eixo	
interior	mais	 importante	
do	país	(Guarda	–	Covi-
lhã	 –	 Fundão	 –	 Castelo	
Branco)	e	que	sem	qual-

quer	intervenção	caminha	nos	próximos	20	anos	
para	o	seu	encerramento,	dado	o	enorme	desa-
juste	de	traçado	que	tem	e	que	limita	historica-
mente	a	sua	competitividade.	O	que	proponho	são	

A “estrela de Coimbra”

Intervenções previstas na Beira Interior
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variantes	 ao	 traçado	 entre	
Covilhã	e	Guarda	para	a	prá-
tica	de	patamares	de	veloci-
dade	nunca	inferiores	a	140	
km/h,	 patamar	 a	 assegurar	
também	até	ao	Fundão.	Daí	
para	Castelo	Branco,	a	linha	
deve	 permitir	 a	 prática	 dos	
200	km/h	através	do	sempre	
adiado	Túnel	da	Gardunha.

Um	 novo	 traçado	 é	 tam-
bém	fundamental	entre	Cas-
telo	 Branco	 e	 Ródão,	 antes	
de	se	aceitar	que	o	 traçado	
daí	 para	 Abrantes	 é	 muito	
mais	difícil	 de	alterar	 e	não	
será	viável.	Em	Abrantes,	a	
linha	 não	 deve	 cruzar	 o	 rio	
Tejo	 e	 deve	 continuar	 até	
Tancos	pela	Margem	Norte,	com	nova	estação	de	
Abrantes	 realizada	no	extremo	Norte	da	cidade.	
Entre	Tancos	e	Praia	do	Ribatejo	ficaria	a	 inter-
cepção	com	a	actual	linha,	que	seria	na	prática	a	
bifurcação	para	Elvas	e	linha	do	Leste.	Com	este	
plano,	é	possível	baixar	o	tempo	de	viagem	entre	
Castelo	Branco	e	Lisboa	para	cerca	de	1h45,	e	de	
Castelo	Branco	à	Guarda	para	cerca	de	uma	hora.	
Sem	um	plano	deste	género,	o	que	o	PFN	estará	a	
advogar	é	o	encerramento	da	linha	num	horizonte	
inferior	ao	do	próprio	PFN.	Tem	de	ser	um	ponto	
a	corrigir.

Oeste e Ribatejo

Na	Zona	Oeste	não	tenho	muitos	comentários	
a	realizar,	é	finalmente	advogada	a	nova	entrada	
da	linha	do	Oeste	em	Lisboa,	uma	condição	fun-
damental	 para	 que	 a	 linha	 do	Oeste	 finalmente	
possa	 concretizar	 a	 sua	missão.	 Como	 comple-
mento,	o	PFN	deve	ainda	considerar	a	construção	
de	um	ramal	até	Mafra	e	Ericeira,	que	permita	que	
estas	 zonas	de	grande	 importância	populacional	
ganhem	um	acesso	decente	a	Lisboa.

AM Lisboa

As	intervenções	na	AML	e	o	esquema	de	servi-
ços	proposto	é	de	muito	bom	nível	e	mostra	uma	
maturação	 conceptual	 claramente	 superior	 ao	
proposto	a	Norte	do	Douro.	A	Terceira	Travessia	
do	Tejo	e	a	inclusão	da	linha	de	Cascais	na	rede	

geral	são	aspectos	fundamentais,	a	primeira	delas	
sendo	um	dos	investimentos	mais	decisivos	para	
toda	a	estratégia	ferroviária	nacional	que	consta	
do	documento.

Já	mencionei	atrás	a	necessidade	de	incorporar	
Mafra	 e	 Ericeira	 na	 rede	 ferroviária	 e	 o	mesmo	
pode	ser	dito	do	eixo	de	Corroios	em	direcção	a	
Sesimbra,	 outro	 eixo	 de	 grande	 importância	 na	
AML	e	cuja	irrigação	por	ferrovia	é	prioritária.

Manifesto	dúvidas	relativamente	à	solução	es-
colhida	para	integração	da	linha	do	Oeste	em	Lis-
boa,	mas	para	o	nível	de	detalhe	que	se	exige	no	
PFN	é	perfeitamente	admissível	a	sua	manuten-
ção	tal	como	proposto,	dado	que	a	execução	tra-
rá	depois	outro	tipo	de	estudos	e	de	alternativas	
concretas	para	execução.

Alto Alentejo

Existe	uma	omissão	no	PFN	entre	a	matriz	de	
serviços	proposta,	com	 integração	de	Portalegre	
na	 rede	 Intercidades,	 utilizando	 a	 nova	 ligação	
Évora	 –	 Caia,	 e	 a	 lista	 /	mapa	 de	 intervenções	
concretas	a	prever	na	evolução	da	rede.	É	possí-
vel	assumir	dos	textos	do	PFN	que	será	feito	um	
esforço	para	corrigir	o	traçado	da	linha	do	Leste	
particularmente	entre	Portalegre	e	Elvas	para	le-
var	a	estação	junto	ao	centro	de	Portalegre	e	ace-
lerar	depois	a	viagem	até	Elvas,	mas	nada	está	
explícito	em	 lado	algum	ou	desenhado	nos	ma-
pas.	É	 imprescindível	que	a	versão	final	do	PFN	

Alterações propostas para a AML
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explicite	claramente	a	necessidade	de	refazer	a	li-
nha	do	Leste	à	passagem	por	Portalegre	e	de	me-
lhorar	as	velocidades	até	Elvas,	de	modo	a	levar	
o	serviço	ferroviário	competente	que	é	defendido	
na	matriz	de	serviço

Alentejo Litoral

A	nova	linha	de	Sines,	que	consta	também	do	
PNI	2030,	é	a	grande	novidade.	Está	omisso	da	lis-
ta	de	intervenções	de	que	forma	se	pode	restabe-
lecer	o	serviço	de	passageiros	–	defendo	que	com	
a	reactivação	da	antiga	 ligação	e	estação	em	Si-
nes,	cuja	posição	central	é	ideal	para	a	reposição.	

Dado	que	Sines	consta	dos	mapas	de	
serviços	de	passageiros,	o	PFN	deve	
ser	corrigido	na	cartografia	para	ex-
plicitamente	 mapear	 a	 reactivação	
da	estação	de	passageiros.

Baixo Alentejo

É	de	saudar	a	visão	ambiciosa	do	
PFN	 para	 reenquadrar	 as	 ligações	
ferroviárias	no	Alentejo.	É	essencial	
que	Beja	 possa	 ficar	 num	eixo	 co-
mum	de	ligação	a	Lisboa	com	Évora	
e	 Faro,	 como	 se	 preconiza.	 Existe	
um	cenário	alternativo,	em	que	a	li-
gação	directa	a	Faro	é	 trocada	por	
uma	 revalorização	 da	 actual	 linha	
do	 Sul,	 cenário	 altamente	 não	 re-
comendável	e	que	não	tem	méritos	
suficientes	para	ser	mantido	sequer	

como	opção.

A	reactivação	da	linha	do	Alentejo	entre	Beja	e	
Ourique	é	uma	redundância	fundamental	da	rede	
e	até	às	proximidades	de	Castro	Verde,	onde	se	
inicia	traçado	novo	para	Faro,	deve	ser	feita	para	
garantir	 velocidades	 elevadas,	 para	 viabilizar	 o	
eixo	de	velocidade	elevada	de	Évora	a	Faro.

A	clarificação	de	um	cenário	único	é	desejável	
até	para	que	desde	já	se	condicionem	os	investi-
mentos	futuros	na	ligação	ao	Algarve	ao	cenário	
desejável	 para	 o	 futuro	 da	 rede	 ferroviária.	 Por	
exemplo,	fechando	o	cenário	desejado	para	a	li-
gação	ao	Sul,	permitirá	rever	o	programa	de	reno-
vação	da	linha	do	Sul	a	sul	de	Torre	Vã.	Mantendo,	
como	defendo,	a	opção	da	 linha	directa	de	Beja	
a	Faro,	a	opção	de	renovação	deve	passar	desde	
logo	por	construir	antes	parte	da	nova	linha,	en-
tre	Castro	Verde	e	Faro,	se	necessário	for	fazendo	
os	comboios	circular	pelo	ramal	de	Neves	Corvo,	
vindos	de	Grândola,	para	aí	encontrarem	a	nova	
linha,	 até	 que	 seja	 completada	 a	 secção	Norte.	
Este	 tipo	 de	 definição	 inequívoca	 é	 importante	
nesta	região	para	não	voltarmos	a	fazer	investi-
mentos	cegos	em	troços	de	linha	e	com	objectivos	
que	mais	tarde	são	trocados	ou	até	comprometi-
dos	pelo	cenário	futuro	ideal	–	ou,	pior,	que	sem	
se	assumir	o	custo	afundado	previna	a	construção	
do	cenário	ideal	e	o	perene	adiamento	dos	ganhos	
idealizados	pelo	PFN.

Alto Alentejo, sem novidades

A ligação a Sines é a maior oportunidade
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Algarve

Na	minha	perspectiva,	o	plano	do	Algarve	sofre	
de	equívocos	similares	aos	observados	no	Minho,	
incluindo	 também	ser	uma	proposta	pouco	coe-
rente	com	todo	o	restante	PFN.

Desde	 logo,	 o	 plano	 para	 a	 linha	 do	 Algarve	
ignora	a	nova	linha	Beja	–	Faro,	que	pode	dar	ser-
viço	directo	a	Loulé,	deixando	de	se	justificar	criar	
um	ramal	de	metro	ligeiro.	Quando	se	aborda	es-
pecificamente	a	região,	parece	que	afinal	não	se	
propõe	linha	nenhuma	vinda	de	Norte,	o	que	ob-
viamente	diminui	a	confiança	na	visão	estratégi-
ca	do	plano,	mas	também	prejudica	a	análise	de	
contexto.

