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2023 começou mal. A 
quantidade de inci-
dências na infraes-

trutura é alarmante e não 
pode ser assacada apenas a 
mau tempo. Começámos o 
ano a anunciar 8 semanas de 
via única entre a Pampilhosa 
e Souselas por causa de um 
deslizamento de terras há 
muito anunciado – tão anun-
ciado que ainda no tempo da 
Refer foi projectada uma va-
riante para evitar o proble-
ma. Além disto, em apenas 
duas semanas, três inciden-
tes críticos aconteceram no 
troço Gaia – Granja, cuja re-
novação está praticamente 
terminada – um apeadeiro 
no chão (Madalena) e dois 
buracos profundos abertos 
sob a via (ambos em France-
los) levantam todas as dúvi-
das sobre a obra e as condi-
ções de segurança.

Não	sou	especialista	em	en-
genharia	 civil,	 mas	 consultan-
do	 quem	 sabe	 se	 evidenciam	
problemas	 similares	 e	 estrutu-
ralmente	 relevantes.	 Até	 que	
ponto	está	a	segurança	das	cir-
culações	 garantida?	 Sobretudo	
nos	 dois	 casos	 de	 Francelos,	
foi	uma	autêntica	sorte	não	ter	
existido	 uma	desgraça	 com	ví-
timas	mortais,	um	aviso	crítico	
mais	numa	rede	que	começa	a	
acumular	 demasiados	 eventos	
do	género.

A	 Infraestruturas	 de	 Portu-
gal	está	numa	falência	funcional	
similar	à	que	a	CP	apresentava	
em	2018,	com	a	diferença	que,	
cinco	anos	depois	disso,	no	caso	
da	IP	temos	todos	os	principais	
actores	 em	 completa	 negação.	
Nem	 o	 Ferrovia	 2020	 acelera	

(para	se	completar),	nem	o	PNI	
2030	está	no	terreno	(e	já	devia	
estar),	 nem	 a	 segurança	 está	
garantida,	 nem	 a	 propaganda	
abranda.	 Não	 é	 ridículo	 dizer-
-se	 que,	 nem	 que	 seja	 de	 um	
ponto	de	vista	de	gestão,	a	in-
fraestrutura	 ferroviária	 está	 na	
sua	maior	crise	de	sempre,	em	
Portugal.

Não	 podemos	 mais	 abordar	
estes	 problemas	 sem	 também	
perguntarmos	onde	anda	o	IMT	
–	 que	 é	 a	 autoridade	 nacional	
de	 segurança	 ferroviária.	 Pe-
rante	tantos	e	repetidos	casos,	
físicos	e	processuais,	o	respon-
sável	máximo	da	segurança	em	
Portugal	não	pode	continuar	no	
banco	 de	 trás	 a	 observar	 e	 a	
“safar”	 a	 IP	 –	 como	 a	 renova-
ção	 temporária	 que	 concedeu	
ao	 certificado	 de	 segurança	 da	
IP	 que,	 como	 nos	 lembramos,	
caducou	no	ano	de	2022	–	uma	
situação	mais	que	é	impensável	
numa	empresa	desta	dimensão	
e	que	os	actores	políticos	tam-
bém	continuam	a	ignorar.

Depois	de	Soure	em	2020	–	
três	anos	volvidos,	como	estão	
as	 promessas	 de	 melhoria	 de	
segurança	processual	e	nos	veí-
culos	de	via?	–	e	de	tantos	casos	
a	afectarem	a	segurança	ferro-
viária,	é	também	o	IMT	que	está	
aqui	em	jogo.	Seja	por	acção	ou	
por	 omissão,	 está	 a	 validar	 o	
actual	 estado	 que,	 repetindo	 o	
que	já	anteriormente	escrevi,	é	
um	 estado	 que	 representa	 um	
altíssimo	passivo	de	 segurança	
na	 rede	 ferroviária	 que	 poderá	
acabar	em	desgraça.

Também	não	se	percebe	onde	
anda	o	regulador	do	sector	–	a	
AMT	–	numa	outra	vertente	que	
é	a	da	competitividade	do	modo	

ferroviário	e	o	equilíbrio	de	po-
deres	e	de	mercado	neste	sec-
tor.	Como	é	possível	que	numa	
rede	 mais	 insegura,	 a	 obrigar	
os	operadores	a	muito	pior	per-
formance,	a	causar	insatisfação	
nos	utilizadores	e	clientes,	seja	
aprovado	para	2023	um	aumen-
to	 de	 taxas	 de	 uso	 superior	 a	
20%?	É	mais	caro	utilizar	uma	
infraestrutura	pior?

Nesta	 edição	 trazemos	 ven-
tos	 mais	 agradáveis	 de	 Es-
panha,	 onde	 o	 ministério	 do	
Fomento,	 com	 muito	 menos	
anúncios,	 lançou	 no	 ano	 de	
2022	 um	 notável	 programa	 de	
incentivo	ao	transporte	de	mer-
cadorias	ao	abrigo	do	PRR,	um	
contraste	 absoluto	 com	 o	 zero	
absoluto	 que	 o	 PRR	 português	
tem	destinado	à	operação	ferro-
viária.	Podemos	encontrar	mui-
tos	 defeitos	 em	 Espanha,	 mas	
desprezo	pelos	operadores	não	
encontraremos	certamente.

Espero	que	a	nova	equipa	mi-
nisterial	entenda	a	dimensão	do	
problema	que	tem	à	sua	frente	
–	mas	 também	 é	 verdade	 que	
a	sua	resolução	não	é	especial-
mente	complicada.	Não	consigo	
perceber	porque	razão	é	precisa	
especial	coragem	para	se	mexer	
em	alguns	tópicos,	mas	aparen-
tando	 ser	 necessária,	 também	
desejo	que	a	tenham.

Vamos	 lá	 recuperar	de	mais	
uma	grave	crise	ferroviária.

João Cunha

Editorial
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Errata do artigo “portugal - thE rEturn ptg 

rEgrEssou a portugal” puBliCado na Edição antErior

Na	página	6	 logo	no	primeiro	parágrafo	onde	
se	lê	“Recuando	a	2014	(...)	na	altura	houve	car-
ruagens	Schindler	e	Sorefame	cabendo…”,	deve	
ler-se	apenas	“…na	altura	houve	carruagens	So-
refame	cabendo…”,	as	carruagens	Schindler	ape-
nas	voltariam	à	linha	no	ano	de	2017.

Na	página	25	no	último	parágrafo	onde	se	 lê	
“…	 regressando	 o	 comboio	 ao	 Barreio	 para	 aí	
abastecer	de	água	e	resguardar	durante	a	noite.”	
deve	ler-se	“…	regressando	o	comboio	ao	Barreio	
para	aí	resguardar	durante	a	noite.”,	não	foi	feito	
abastecimento	de	água	às	carruagens	no	Barrei-
ro,	apenas	em	Beja.

apaC vai opErar um 
inédito iBEria ExprEss

Depois dos recentes sucessos com 
o regresso dos comboios fretados 
pela APAC para os seus associados, 

a maior associação portuguesa anunciou 
para este ano a intenção de fazer circular o 
“Iberia Express”, nome dado ao projecto do 
comboio que ligará Porto e Lisboa a Barcelo-
na, com passagens por Ciudad Real, Valen-
cia, Mora La Nova, Zaragoza, Madrid e Sala-
manca.

O	passeio,	previsto	para	os	dias	8	a	12	de	Junho	
de	2023,	está	anunciado	com	carruagens	Schind-
ler,	embora	o	processo	de	autorização	deste	ma-
terial	a	Espanha	ainda	decorra	e	possa	existir	a	
necessidade	de	as	trocar	por	carruagens	Sorefa-
me,	cuja	menor	largura	pode	ser	condição	impor-
tante	 para	 inscrição	 no	 gabarito	 das	 vias	 espa-
nholas.	Além	destes	veículos,	a	associação	prevê	
ainda	utilizar	o	restaurante	88-40	003	de	fabrico	
Sorefame	que	 a	CP	 está	 a	 recuperar	 (conforme	
notícia	na	nossa	última	edição),	fazendo	também	
regressar	à	realidade	nacional	o	serviço	de	refei-
ções	a	bordo,	uma	comodidade	 importante	para	
tão	longas	viagens.

Em	 território	 nacional	 a	 operação	 será	 da	 CP,	
com	locomotivas	2600	e	1550	chamadas	à	opera-
ção,	que	em	território	nacional	percorrerá	a	linha	

entre	Porto	e	Badajoz	no	dia	8	de	Junho,	e	entre	
Vilar	Formoso	e	Porto	(via	Entroncamento)	a	12	
de	Junho.	Do	lado	espanhol,	prevê-se	a	utilização	
de	locomotivas	da	MEDWAY.

A	 associação	 lançou	 uma	 pré-inscrição,	 para	
recolher	 o	 interesse	 e	 permitir	 aos	 pré-inscritos	
serem	os	primeiros	a	ter	acesso	ao	registo	defini-
tivo,	previsto	até	final	de	Fevereiro,	logo	que	a	as-
sociação	finalize	todos	os	preparativos	da	viagem,	
onde	se	inclui	a	operação	dos	comboios	em	Portu-
gal	e	Espanha,	a	logística	das	refeições	a	bordo	e,	
sobretudo,	a	autorização	especial	que	os	veículos	
da	CP	 têm	de	 obter	 para	 poderem	 circular	 pela	
rede	ferroviária	espanhola.
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Linha do Norte à Beira 
do Colapso

Entre o final do mês de Dezembro e 
meados de Janeiro ocorreram diver-
sas situações de quase acidente na 

rede ferroviária portuguesa devido a pro-
blemas nas camadas de solo que servem de 
base à via.