A	 segunda	 grande	 inconsistência	 é	 similar	 à	
encontrada	no	Minho	–	é	dito	que	o	novo	sistema	
de	mobilidade	será	construído	de	modo	que,	 se	
se	 justificar,	se	 faça	migração	futura	para	 ferro-
via	pesada.	Ora	se	assim	é,	aquilo	que	é	caro	no	
sistema	que	 é	 a	 construção	 civil	 e	 as	 estações,	

que	 terão	 de	 estar	 adaptadas	
a	ferrovia	pesada.	Perante	isto,	
qual	é	o	argumento	que	permite	
defender	 gastar	 sensivelmente	
o	mesmo	na	infraestrutura,	mas	
criar	 uma	 operação	 totalmente	
nova,	não	amplificando	ganhos	
de	escala	e	multiplicando	trans-
bordos	 –	 esta	 solução	 impede	
que	 um	 comboio	 rápido	 vindo	
de	 Norte	 possa	 continuar	 para	
Quarteira	 ou	 Albufeira,	 servin-
do-as	 directamente,	 o	 que	 se	
justificará.

Esta	 proposta	 é	 positiva	 no	
sentido	 de	 reconhecer	 que	 é	
preciso	 actuar	 para	 levar	 uma	
linha	 até	 ao	 Aeroporto	 e	 a	 ci-

dades	 costeiras	 importantes,	 mas	 defendo	 que	
o	PFN	deve	consagrá-las	como	linhas	da	mesma	
rede,	interoperáveis,	e	a	amplificar	todos	os	ga-
nhos	que	as	melhorias	na	ligação	a	Lisboa	e	Porto	
vão	trazer.	Não	se	justifica	construção	de	um	sis-
tema	diferente.

Sistemas Complementares

Tal	como	mencionado	nos	capítulos	regionais,	
algumas	abordagens	a	sistemas	complementares	
no	PFN	estão	algo	descontextualizadas	e	parecem	
estar	 inseridas	de	modo	a	criar	um	compromis-
so	prévio	–	e	não	contrastado	–	entre	objectivos	
estratégicos	 e	 facilidade	 de	 implementação	 de	
ferrovia	pesada.	Essa	é	talvez	a	maior	 limitação	
metodológica	do	PFN.	Se	se	pode	defender	que	o	
PFN	não	seja	um	plano	de	investimentos	rigorosa-
mente	calendarizados	por	necessitar	de	estudos	
detalhados	caso	a	caso,	não	se	pode	depois	abdi-
car	de	definições	conceptuais	estratégicas	por	se	
anteciparem	complicações	orçamentais	ainda	não	

estudadas.

Posto	isto,	parece-me	
perfeitamente	dispensá-
vel	que	no	Minho,	Coim-
bra	 ou	 Algarve	 sejam	
previstos	sistemas	com-
plementares,	no	que	me	
parece	que	pode	e	deve	
ser	eliminado	do	PFN.	O	

Muitas novidades para o Alentejo interior

Previsão de metro ligeiro para o Algarve
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PFN	deve	dizer	onde	fazer	sentido	ter	ferrovia	pe-
sada,	gerida	como	uma	rede	só,	deixando	restan-
tes	cenários	à	descentralização	típica	das	autori-
dades	 regionais	e	municipais,	 como	 já	acontece	
nos	sistemas	de	metro	ligeiro	e	pesado	existentes	
no	país.	Ou	seja,	se	o	PFN	advoga	a	necessidade	
de	conectar	Serpins	com	Coimbra	como	parte	da	
rede	ferroviária,	deve	ser	em	moldes	interoperá-
veis	 e	geridos	num	mesmo	sistema,	 como	 tudo	
o	resto,	pressupondo	a	defesa	da	gradual	migra-
ção	do	BRT	em	implementação	de	volta	à	ferrovia	
convencional.	 Se	 considera	 que	 não	 tem	 perti-
nência	suficiente,	não	deve	constar,	reservando	a	
eventual	evolução	do	sistema	a	iniciativas	locais,	
que	poderão	no	futuro	até	resultar	numa	inclusão	
no	 PFN.	 Aqui	 deve	 estar	 a	 linha	 onde	 o	 Estado	
Central	cessa	o	planeamento	central,	e	onde	co-
meça	o	planeamento	mais	localizado	e	adaptado	
à	micro-realidade	local.

No	Minho	e	no	Algarve	esta	dualidade	é	ainda	
mais	 visível	 e	 desaconselhável.	 Se	 se	 considera	
primordial	dar	ligações	eficazes	e	integradas	en-
tre	cidades	e	a	cidades	ainda	sem	ferrovia,	devem	
estar	 definidas	 no	 sistema	 ferroviário	 nacional	
único,	e	não	admitir	já	pulverização	contraprodu-
cente	em	distintos	sistemas,	em	distintas	empre-
sas,	com	distintos	veículos,	 limitando	os	ganhos	
de	escala	e	a	facilidade	de	acesso	dos	passageiros	
ao	sistema.	Além	do	mais,	em	alguns	casos	isso	
representa	deixar	alguns	desses	importantes	nú-
cleos	fora	da	possibilidade	de	se	servirem	da	rede	
ferroviária	para	transporte	de	mercadorias,	o	que	
é	absurdo.

Curiosamente,	algo	onde	vejo	ser	pertinente	o	
PFN	aludir	a	sistemas	complementes	é	à	necessi-
dade	de	 irrigar	partes	do	território	com	ligações	
de	tipo	inter-regional	onde	não	se	vê	viável	intro-
dução	do	comboio,	podendo	o	PFN	abrir	porta	à	
interligação	com	sistemas	de	autocarro	de	longo	
curso	para	serviços	a	cidades	e	vilas	como	Cha-
ves	ou	Estremoz,	abrindo	a	operação	rodoviária	à	
operação	em	moldes	como	já	existiram	em	tem-
pos	passados,	com	sistemas	tarifários	e	horários	
totalmente	integrados.	Não	obriga	a	definição	de	
infraestruturas	e	endereça	já	 locais	onde	parece	
importante	existir	transporte	público	inter-regio-
nal,	mas	onde	já	se	define	no	PFN	que	não	é	viá-
vel	ser	feito	com	comboio.

Infraestrutura

Do	 meu	 comentário,	 omito	 a	 referência	 aos	
sistemas	 de	 electrificação,	 pois	 neste	 plano	 as	
opções	 nacionais	 pré-existentes	 são	 já	 garantia	
das	 desejáveis	 evoluções	 a	 este	 nível	 –	 electri-
ficação	 total	 da	 rede	–	 e	 com	a	 tecnologia	 cer-
ta	 –	 o	 padrão	 internacional	 de	 electrificação	 a	
25.000V/50Hz.	 As	 recentes	 implantações	 em	
2x25kV	serão	certamente	promovidas,	dado	per-
mitirem	optimizações	importantes	de	custos,	não	
havendo	aqui	nenhuma	reserva	adicional	que	pre-
cise	de	ser	prevista	em	PFN.

Passagens de Nível e Ocupação 
Urbana

O	PFN	apresentou	algum	contexto	relativo	às	
incidências	que	continuam	a	existir	nas	passagens	
de	nível,	cuja	supressão	sofreu	um	claro	abranda-
mento	nas	últimas	duas	décadas.	A	instalação	ou	
supressão	de	passagens	de	nível	está	legalmente	
definida	–	não	podem	ser	instaladas	novas	passa-
gens	de	nível,	seja	em	linhas	existentes	ou	novas,	
e	 é	 obrigatória	 a	 sua	 supressão	 para	 troços	 de	
velocidades	superiores	a	140	km/h.	No	entanto,	
esta	determinação	legal	não	é	uma	instrução	para	
o	que	fazer	às	muitas	que	existem	e	que	se	en-
contrem	em	 troços	 cujas	 velocidades	não	 serão	
necessariamente	superiores	a	140	km/h.

De	 forma	 similar	 aos	 planos	 iniciados	 funda-
mentalmente	no	início	dos	anos	1990,	o	PFN	deve	
estabelecer	objectivos	de	supressão	ou	protecção	
das	 passagens	 de	 nível	 restantes,	 determinan-
do	ainda	um	patamar	mínimo	de	nível	de	serviço	
das	passagens	de	nível	existentes,	para	prioritá-
ria	resolução	–	defendo	que	nenhuma	passagem	
de	nível,	rodoviária	ou	pedonal,	possa	existir	sem	
meios	 automáticos	 de	 protecção,	 determinando	
assim	o	fim	de	todas	as	passagens	não	protegi-
das	que,	além	da	insegurança,	determinam	ainda	
reduções	 de	 velocidade	 à	 circulação	 ferroviária,	
incompatíveis	com	a	actualidade	e	com	a	eficiên-
cia	que	se	deseja	(gastos	com	frenagens	e	acele-
rações,	por	exemplo).

Portugal	devia	ter	como	objectivo	terminar	com	
todas	as	passagens	de	nível	no	horizonte	2035,	
no	que	seria	um	ritmo	de	supressão	de	passagens	
de	 nível	 inferior	 ao	 registado	 no	 final	 dos	 anos	
1990,	a	título	de	exemplo.
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Sistemas de Segurança e Sinalização

Portugal	 dispõe	 actualmente	 de	 sistemas	 de	
protecção	automática	de	 comboios	baseados	no	
sistema	 Convel	 (Ebicab	 700,	 desenvolvido	 pela	
ABB)	e	pelo	rádio	solo-comboio,	desenvolvido	em	
Portugal.	Já	é	determinação	europeia,	e	está	em	
instalação	em	Portugal,	o	padrão	europeu	ERTMS,	
com	novos	 protocolos	 de	 protecção	 automática,	
sinalização,	equipamentos	embarcados	nos	com-
boios	e	comunicação	via	GSM-R.	O	PFN	explicita	a	
abrangência	destes	novos	padrões	como	condição	
crítica	à	interoperabilidade	e	deve	também	definir	
horizontes	temporais	para	a	sua	plena	aplicação	e	
eventuais	excepções.

Defendo	que	o	sistema	ERTMS	deve	ser	solu-
ção	a	implementar	já	até	2030	nas	linhas	princi-
pais	(eixo	Braga	–	Faro,	ligações	internacionais	e	
linhas	 suburbanas)	 e,	 claro,	 em	 todas	 as	 novas	
ligações	a	 realizar.	Para	 todas	as	 restantes	 liga-
ções,	existirão	dois	casos:	

•	 Linhas	 já	 equipadas	 com	 Convel	 –	 se	 da	
análise	 funcional	 ao	 sistema	 se	 perspectivar	 fá-
cil	manutenção	e	fiabilidade	dos	equipamentos	na	
infraestrutura,	 poderá	 ser	mantido,	 excepto	 em	
linhas	que	sejam	redundâncias	imediatas	a	liga-
ções	 anteriormente	mencionadas	 –	 exemplo	 da	
linha	da	Beira	Baixa,	que	é	a	redundância	ao	ser-
viço	da	fronteira	de	Vilar	Formoso;

•	Linhas	não	equipadas	com	Convel	–	equipar	
todas	as	linhas	com	ERTMS.

A	solução	para	a	interoperabilidade	é	a	migra-
ção	de	 todas	 as	unidades	motoras	 para	 embar-
carem	 o	 sistema	 ERTMS,	 descartando	 os	 equi-
pamentos	embarcados	Ebicab	700,	no	que	devia	
ser	condição	para	renovação	das	certificações	de	
material	motor	para	o	horizonte	2025-2030,	com	
disponibilização	pelo	gestor	de	 infraestrutura	de	
módulo	STM	certificado	e	homologado	para	a	rede	
nacional,	 que	associado	ao	 sistema	ERTMS	per-
mitirá	transitar	por	todas	as	linhas	equipadas	de	
protocolos	anteriores.	Esta	é	a	boa	prática	inter-
nacional	e,	sobretudo	vendo	o	atraso	que	existe	
em	Portugal	neste	domínio,	deve	estar	vertido	no	
principal	documento	de	planificação	da	rede	fer-
roviária.	

A	 centralização	 dos	 sistemas	de	 comando	de	

estações	 e	 sinalização	 em	 centros	 de	 comando	
centrais	(Lisboa	e	Porto)	deve	ser	aumentada,	à	
medida	das	novas	 instalações	realizadas,	mas	o	
PFN	 deve	 também	exigir	 como	princípios	 gerais	
para	o	nível	de	serviço	da	infraestrutura	a	existên-
cia	de	contingências	claras	e	um	mínimo	de	pes-
soal	capacitado	à	regulação	da	circulação	disper-
so	pelo	território	–	um	dos	fenómenos	perversos	
que	 a	 automatização	 tem,	 associado	 à	 extrema	
vontade	de	cortar	custos,	é	a	menor	capacidade	
de	 reacção	 do	meio	 ferroviário	 a	 imprevistos	 –	
problemas	informáticos,	cabos	cortados,	e	outros.	
Sobretudo	num	meio	guiado,	é	fundamental	po-
der	 encurtar	 os	 tempos	 de	 reacção,	 ainda	mais	
quando	se	preconiza	–	e	bem	–	uma	maior	auto-
mação	e	centralização	do	controlo	da	circulação.	
A	 inclusão	destes	princípios	–	como	outros	–	no	
PFN	 justifica-se	 dado	 que	 uma	 visão	 ambiciosa	
para	a	rede	não	pode	ficar	à	mercê	de	eventuais	
problemas	estruturais	de	resiliência,	que	podem	
ser	 uma	 gangrena	mesmo	 numa	 rede	 que	 seja	
genericamente	 de	 altas	 prestações.	 Alternativa-
mente,	a	própria	evolução	 tecnológica	pode	vir-
tualizar	 soluções	 para	 responder	 a	 problemas	
como	 os	 atrás	 mencionados,	 incorporando	 pro-
tocolos	de	reacção	para	circulação	em	modo	de-
gradado,	com	auxílio	de	outros	 instrumentos	de	
navegação	e	comunicação	entre	circulações,	que	
podem	permitir	 continuidade	 /	 restabelecimento	
da	circulação	mesmo	com	os	centros	de	controlo	
afectados	por	algum	tipo	de	disrupção.

Automação

Um	tópico	ausente	do	PFN	é	o	potencial	de	au-
tomação	das	 operações	 ferroviárias,	 que	 é	uma	
realidade	 onde	 a	 ferrovia	 de	 forma	 inexplicável	
parece	 estar	 atrasada,	 apesar	 de	 reunir	 condi-
ções	únicas	há	várias	décadas	para	avançar	por	
este	caminho.	Os	principais	problemas	são,	como	
habitual,	relacionados	com	a	 interacção	com	to-
das	as	entidades	não	 robóticas	do	sistema	–	as	
pessoas.	 No	 entanto,	 seria	 importante	 ter	 uma	
estratégia	nacional	para	a	automação	até	porque	
ela	estará	ao	virar	da	esquina,	em	alguns	eixos,	
para	 o	modo	 rodoviário.	 Tal	 será	 especialmente	
importante	nas	mercadorias,	onde	a	componente	
do	custo	do	trabalho	é	muito	significativa	no	custo	
de	produção	do	modo	 rodoviário,	 que	assim	 irá	
encurtar	 significativamente	a	distância	no	preço	
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para	 o	meio	 ferroviário,	mantendo	muito	maior	
flexibilidade	–	é	da	competitividade	que	estamos	
a	falar.

Muito	 embora	 na	 ferrovia	 o	 factor	 trabalho	
pese	pouco	na	estrutura	de	custos,	a	flexibilidade	
que	a	automação	pode	permitir	é	aqui	a	chave	–	
a	resposta	a	atrasos	numa	carga	ou	descarga,	a	
possibilidade	de	mobilizar	serviços	especiais	para	
responder	a	picos	de	procura,	etc.	Não	é	necessá-
rio	preconizar	o	fim	de	carreiras	como	a	de	maqui-
nista	para	se	enfrentar	a	automação	como	desafio	
fundamental	–	tal	é	já	parcialmente	o	caso	no	Ja-
pão,	onde	por	questões	de	serviço	até	é	mantido	
acompanhamento	humano	na	circulação,	com	ób-
vias	vantagens.

Sendo	 preconizado	 o	 equipamento	 de	 toda	 a	
rede	com	sistema	de	controlo	de	circulações	e	com	
sistemas	de	protecção	embarcados	nos	comboios,	
a	distância	para	a	automação	está	na	resolução	
dos	conflitos.	A	detecção	de	invasões	ao	canal	fer-
roviário	(por	humanos	ou	por	outros	fenómenos	
como	deslizamento	de	terras)	tem	ou	terá	solução	
no	médio	prazo	por	via	tecnológica,	com	reactivi-
dade	tão	grande	ou	maior	do	que	a	de	humanos,	
assegurando	 o	 necessário	 nível	 de	 protecção	 à	
circulação.	No	caso	do	transporte	de	passageiros,	
o	desafio	mais	complicado	de	ultrapassar	será	o	
da	entrada	e	saída	nas	estações.	Quando	as	circu-
lações	não	são	tripuladas,	tal	é	normalmente	re-
solvido	com	protecção	total	das	plataformas	(com	
portas	 na	 plataforma	 para	 acesso	 ao	 canal	 fer-
roviário),	mas	também	é	possível	conceptualizar	
serviços	tripulados	(por	exemplo	de	Longo	Curso,	
com	benefício	para	 serviço	ao	passageiro)	 onde	
início	e	fim	de	serviço	nas	estações	seja	centrali-
zado	na	tripulação,	com	bloqueio	de	portas.

Existindo	 já	 todas	 as	 soluções	 que	 permitem	
antecipar	maior	grau	de	automação	da	 ferrovia,	
e	sendo	o	grande	benefício	encurtar	distâncias	na	
oferta	de	maior	flexibilidade,	o	PFN	deve	incorpo-
rar	o	contexto	em	que	tal	poderá	ser	desenvolvido	
e	 implementado	 na	 rede,	 não	 sendo	 por	 exem-
plo	de	excluir	 a	 coexistência	de	 comboios	auto-
máticos	e	outros	não	automáticos,	sem	qualquer	
desafio	 tecnológico	de	monta	pelo	meio.	Alguns	
dos	 objectivos	 de	médio	 e	 longo	 prazo	 vertidos	
no	PFN	estarão	na	realidade	dependentes	da	ade-
são	à	automação,	dado	que	os	outros	meios	de	

transporte	 vão	 também	 passar	 inelutavelmente	
por	 essa	 transformação	 e	 pressionarão	 factores	
competitivos	que,	a	não	serem	satisfeitos	do	lado	
ferroviário,	comprometerão	objectivos	de	eficiên-
cia	energética,	congestionamento	e	uso	de	solos.

Bitola

As	soluções	introduzidas	no	PFN	são	razoáveis	
e	 têm	de	ser	 revistas	à	 luz	da	nova	clarificação	
europeia	sobre	as	redes	transeuropeias,	onde	fo-
ram	introduzidas	em	Dezembro	de	2022	requisi-
tos	de	planificação	de	mudança	de	bitola,	susten-
tação	de	situações	de	excepcionalidade	(como	a	
portuguesa	e	espanhola)	e	clarificação	de	âmbito.

O	princípio	 geral	 de	 estabelecimento	 de	 toda	
a	 rede	 em	bitola	 ibérica	 facilmente	 adaptável	 a	
bitola	 europeia	 cobre	 genericamente	 o	 risco	 de	
migração	de	bitola	em	Espanha	e	isolamento	de	
Portugal,	no	pior	dos	cenários.	Não	é	necessário	
prever	requisito	adicional	algum	para	que	este	ris-
co	esteja	mitigado	e	Portugal	possa	responder	ra-
pidamente	caso	Espanha	algum	dia	opte	por	esta	
abordagem.	 Não	 existe	 actualmente	 qualquer	
plano	extensivo	em	Espanha	para	a	rede	conven-
cional	ou	sequer	para	as	linhas	de	alta	velocidade	
que	 contactam	 com	 Portugal,	 em	 bitola	 ibérica,	
pelo	que	o	estabelecimento	em	bitola	europeia	de	
alguma	linha,	em	Portugal,	não	é	aconselhável	–	
embora	tenha	o	risco	lateral	de	limitar	entrada	de	
operadores,	por	terem	de	prever	comboios	espe-
cíficos	–	 risco	que	 considero	ainda	assim	baixo,	
dada	 a	 facilidade	 de	 equipar	 qualquer	 comboio	
standard	para	circular	em	bitola	ibérica.

Relativamente	à	definição	das	 linhas	prioritá-
rias	para	migrar	bitola,	defendo	que	sejam	as	de	
uso	 exclusivo	 por	 passageiros,	 salvaguardando	
o	mais	 complexo	 tráfego	 de	mercadorias	 dessa	
migração,	em	linha	com	o	defendido	em	capítulo	
anterior.	No	entanto,	é	 também	verdade	que	as	
soluções	 tecnológicas	 existentes	 para	 os	 passa-
geiros	já	solucionam	de	forma	satisfatória	a	coe-
xistência	de	bitolas,	o	que	reduz	significativamen-
te	o	valor	acrescentado	pela	migração	de	bitola.

Genericamente,	com	a	salvaguarda	de	 ter	de	
ser	 feita	 uma	 definição	 do	 futuro	 do	 sistema	 a	
nível	da	bitola,	o	que	está	incorporado	no	PFN	é	
suficiente	no	tema	da	bitola.
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Duplicação de Vias

Um	dos	tópicos	onde	existe	uma	grande	dife-
rença	entre	a	prática	nacional	e	a	prática	euro-
peia	 diz	 respeito	 à	 duplicação	 de	 vias	 ou	 esta-
belecimento	 de	 vias	 duplas	 (uma	 via	 para	 cada	
sentido).	A	esmagadora	maioria	da	rede	nacional	
permanece	 em	 via	 única	 e	mesmo	 aquando	 de	
renovações	 em	 linhas	de	 alto	 tráfego	–	 como	a	
linha	do	Minho	–	o	cenário	de	duplicação	nunca	
foi	sequer	colocado	em	cima	da	mesa.	A	perda	de	
performance	é	tão	grande	como	a	perda	de	capa-
cidade	potencial,	dado	o	tempo	que	é	permitido	
em	 cruzamento	 para	 os	 comboios	 que	 chegam	
primeiro	ao	ponto	de	cruzamento.

Uma	das	 razões	pelas	quais	o	 tempo	de	via-
gem	Porto	–	Valença,	após	a	renovação,	ficou	lon-
ge	do	que	chegou	a	ser	anunciado	 (1h30),	 tem	
sobretudo	a	ver	com	o	facto	da	maioria	da	linha	
estar	estabelecida	em	via	única,	mais	do	que	com	
a	 tabela	de	velocidades	–	na	 realidade,	 falamos	
de	120	quilómetros,	pelo	que	mesmo	a	meta	da	
hora	 e	meia	 era	 pouco	 ambiciosa.	 A	 necessida-
de	de	cruzamentos,	de	afrouxamentos	para	vias	
desviadas,	entre	outras,	cria	uma	perda	de	per-
formance	muito	significativa	e	que	normalmente	
não	 é	mencionada.	 Pela	 Europa	 Central,	 é	 bas-
tante	comum	vermos	vias	duplas	com	um	tráfego	
substancialmente	mais	baixo	do	que	algumas	das	
nossas	vias	únicas	(Figueira	da	Foz,	Minho,	Sul,	
até	a	Beira	Alta),	sem	que	exista	qualquer	tipo	de	
preocupação	 documentada	 pelo	 excessivo	 custo	
de	manutenção	ou	até	do	custo	do	seu	estabele-
cimento.	

De	 facto,	 parece	 existir	 um	 bloqueio	 cultural	
que	 impede	 até	 de	 ver	 algumas	 coisas	 básicas,	
de	que	cito	um	exemplo	para	fácil	compreensão.	
Entre	a	ponte	D.	Amélia	e	a	estação	técnica	do	km	
19.5	da	linha	de	Vendas	Novas,	uma	extensão	de	
cerca	de	15	quilómetros,	existem	as	estações	de	
Muge,	Marinhais	e	depois	a	estação	técnica.	Todas	
vão	passar	por	obras	de	ampliação	no	quadro	de	
renovação	da	linha	de	Vendas	Novas,	necessitan-
do	de	novos	aparelhos	de	mudança	de	via,	sina-
lização	associada,	 etc.	Neste	 troço,	 existe	 canal	
disponível	e	praticamente	pronto	para	a	duplica-
ção	de	via,	um	custo	insignificante	e	porventura	
inferior	a	1,5M€/km,	mas	em	vez	disso	optar-se-á	
por	uma	onerosa	ampliação	das	estações.	No	fim	

de	contas,	este	troço	de	15	quilómetros	acabará	
a	custar	praticamente	o	mesmo	do	que	se	fosse	
duplicado	–	se	 fosse	duplicado,	em	15	quilóme-
tros,	 não	 seria	 necessário	 instalar	 os	 aparelhos	
de	mudança	de	via	em	Muge,	Marinhais	e	entrada	
do	km	19,5,	sendo	os	componentes	mais	caros	de	
implementar	e	de	manter	do	sistema	ferroviário.	
Com	manutenção	mais	fácil	e	custo	de	implemen-
tação	igual,	a	alternativa	seria	uma	via	dupla	que	
tornaria	o	tráfego	muito	mais	fluído	e	rápido.

Este	tema	merece	assim	ter	tradução	no	PFN,	
com	identificação	clara	dos	patamares	de	tráfego	
(ou	de	performance,	por	conta	da	perda	de	tempo	
nos	 cruzamentos)	 a	 partir	 do	 qual	 a	 duplicação	
é	 necessária,	 e	 os	 valores	 ou	 critérios	 a	 definir	
devem	ser	substancialmente	mais	amplos	do	que	
aqueles	que	manifestamente	orientam	a	acção	do	
gestor	de	infraestruturas	na	actualidade.	Não	faz	
sentido	ter	linhas	como	o	Minho,	o	Sul,	troços	lar-
gos	da	Beira	Alta	e	até	da	linha	de	Vendas	Novas	
sem	duplicação	–	como	provavelmente	faz	senti-
do	apontar	já	a	uma	duplicação	da	linha	entre	o	
Poceirão	e	Elvas.	

Sem	existir	 nenhum	mapeamento	no	PFN	do	
número	 de	 vias	 proposto	 para	 as	 várias	 linhas,	
deixo	aqui	a	minha	proposta	de	duplicação	para	
os	seguintes	itinerários:

•	Nine	–	Valença;

•	Braga	–	Guimarães;

•	Mangualde	–	Guarda;

•	Figueira	da	Foz	–	Alfarelos;

•	Leiria	–	Caldas	–	Torres	Vedras	–	Lisboa;

•	Évora	–	Elvas;	

•	Castro	Verde	–	Faro;

•	Faro	–	Quarteira	–	Portimão.

Vias de Cruzamento e Resguardo

Outro	factor	importante	para	ganhar	competi-
tividade	e	tempo	é	a	forma	como	se	procede	ao	
cruzamento	 de	 comboios.	Deve	 ser	 advogada	 a	
instalação	 de	 sistemas	 de	 controlo	 capazes	 de	
mais	 rapidamente	 processarem	 os	 cruzamentos	
–	o	tempo	perdido	deve-se	ao	tempo	necessário	
para	certificar	que	o	comboio	que	chega	primeiro	
entrou	para	a	linha	desviada	e	se	imobilizou	–	ga-
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rantindo	assim	segurança	para	se	abrir	o	sinal	ao	
comboio	que,	fora	da	estação,	espera	autorização	
para	entrar,	pela	via	directa.

Além	 da	 configuração	 do	 sistema,	 que	 pode	
ser	 optimizada	 para	 maior	 rapidez	 nos	 contro-
los	técnicos	de	segurança	independentemente	do	
protocolo	(ERTMS	ou	outro),	a	configuração	das	
próprias	vias	deve	merecer	reflexão	e	ser	padro-
nizado	 no	 país.	 Por	 exemplo,	 se	 existirem	 vias	
sem	 fim	 associadas	 ao	 prolongamento	 das	 vias	
de	resguardo,	isso	já	permite	dispensar	o	controlo	
de	imobilização	do	comboio	que	chegou	primeiro	
–	no	 limite,	se	não	conseguir	parar,	não	entrará	
na	linha	directa	mas	sem	na	continuação	da	linha	
desviada,	sem	fim,	provocando	o	seu	descarrila-
mento	sem	colidir	 com	a	circulação	na	 linha	di-
recta.	Em	linhas	de	via	única,	se	as	duas	 linhas	
utilizadas	 para	 cruzar	 dispuserem	 deste	 tipo	 de	
instalação,	até	é	possível	fazer	cruzamentos	com	
entrada	 simultânea	 dos	 comboios	 em	 sentidos	
opostos	–	é	a	diferença	entre	um	cruzamento	de-
morar	5	minutos	para	o	comboio	que	chega	pri-

meiro,	 ou	 demorar	 1	minuto	 para	 os	 dois	 com-
boios	(o	tempo	de	paragem	na	estação).	

Adicionalmente,	 como	 visto	 no	 acidente	 de	
Soure	em	Julho	de	2020,	este	 tipo	de	vias	ain-
da	adiciona	segurança	mesmo	quando	os	veículos	
se	conseguiram	imobilizar.	Se	em	Soure	existisse	
este	equipamento,	que	só	existe	em	algumas	es-
tações,	o	veículo	que	se	pôs	em	marcha	 indevi-
damente	nunca	teria	invadido	a	via	de	circulação	
onde	 embateu	 contra	 o	 comboio	 pendular,	mas	
iria	antes	para	a	linha	sem	fim,	descarrilando	so-
zinho	no	topo	da	via,	sem	mais	consequências.	

Dada	a	falta	de	padronização	desta	situação	na	
rede,	dada	a	segurança	adicional	muito	relevante	
que	acrescenta,	e	dado	o	aumento	de	performan-
ce	muito	significativo	em	vias	únicas,	o	PFN	deve	
também	 consagrar	 esta	 boa	 prática	 para	 dese-
nho	da	rede	e	evolução	das	vias	de	cruzamento	e	
resguardando,	permitindo	encurtar	o	 “headway”	
entre	comboios,	aumentando	velocidade	e	capa-
cidade	nos	trajectos.

Exemplo de via que converge directamente para via de circulação - diminui segurança, performance e capacidade. 
© João Cunha
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O Impacto das Alterações Climáticas

A	Infraestruturas	de	Portugal	tem	lançado	al-
guns	concursos	nos	últimos	meses	para	estudar	
os	impactos	das	alterações	climáticas	na	rede	fer-
roviária	nacional,	sendo	este	um	tema	que	tam-
bém	deve	estar	presente	no	PFN,	sempre	como	
guia	para	a	evolução	do	sistema.

Num	 cenário	 em	 que	 teremos	 precipitações	
menos	 frequentes,	 mas	 muito	 mais	 intensas,	
onde	as	ondas	de	calor	 serão	mais	persistentes	
e	 extremas,	 existem	muitos	 elementos	 da	 rede	
que	 estão	 insuficientemente	 protegidos	 ou	 cuja	
implantação	 carece	 de	 actualização	 das	 normas	
ou	princípios	orientadores.	Falamos	da	presença	
de	 traçados	em	 leito	de	 cheia,	 e	da	própria	ac-
tualização	 da	 definição	 de	 leitos	 de	 cheia,	 para	
que	exista	um	claro	alinhamento	de	futuras	obras	
sobre	itinerários	já	existentes	para	priorizar	a	sua	
salvaguarda	face	a	estes	eventos.

Também	 questões	 como	 a	 proximidade	 de	
edificações,	 árvores,	 postes	 e	 outros	 elementos	
numa	 rede	 totalmente	 electrificada	 tem	 impac-

tos	na	resiliência	distintos	de	quando	a	rede	não	
era	electrificada,	dado	que	danificar	o	sistema	de	
distribuição	eléctrica	gerará,	cada	vez	mais,	efei-
tos	 devastadores	 na	 operação.	 Portanto,	 é	 fun-
damental	que	estes	elementos	estejam	cada	vez	
mais	bem	protegidos.	

Ao	nível	 das	 condições	da	 infraestrutura,	 de-
vem	também	estar	previstas	orientações	para	que	
o	desenvolvimento	da	mesma	se	faça	rumo	a	con-
dições	potencialmente	mais	resistentes	aos	efei-
tos	dos	 fenómenos	climatéricos	extremos,	como	
por	exemplo	a	possível	inclusão	de	troços	de	via	
não	balastrada	(sem	fenómenos	de	arrastamento	
da	 camada	 de	 balastro	 por	 água,	 por	 exemplo)	
ou	a	implementação	de	sistemas	de	manutenção	
da	via	que	permitam	reduzir	os	efeitos	do	calor	
(como	 o	 sistema	 italiano	 de	 pintura	 dos	 carris,	
entretanto	já	em	ensaios	também	na	Áustria).

Modelo de Gestão e Garantia da 
Capacidade

Também	do	domínio	da	actuação	do	gestor	de	
infraestruturas,	 com	 importância	estrutural	 sufi-

Linha sem fim, dita de “escorregamento”, que permite maior segurança ao comboio desviado e reduzir tempos de 
confirmação necessários para autorizar passagem de outro comboio em sentido contrário. © João Cunha
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ciente	 para	 ser	 salvaguardado	 em	 PFN,	 os	mo-
delos	de	gestão	e	garantia	de	capacidade	têm-se	
revelado	instrumentos	críticos	para	promoção	da	
concorrência,	sendo	o	mais	recente	caso	de	suces-
so	o	Espanhol,	onde	a	ADIF	criou	um	sistema	de	
pedido	e	garantia	de	capacidade	nas	linhas	de	alta	
velocidade	que,	ao	assegurar	certeza	na	alocação	
de	 capacidade	 numa	 base	 pluri-anual	 alargada,	
conseguiu	reduzir	uma	das	importantes	barreiras	
de	acesso	ao	mercado	–	o	risco	substancial	colo-
cado	pelo	investimento	no	arranque	da	operação	
contra	a	incerteza	de	existência	de	capacidade	no	
horizonte	temporal	necessário	para	o	viabilizar.

Os	modelos	existentes	em	Portugal	são	básicos	
e	não	estão	ainda	claramente	aptos	a	situações	
de	concorrência	mais	alargada	no	 transporte	de	
passageiros.	Existindo	já	boas	práticas	internacio-
nais	para	estes	casos,	recomendo	que	a	versão	fi-
nal	do	PFN	documente	as	linhas	orientadoras	que	
em	Portugal	devem	ser	utilizadas	pelo	gestor	de	
infraestruturas	para	garantir	a	necessária	flexibi-
lidade	da	gestão	da	rede	e	a	necessária	previsi-
bilidade	que	os	operadores	necessitam	para	com	
confiança	garantirem	investimento	no	nosso	país.

Financiamento

Estou	consciente	de	que	um	PFN	não	é	neces-
sariamente	um	plano	de	investimentos	totalmen-
te	 definido,	mas	 os	 factores	 críticos	 de	 sucesso	
de	 planos	 de	 ordenamento	 de	 território	 não	 se	
restringem	 à	 existência	 de	 planos	 conceptuais	
bem	definidos	e	orientadores.	De	facto,	num	sec-
tor	com	crónico	subfinanciamento,	é	ainda	mais	
importante	que	esteja	também	acompanhada	de	
uma	orientação	publicada	e	assumida	relativa	ao	
esforço	 orçamental	 regular	 que	 o	 Estado	 portu-
guês	pode	orientar	para	a	rede	ferroviária.

Em	Espanha,	foi	factor	crítico	de	sucesso	para	
o	incomparável	desenvolvimento	da	sua	rede	fer-
roviária	um	compromisso	 tácito	–	 suficiente,	no	
caso	do	país	vizinho	–	que	resultou	numa	aloca-
ção	média	de	0,5%	do	PIB	ao	longo	de	cerca	de	
30	anos	ao	desenvolvimento	da	rede.	Em	Portu-
gal,	um	valor	deste	tipo	permitiria	a	conclusão	de	
todo	 o	 PFN	apresentado	 a	 discussão	 em	menos	
de	20	anos,	bem	mais	rápido	do	que	o	horizonte	
temporal	fixado.

Na	rodovia,	com	o	instrumento	das	PPP,	o	Esta-

do	acabou	por	também	garantir	–	e	não	de	forma	
tácita,	mas	explícita	–	um	financiamento	regular	
que	 permitiu	 que	 os	 empreendimentos	 se	 de-
senvolvessem	com	regularidade,	o	que	a	 jusan-
te	permitiu	que	o	sector	 industrial	português	se	
capacitasse	para	responder.	Este	é	outro	porme-
nor	 relevante	e	que	os	políticos	 têm	apresenta-
do	como	desculpa	para	a	dificuldade	de	execução	
das	obras	ferroviárias.	

O	 corolário	 disto	 é	 que,	 tanto	 para	 reservar	
fundos	para	o	 compromisso	que	o	Estado	assu-
me	com	o	PFN,	como	para	garantir	a	estabilidade	
e	regularidade	dos	empreendimentos	que	garan-
tem	a	capacitação	das	empresas	para	responder	
aos	 pedidos	 do	 Estado,	 é	 imprescindível	 que	 o	
nosso	país	adopte	de	forma	explícita	uma	aloca-
ção	plurianual	a	 investimentos	 ferroviários,	 seja	
qual	 for	 a	 forma	 em	 que	 tal	 seja	 feito.	 Dado	 o	
atraso	que	Portugal	 tem	neste	domínio	e	a	difi-
culdade	de	manter	prioridades	de	alocação	à	fer-
rovia,	 é	 duplamente	 importante	 que	 o	 PFN	 não	
seja	publicado	sem	estar	acompanhado	também	
de	 compromissos	 orçamentais	 estratégicos	 que	
permitam	regularidade	na	execução	dos	planos.

Plano de Operação de Passageiros 
e Contratação

Modelos de Concessão e Concurso

O	Plano	Ferroviário	Nacional	define	com	algum	
detalhe	 o	 padrão	 de	 serviços	 que	 se	 preconiza	
para	o	país	e	deve	ir	mais	longe,	definindo	tam-
bém	de	que	forma	encara	a	concessão	de	servi-
ços,	 quando	 tal	 for	 necessário	 –	 já	 abordei	 em	
capítulo	anterior.

Pela	legislação,	é	obrigatório	submeter	a	con-
curso	 periodicamente	 as	 obrigações	 de	 serviço	
público,	 requisito	essencial	na	defesa	do	Estado	
contra	a	especulação	e	estagnação	na	prestação	
de	serviços	 ferroviários,	promovendo	sempre	as	
alternativas	de	mais	baixo	custo	para	o	Estado,	as	
mais	eficientes,	inovadoras	e	eficazes.

Existem	dois	 grandes	modelos	 de	 concessão,	
curiosamente	ambos	presentes	em	Portugal:

1.	Concessão	longa	com	material	circulante	–	o	
que	está	em	vigor	para	a	CP,	de	10	a	15	anos,	em	
que	o	material	circulante	é	propriedade	do	ope-
rador	 e	 sua	 responsabilidade,	 sendo	o	prazo	de	
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concessão	longo	o	suficiente	para	permitir	amor-
tização	e	rentabilização	do	investimento;

2.	Concessão	curta	e	sem	material	circulante	
–	o	que	está	em	vigor	para	a	Fertagus,	com	con-
cursos	a	cada	5-10	anos,	e	obrigação	de	aluguer	
de	material	ao	Estado,	que	dimensiona	a	oferta	
a	montante	e	disponibiliza	o	parque	de	material	
circulante.	

No	 primeiro	 modelo,	 o	 risco	 sobre	 a	 grande	
fatia	de	custos	da	operação	ferroviária	(o	mate-
rial)	está	do	lado	do	operador,	estando	do	lado	do	
Estado	o	risco	de	performance,	fundamentalmen-
te	–	tem	menos	oportunidades	de	ir	ao	mercado,	
comparar	 alternativas	 e	 garantir	 evoluções.	 No	
segundo	modelo,	o	Estado	tem	muito	mais	flexi-
bilidade	e	garantias	de	poder	ir	acompanhando	as	
melhores	práticas	do	mercado,	ficando	para	si	o	
risco	de	dimensionamento.

No	 caso	 português,	 o	 segundo	 modelo	 tem	
mostrado	 a	 grande	 virtude	 de,	 em	 contexto	 de	
volumes	crescentes,	não	existir	 risco	de	dimen-
sionamento	–	aliás,	o	risco	é	o	inverso,	dado	que	
o	Estado	não	está	a	antecipar	como	devia	o	au-
mento	de	âmbito	da	concessão	da	Fertagus,	com	
expansão	 da	 sua	 frota.	 No	 entanto,	 o	 primeiro	
modelo	pode	ser	o	melhor	para	cenários	de	pro-
cura	mais	 incertos,	salvaguardando	o	Estado	de	
eventuais	cenários	de	investimento	em	frota	ex-
cessiva	para	as	necessidades	depois	constatadas.	

Assim,	o	que	defendo	é	um	modelo	para	servi-
ços	de	alta	densidade	(em	torno	das	áreas	urbanas	
e	entre	elas),	em	que	o	Estado	adquire	e	detém	
um	parque	 de	material	 circulante	 dimensionado	
para	o	âmbito	das	concessões	a	fazer,	concessões	
com	 um	 prazo	 entre	 5	 e	 10	 anos,	 renovadas	 e	
ajustadas	 frequentemente.	 Por	 outro	 lado,	 para	
linhas	de	âmbito	regional	em	territórios	com	me-
nos	 procura	 ou	 simplesmente	 maior	 incerteza,	
uma	concessão	do	tipo	da	que	actualmente	detém	
a	CP	é	vantajosa,	dando	ao	operador	a	 respon-
sabilidade	de	se	dimensionar	e	dando-lhe	tempo	
para	amortizar,	num	cenário	de	risco	controlado,	
o	 investimento	 realizado.	Defendo	 concessões	a	
15	anos,	neste	caso.

Sendo	este	um	pilar	fundamental	para	concre-
tização	das	operações	ferroviárias,	e	um	facto	de	
definição	incontornável,	o	PFN	deve	deixar	já	as	

linhas	de	acção	preferencial	definidas.	Desta	for-
ma,	sempre	e	quando	o	cenário	de	concessão	se	
colocar,	a	agilidade	de	gestão	será	conseguida	por	
ser	 suficiente	 perceber	 que	 tipo	 de	 caso	 temos	
pela	 frente,	 optando	 de	 imediato	 pelo	 modelo	
mais	adequado	como	simples	consequência.

Serviço ao Passageiro

Outro	 dos	 factores	 relevantes	 para	 a	 prefe-
rência	pela	 ferrovia	é	a	qualidade	do	serviço	ao	
passageiro.	Se	o	Estado	–	nós	todos	–	queremos	
construir	uma	rede	melhor	e	investir	mais	na	rede,	
é	importante	pensar	nos	critérios	de	prestação	do	
serviço	de	passageiros,	para	proteger	este	inves-
timento	comum	de	práticas	que	causem	descon-
fiança	e	atrito	 com	o	público	potencial,	 prejudi-
cando	os	objectivos	estabelecidos.

Existem	 já	muitas	práticas	documentadas	 in-
ternacionalmente	 e	 até	 vertidas	 em	 legislação	
ferroviária	que	devem	ser	publicitadas	e	anexa-
das	ao	PFN,	como	garantias	globais	de	serviço	–	
indemnizações	 em	 caso	 de	 atraso,	 responsabili-
dades	dos	operadores	em	casos	de	cancelamento	
e	adiamentos	de	serviço,	entre	outros.

Entre	as	componentes	que	me	parece	 impor-
tante	 serem	 garantidas,	 estão	 também	 a	 parte	
da	bilhética	(já	anteriormente	mencionada)	mas	
também	 os	 serviços	 a	 garantir	 ao	 passageiro	 e	
como.	Os	passageiros	devem	poder	contactar	fa-
cilmente	 com	 os	 operadores	 e	 devem	 também	
obter	ajuda	nas	 interfaces	 (estações	e	apeadei-
ros),	por	exemplo	por	parte	de	PMR,	grupos	de	
crianças	 ou,	 realidade	 em	 crescimento,	 idosos	
com	necessidades	especiais	de	acompanhamen-
to.	A	forma	como	a	provisão	destes	serviços	deve	
ser	 garantida	 pode	 já	 ser	 objecto	 de	 definição,	
fazendo	por	exemplo	sentido	que	seja	o	gestor	de	
infraestrutura	a	garantir	este	tipo	de	serviços	de	
forma	transversal,	em	nome	dos	operadores	e	de	
acordo	com	a	densidade	de	serviços	existentes.	

Nos	serviços	suburbanos	pode	e	deve	ser	dis-
pensado	apoio	ao	passageiro	no	comboio,	poden-
do	e	devendo	as	estações	ser	 fechadas	e	reser-
vadas	a	quem	apresente	bilhete	ou	passe,	e	nos	
restantes	deve	ser	garantida	presença	dos	ope-
radores	 a	 bordo	 dos	 seus	 serviços	 para	 prestar	
auxílio	e	informação	aos	passageiros	em	caso	de	
necessidade,	 cultivando	 uma	 cultura	 de	 serviço	
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que	se	aproxima	de	muitas	das	dimensões	mais	
humanas	 que	 estão	 na	 raíz	 da	 pressão	 pública	
que	 cada	 vez	mais	 é	 exercida	 para	melhorar	 o	
sistema	ferroviário.

Seja	qual	 for	a	definição,	é	muito	 importante	
que	o	PFN	não	se	esqueça	da	dimensão	de	ser-
viço	 ao	 passageiro	 como	 componente	 crítica	 do	
sistema	para	gerar	empatia,	confiança	e	seguran-
ça,	atributos	fundamentais	para	se	atingir	a	quota	
modal	proposta.

Turismo e Património

O	turismo	ferroviário	pode	ser	um	interessan-
te	vector	de	desenvolvimento,	especialmente	em	
territórios	menos	industrializados,	como	algumas	
experiências-piloto	têm	provado	no	nosso	país.	É	
uma	componente	de	viabilização	do	sistema	e	do	
país	como	qualquer	outra,	podendo	até	significar	
para	pequenas	comunidades	do	nosso	país	uma	
adição	de	valor	económico	relativo	até	superior	à	
instalação	de	uma	grande	fábrica	de	automóveis	
numa	das	áreas	metropolitanas.

O	PFN	toca	ao	de	leve	neste	tópico,	reconhe-
cendo,	bem,	a	sua	importância.	O	desafio	que	dei-
xo	é	o	de	se	trabalhar	em	cenários	mais	concretos	
e	na	perspectiva	de	sistema	que	pode	garantir	a	
mais	 fácil	execução	de	projectos	neste	domínio,	
efectivamente	garantido	a	sua	viabilização.

Linhas com Potencial Turístico

Existem	linhas	identificadas	como	tendo	poten-
cial	turístico,	mas	é	necessário	garantir	que	pelo	
menos	a	linha	do	Corgo	é	reaberta	para	um	misto	
de	serviço	público	(unindo	as	 linhas	de	Trás-os-
-Montes	e	do	Douro)	e	turismo.

Na	 linha	 do	 Vouga	 é	 também	 recomendável	
reabrir	um	pequeno	troço	entre	Sernada	do	Vou-
ga	e	Paradela,	que	pode	ser	operado	exclusiva-
mente	com	comboios	históricos	a	partir	de	Serna-
da	do	Vouga,	replicando	a	boa	prática	do	museu	
de	Azpeitia,	Espanha,	em	traçado	similar.	A	bele-
za	natural	e	a	sua	individualização	da	moderniza-
da	linha	do	Vouga	garantirão	manutenção	de	um	
grande	centro	de	interesse	de	turismo	ferroviário	
nesta	região	bastante	deprimida	e	que	tem	conse-
guido	alcançar	notoriedade	graças	aos	comboios	
históricos	da	 linha	do	Vouga.	É	uma	 localização	
única	no	nosso	país	para	este	tipo	de	actividade,	
em	união	com	o	rio	Vouga.

No	demais,	a	identificação	das	linhas	com	po-
tencial	histórico	corresponde	a	 linhas	em	opera-
ção	e	em	reactivação,	pelo	que	não	existem	mais	
comentários.

Património Edificado

Em	apoio	à	viabilização	de	projectos	de	turis-
mo	 ferroviário	 e	 circulação	de	 comboios	históri-
cos,	devem	ser	definidas	áreas	ferroviárias	de	es-
pecial	interesse	patrimonial,	com	lógica	de	gestão	
distinta	da	corrente,	que	possam	servir	de	apoio	à	
expansão	dos	projectos	museológicos	nacionais,	
e	 muito	 especificamente	 para	 compatibilizar	 a	
gestão	do	parque	necessário	às	actividades	turís-
ticas	a	promover.	Devem	estar	salvaguardadas.

Desta	forma,	devem	ser	consideradas	áreas	de	
especial	relevo	os	complexos	ferroviários	da	Ré-
gua,	Sernada	do	Vouga,	Entroncamento	e	Barrei-
ro,	como	áreas	de	exploração	do	edificado	numa	
lógica	de	parceria	com	o	Museu	Nacional	Ferroviá-
rio,	operadores	interessados,	câmaras	municipais	

O complexo ferroviário do Barreiro é único a nível europeu e pode ser um parque urbano ao serviço de comboios 
históricos funcionais e sua manutenção. © João Cunha
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e	associações	que	permitam,	
como	ecossistema,	garantir	a	
preservação	 do	 edificado	 de	
valor	 histórico	 inigualável	 a	
nível	 europeu	 e	 de	 o	 utilizar	
para	 garantir	 as	 reservas	 de	
material	 circulante	 histórico	
necessário	 ao	 garante	 dos	
planos	 para	 turismo	 ferro-
viário,	 bem	 como	 albergan-
do	 instalações	para	 seu	par-
queamento	e	manutenção.

Comboios Históricos

O	 PFN	 deve	 garantir	 que	
as	 linhas	de	elevado	interes-
se	 turístico	 possam	 manter	
compatibilidade	para	os	com-
boios	históricos,	seja	por	via	de	manutenção	da	
sua	bitola,	seja	por	via	do	garante	da	adaptação	
de	material	histórico	a	bitola	internacional,	quan-
do	e	se	tal	for	feito.	A	eventual	alteração	de	bito-
la	dos	veículos	históricos	representa	um	investi-
mento	relevante	para	o	país	na	manutenção	das	
condições	únicas	de	que	dispõe	actualmente	para	
prestar	este	tipo	de	serviços	a	uma	escala	e	com	
uma	pertinência	histórica	que	praticamente	mais	
nenhum	país	europeu	consegue	igualar,	e	que	im-
porta	projectar	no	futuro.

Conclusão

Ao	 longo	 destas	 páginas,	 procurei	 contribuir	
para	enriquecer	o	documento	nas	dimensões	que	
já	tem,	e	de	acrescentar	algumas	outras	que	con-
sidero	 extremamente	 relevantes.	 Tantas	 vezes	
nos	queixamos	em	Portugal	 do	problema	estru-
tural	 da	 roda	e	do	 carril	 não	 comunicarem	(eu-
femismo	para	as	dificuldades	de	comunicação	de	
gestor	de	infraestruturas	e	operadores)	que	seria	
uma	 oportunidade	 desperdiçada	 não	 aproveitar	
um	documento	 inédito	como	o	Plano	Ferroviário	
Nacional	 para	 lançar	 as	 fundações	 da	 harmoni-
zação	do	sistema,	a	partir	do	que	será	comum	a	
toda	a	operação	ferroviária	–	a	infraestrutura	e	a	
sua	gestão.

É	por	isso	que	as	dimensões	de	caracterização	
do	tipo	de	serviço	ao	passageiro,	da	qualificação	
das	 estações	 ou	 dos	 serviços	 de	 informação	 ao	
passageiro	 são	 imprescindíveis	 para	 garantir	 o	

cumprimento	 das	metas	 estratégicas	 do	 PFN,	 e	
ofereço	 com	 a	 sugestão	 de	 definições	 que	 faço	
a	 plataforma	 possível	 para	 garantir	 uma	 expe-
riência	similar	à	helvética,	onde	também	circulam	
muitos	operadores	diferentes	sem	com	isso	se	por	
em	causa	a	existência	de	uma	imagem	única	do	
que	é	o	 transporte	 ferroviário	na	Suíça	–	aí,	 in-
clusivamente	supera	a	dimensão	dos	operadores,	
porque	existem	vários	gestores	de	infraestrutura,	
e	todos	eles	oferecem	condições	similares.	Não	é	
impossível,	e	se	não	temos	ainda	essa	cultura,	a	
existência	 de	 um	 grande	 documento	 referencial	
para	o	desenvolvimento	do	sistema	ferroviário	é	o	
local	apropriado	para	fundar	estes	princípios.

É	óbvia	a	necessidade	de	anexar	compromis-
sos	financeiros	ao	plano	ferroviário	nacional,	que	
na	dimensão	de	estruturação	da	rede	é,	na	ver-
são	apresentada,	um	trabalho	bastante	coerente	
e	criterioso,	altamente	meritório	e	que	pode	ser	
ainda	melhor	–	as	sugestões	que	apresento	ende-
reçam	fundamentalmente	a	necessidade	de	resol-
ver	algumas	propostas	dúbias	e	de	termos	uma	
versão	final	 de	Plano	 Ferroviário	Nacional	 onde,	
para	cada	eixo	e	matriz	de	serviços,	exista	apenas	
um	cenário	de	chegada	–	podemos	não	conseguir	
chegar	lá	rapidamente,	mas	temos	de	aproveitar	
os	escassos	recursos	para	trabalhar	apenas	para	
uma	meta	final.

Faço	 votos	 para	 que	 esta	 contribuição	 possa	
ajudar	 a	 fortalecer	 a	 visão	 do	 Plano	 Ferroviário	
Nacional.

Comboio histórico da linha do Vouga. © João Cunha



A importância da sinalética num 
sistema de transporte de massas 
– o caso da Linha A e F do Metro do Porto

Desde o início das suas operações co-
merciais em 2002 que o Metro do 
Porto adotou uma sinalética marcada 

pelo minimalismo, simplicidade e sobriedade 
tanto na apresentação dos diagramas das suas 
linhas bem como do mapa da sua rede que foi 
evoluindo e hoje conta com 6 linhas assinala-
das pelas suas distintas letras e assinaturas 
cromáticas. 

Na	 apresentação	 das	 referidas	 linhas	 e	 no	 seu	
mapa,	o	Metro	do	Porto	opta	por	uma	indicação	bá-
sica	das	suas	estações	sem	 interface,	optando	por	
destacar,	recorrendo	a	negrito	e	à	colocação	de	es-
feras	 circulares	 brancas	 as	 estações	 terminais	 das	
suas	linhas	e	as	estações	que	permitem	o	transbor-
do	para	outras	linhas.

Tendo	por	base	o	exposto,	foquemo-nos	em	duas	
linhas	do	serviço	comercial	do	Metro	do	Porto,	a	Li-
nha	A	e	a	Linha	F.

A	Linha	A,	de	cor	azul,	foi	a	primeira	linha	a	entrar	
em	 serviço	 comercial	 pelo	 Metro	 do	 Porto,	 inicial-
mente	efetuando	o	percurso	Senhor	de	Matosinhos-
-Trindade	sendo	que,	atualmente,	efetua	o	percurso	
Senhor	de	Matosinhos-Estádio	do	Dragão.

Por	 outro	 lado,	 a	 linha	 F,	 de	 cor	 laranja,	 entrou	
apenas	ao	serviço	em	janeiro	de	2011,	expandindo	
para	leste	o	serviço	do	Metro	do	Porto,	cujo	término	
se	situa	em	Fânzeres,	Gondomar.

Ora,	desde	o	início	das	operações	comerciais	que	
o	término	poente	desta	linha	se	situou	no	mapa	da	
rede	e	na	sinalética	do	Metro	do	Porto	como	Senhora	
da	Hora,	conforme	podemos	ver	na	imagem	1.

Atendendo	ao	exposto,	seria	o	caso	então	que	terí-
amos	uma	Linha	F	(laranja)	a	efetuar	serviços	regu-
lares	entre	Fânzeres	e	Senhora	da	Hora	onde,	nesta	
estação,	inverteria	a	marcha	em	direção	outra	vez	a	
Gondomar.	

Igualmente,	com	base	no	referido	mapa,	caso	um	
utente	do	Metro	do	Porto	quisesse	fazer	o	percurso	
entre	Fânzeres	e	Senhora	da	Hora	e,	depois,	seguir	
viagem	para	Matosinhos	na	Linha	A	(azul),	teria	que	
forçosamente	efetuar	um	transbordo	em	Senhora	da	
Hora	para	um	outro	veículo	que	efetuasse,	de	acordo	
com	o	mapa,	o	serviço	Estádio	do	Dragão	–	Senhor	
de	Matosinhos.

Bom,	o	que	se	passa	é	que	nem	o	mapa	nem	a	
apresentação	do	diagrama	das	 linhas	do	Metro	do	
Porto	apresentam	a	realidade,	sendo	que,	desde	ja-
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Imagem 1 | Mapa do Metro do Porto (truncado) | 2022
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neiro	de	2011,	nenhum serviço da Linha F (la-
ranja) teve como término poente a estação de 
Senhora da Hora.

A	título	da	operação	comercial	do	Metro	do	Por-
to,	 a	 linha	 F	 (laranja)	 foi	 inicialmente	 alimentada	
por	 serviços	provenientes	 tanto	da	Linha	A	 (azul)	
como	da	linha	E	(violeta),	as	quais,	procedentes	de	
Senhor	de	Matosinhos	como	do	Aeroporto,	 respe-
tivamente,	estendiam	os	seus	términos	originários	
no	Estádio	do	Dragão	para	nascente,	em	direção	a	
Fânzeres.

No	entanto,	a	partir	de	2019	e	tal	como	assinala-
do	no	mapa	acima,	a	Linha	E	(violeta)	verificou	um	
encurtamento	 da	 sua	 operação,	 passando	 a	 usar	
como	término	a	estação	da	Trindade,	por	oposição	
ao	serviço	que	até	então	era	efetuado	até	ao	Está-
dio	do	Dragão.

Assim,	a	partir	de	2019,	a	linha	F	(laranja)	passou	
única	 e	 exclusivamente	a	 ser	 alimentada	por	 veí-
culos	procedentes	de	Senhor	de	Matosinhos	e	com	
bandeira	da	Linha	A	(azul).

Por	que	é	que	 isto	é	um	problema?	Porque	efe-
tivamente	 a	 Linha	 F	 (laranja)	 não	 existe,	 sendo	
apenas	um	prolongamento	para	leste	da	operação	
comercial	da	linha	A	(azul).	À	primeira	vista,	tal	di-
taria	que	a	Linha	F	deixasse	de	constar	dos	mapas	
do	Metro	do	Porto	e	mesmo	da	apresentação	dos	
diagramas	das	linhas	da	rede,	mas,	no	entanto,	não	
deverá	ser	essa	a	solução	mais	indicada.

Afinal,	a	Linha	A	(azul)	continua	a	operar	nos	mol-
des	inicialmente	referidos,	com	serviços	Senhor	de	

Matosinhos	–	Estádio	do	Dragão.	O	outlier	aqui	diz	
respeito	apenas	aos	serviços	Senhor	de	Matosinhos	
–	 Fânzeres	 que,	 erroneamente,	 são	 apresentados	
no	mapa	com	o	término	errado	de	Senhora	da	Hora.	
Acompanharam-me	 até	 aqui?	 Provavelmente	 não.	
Mas	felizmente	a	solução	para	evitar	confusões	nos	
utentes,	particularmente	entre	turistas	que	efetuam	
transbordos	desnecessários	em	Senhora	da	Hora	é,	
simplesmente,	estender	no	mapa	a	Linha	F	(laran-
ja)	até	Senhor	de	Matosinhos,	conforme	podemos	
ver	abaixo	na	 imagem	2.	Nessa	 imagem,	a	 Linha	
A	(azul)	já	não	caminha	sozinha	desde	Senhor	de	
Matosinhos	até	Senhora	da	Hora,	passando	agora	
englobar	também	os	serviços	da	Linha	F	(laranja)	e	
traduzindo,	no	mapa,	a	verdadeira	operação	comer-
cial	do	Metro	do	Porto	nos	seus	serviços	até	Fânze-
res.

A	 adoção	 desta	 correção	 minimalista	 assegura	
que	o	mapa	do	Metro	do	Porto	transmite	aos	seus	
utentes	uma	imagem	mais	fidedigna	das	operações	
comerciais	desenvolvidas,	permitindo	que	estes	to-
mem	as	melhores	decisões	possíveis	no	planeamen-
to	e	acompanhamento	de	percursos	que	tenham	de	
realizar	neste	sistema	de	transportes.

Não	deixando,	naturalmente,	de	traçar	rasgados	
elogios	à	imagem	e	identidade	gráfica	do	Metro	do	
Porto	e,	bem	assim,	do	seu	mapa	e	diagramas	de	
linhas,	 lamenta-se,	 no	 entanto,	 a	 existência	 des-
ta	pequena	mancha	que	peca	apenas	por	não	 ter	
tido	uma	resolução	mais	atempada	e	cuidada	que,	
conforme	vimos	atrás,	poderá	ser	facilmente	imple-
mentada.

Imagem 2 | Proposta de apresentação gráfica da Linha F (laranja)



Natal Na BeNespera

Pelo 2º ano consecu-
tivo a População de 
Benespera voltou a 

surpreender pela positiva. 
Com o apoio da Junta de Fre-
guesia de Benespera estes 
populares voluntariaram-se 
para enfeitar a aldeia com 
espírito natalício. 

Cerca	de	um	mês	de	prepa-
rativos	 serviram	 para	 cons-
truir	tudo	de	modo	artesanal.	
Pinhas,	 tecidos,	 madeiras,	
verduras,	 materiais	 reciclá-
veis	 e	 até	 o	 presépio	 foram	
preparados	 na	 Casa	 do	 Povo	
de	Benespera.

Neste	ano	foram	enfeitados	
diversos	 pontos	 da	 aldeia:	
Jardim,	Largo	dos	Cafés,	Igre-
ja	Matriz	e	Capelas	e	a	Esta-
ção	 Ferroviária.	 Foram	 tam-
bém	colocados	apontamentos	
nas	anexas	desta	povoação.

A	 Associação	 Move	 Beiras	
associou-se	 a	 esta	 iniciativa	
e	 apoiou-a	 desde	 o	 primeiro	
dia.	Visto	a	Estação	ser	uma	
das	 principais	 portas	 de	 en-
trada	 da	 aldeia,	 esta	 asso-
ciação	 solicitou	 autorização	
junto	 das	 Infraestruturas	 de	
Portugal	para	a	poder	enfeitar	
e	iluminar.	A	resposta	foi	mui-
to	rápida	e	a	IP	aprovou	esta	
iniciativa.

10	 de	 dezembro	 foi	 dia	 de	
inauguração.	Após	a	Eucaris-
tia,	acompanhada	pelo	grupo	
Anjo	 da	 Guarda,	 seguiu-se	
uma	 caminhada	 até	 ao	 local	
onde	 seriam	 inaugurados	 o	

Presépio	 e	 as	 luzes	 com	 a	 po-
pulação	 de	 Benespera,	 o	 Pre-
sidente	 de	 Junta	 de	 Freguesia	
Patrick	 Joaquim,	 o	 Pároco	 An-
tónio	Martins,	a	Vice-Presidente	
da	Câmara	Municipal	da	Guarda	
Amélia	 Fernandes	 e	 responsá-
veis	regionais	da	CP	e	IP.

Posteriormente,	 seguiu-se	
uma	mini	 excursão	até	 à	 serra	
de	Benespera,	onde	se	encontra	
a	Estação	Ferroviária.	Daqui	que	
é	 um	 verdadeiro	miradouro	 foi	
possível	visualizar	 todas	as	 ilu-
minações	da	aldeia	e	ver	como	
este	local	estava	a	rigor.	
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Presépio,	 árvores,	 verduras,	 laço	 gin-
gante	no	depósito	de	água,	um	minicom-
boio	feito	de	caixas	de	madeira	e	até	uma	
carroça	enfeitada.	Tivemos	direito	e	uma	
jeropiga	e	biscoitos	típicos	para	todos.

Despeço-me	convidando	 todos	a	virem	
visitar	 esta	 Aldeia	 Natal	 que	 tem	muito	
amor,	afeto,	alegria	e	bondade	para	dar.	
Aos	amantes	de	ferrovia	lanço	a	ideia	de	
apanharem	 um	 comboio	 para	 esta	 visi-
ta	porque	sim	esta	é	a	Estação	Natal.	A	
população	 de	 Benespera	 nunca	 descarta	
este	local	e	o	serviço	em	todos	os	eventos	
realizados.	É	uma	parte	integrante	no	dia	
a	dia	dos	mesmos.	

Com	o	desejo	de	recebermos	mais	visi-
tas,	aqui	deixo	a	ideia…

© Filipe Santos
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associação Move Beiras 
receBeu JoveNs estudaNtes

No passado dia 18 
de dezembro a As-
sociação Move Bei-

ras recebeu na Benespera, a 
“Capital Ferroviária” da Li-
nha da Beira Baixa, um gru-
po de jovens estudantes do 
curso de Gestão do Turismo 
do Instituto Politécnico de 
Setúbal. 

Esta	viagem	teve	o	intuito	de	
utilizar	 o	 comboio	 como	 meio	
de	 transporte	 sustentável,	 co-
nhecer	a	“Aldeia	Natal”	de	Be-
nespera,	 as	 suas	 pessoas,	 pa-
trimónio,	 tradições,	 costumes,	
saberes	e	sabores.

Já	 na	 “Estação	 Miradouro”	
este	grupo,	com	a	sua	professo-
ra	Eunice	Duarte,	foram	recebi-
dos	por	populares	com	a	canção	
“Alegrem-se	os	Céus	e	a	Terra”	
e	 pelo	 Presidente	 da	 Junta	 de	
Freguesia,	Patrick	Joaquim.

O	 almoço	 e	 a	 visita	 guiada	 à	
aldeia	contaram	com	muita	ani-
mação,	contos,	 lendas,	crenças	
e	religião.

Este	 grupo	 contou	 com	 um	
mercadinho	 de	 Natal	 e	 a	 atu-
ação	 do	Grupo	 de	Cantares	 da	
Sequeira	 promovido	 pela	 Junta	
de	Freguesia	de	Benespera.

Agradecemos	ao	Município	da	
Guarda,	 à	 Associação	 Cultural	

e	 Recreativa	 de	 Benespera	 e	 à	
Junta	 de	 Freguesia	 de	 Benes-
pera	 pelo	 apoio	 a	 esta	 ativida-
de	e	claro,	a	toda	a	equipa	que	
proporcionou	 mais	 um	 grande	
evento	de	sucesso	com	a	marca	
Move	Beiras!

Esta	atividade	prova	que	o	In-
terior	está	vivo,	recomenda-se	e	
as	pessoas	dão-lhe	valor.
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Linha do Algarve
(Troço Faro - Vila Real de Santo António)

Um resumo muito mais curto do 
que tem sido habitual, mas com 
imagens da intervenção que foi o 

grande destaque de Dezembro. 

O	primeiro	fim	de	semana	do	passado	mês	
assistiu	 à	 demolição	 da	 passagem	 superior	
existente	 à	 entrada	 da	 estação	 de	 Olhão	 no	
sentido	ascendente.

A	impossibilidade	de	colocar	a	catenária	sob	
a	 estrutura	 obriga	 a	 que	 tenha	 de	 ser	 cons-

truída	 uma	 nova	 ponte,	 num	 eixo	 rodoviário	
fundamental	da	cidade	de	Olhão.

Foram	 muito	 os	 populares	 que	 durante	 al-
guns	 dias	 assistiram	 a	 um	 espectáculo	mag-
nífico	de	coordenação	de	homens	e	máquinas.

Durante	os	dias	3	(parcialmente)	e	4	de	De-
zembro	 a	 linha	 manteve-se	 encerrada	 entre	
Faro	e	Olhão	tendo	sido	disponibilizados	servi-
ços	rodoviários	de	substituição.

fErrovia 2020fErrovia 2020fErrovia 2020

Os trabalhos de demolição 
iniciaram-se ao nível do 

pavimento.

03-11-2022.

© Pedro André

Em simultâneo uma equipa 
trabalhava ao nível da via.

04-12-2022
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No dia seguinte a 
passagem superior já 

tinha "desaparecido". Uma 
intervenção contínua durante 

a noite para permitir a 
circulação dos comboios na 

2ª feira seguinte.

04-12-2022.

©  Pedro André

Houve a necessidade de 
proceder à cobertura dos 

elementos da via para evitar 
a degradação dos mesmos.

03-12-2022
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Vista da passagem superior 
do lado da estação de 

Olhão.

03-12-2022
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Foram também feitos 
alguns trabalhos de 

estabilização das barreiras, 
evitando a queda de 
detritos para a linha.

04-12-2022.

© Pedro André

Podemos observar com 
clareza todo o trabalho 

efetuado na preservação 
da via férrea. Lonas de 
plástico, elementos de 

borracha similar aos das 
passagens de nível e 
contraplacados foram 
alguns dos materiais 

utilizados.

04-12-2022.
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Com a estação de Olhão em 
fundo e a travessia aérea 

em metal por onde se efetua 
atualmente a passagem das 
condutas de águas, gás e 

comunicações.  

04-12-2022

© Pedro André



Comboio de Natal, uma surpresa da CP 
para final do ano. 

Contumil, 22-12-2022.

  © Eduardo Guimarães