Todas	 estas	 situações	 ocorreram	 na	 principal	
via	 do	 país,	 a	 linha	 do	Norte	 e,	 algumas	 delas	
numa	das	 zonas	mais	 congestionadas	e	que	 se	
encontra	em	fase	de	renovação,	falamos	pois	do	
troço	Espinho	–	Vila	Nova	de	Gaia.	

Nestes	casos,	por	alguma	razão	que	poderá	ter	
a	ver	com	a	quantidade	de	chuva	que	caiu,	os	so-
los	desapareceram	tendo	ficado	apenas	a	cama-
da	de	topo	que,	por	ser	composta	por	uma	mistu-
ra	de	solo	e	cimento	aguentou	temporariamente	
a	 ausência	 da	 sua	base	de	 suporte.	O	peso	da	
superestrutura	e	os	esforços	causados	pela	pas-
sagem	dos	comboios	acabaram	por	causar	o	co-
lapso	desta	camada,	não	prevista	para	aguentar	
tais	esforços,	 tendo	aberto	crateras	na	via	com	
vários	 metros	 de	 profundidade.	 Felizmente	 em	
nenhum	dos	casos	estava	a	passar	um	comboio	
no	momento	da	rotura.

pouCa tErra pouCa tErra E a linha FiCa sEm tErra

66

Aterro de Souselas, 15 de Janeiro de 2023. © Fernando Liberato
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Os	 casos	 em	 questão	 aconte-
ceram	na	zona	de	Francelos	e	do	
apeadeiro	da	Madalena.

No	dia	02	de	Janeiro	um	des-
lizamento	 de	 terras	 junto	 do	
apeadeiro	 da	 Madalena	 levou	 a	
que	a	plataforma	provisória,	re-
sultado	das	obras	que	decorrem,	
e	 que	 serve	 a	 via	 descendente	
ficasse	 interdita	 ao	 serviço	 de	
passageiros.	Só	no	dia	25	desse	
mês	é	que	as	paragens	voltaram	
a	 ser	 repostas	 na	 plataforma,	
novamente	provisória	até	que	as	
obras	de	modernização	sejam	fi-
nalizadas.

A	12	de	Janeiro	deu-se	o	aba-
timento	 de	 parte	 da	 via	 des-
cendente	 junto	à	plataforma	de	
Francelos,	 levando	 a	 que	 essa	
via	 ficasse	 suspensa	entre	Gaia	
e	Granja	com	a	circulação	a	efetuar-se	em	
via	única.	Após	 intervenção	a	circulação	na	
via	afetada	ficou	restabelecida	no	dia	15	com	
limitações	de	velocidade.

No	 dia	 18	 Janeiro	 surgiu	 novo	 “buraco”,	
desta	vez	abatimento	na	via	III	da	estação	
técnica	de	Francelos,	com	os	comboios	a	cir-
cularem	 em	 via	 única	 descendente	 e	 sem	
efetuarem	paragem	no	apeadeiro	da	Mada-
lena.	 No	 próprio	 dia	 a	 situação	 ficou	 “nor-
malizada”	 e	 os	 comboios	puderam	voltar	 a	
circular	“normalmente”	sujeitos	a	novas	limi-
tações	de	velocidade.

Deslizamento de terras junto à plataforma do apeadeiro da Madalena. 
Fotografia recebida via Twitter. © D.R.

Abatimento de via junto à plataforma de Francelos.
Fotografia recebida via Twitter. © D.R.

Madalena, 05 de Janeiro de 2023. 
© Jorge Lopes
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Já	um	caso	diferente	ocorreu	nas	proximidades	
de	Souselas	onde	um	aterro,	reconhecidamente	
monitorizado	 segundo	a	 IP,	 cedeu	parcialmente	
também	devido	à	ação	das	chuvas.

É	 reconhecido	 que	 o	 caminho-de-ferro	 requer	
um	acompanhamento	 e	monitorização	 constan-
tes	sobretudo	em	zonas	com	condicionantes	ou	
que,	 por	 um	motivo	 ou	 outro,	 requeiram	 redo-
brados	 esforços.	 Na	 história	 do	 nosso	 caminho	
de	ferro	são	conhecidos	alguns	exemplos	de	con-

tínuo	acompanhamento,	como	é	o	caso	da	pon-
te	Maria	Pia	durante	praticamente	todo	o	século	
XX,	as	 inspeções	periódicas	às	obras	de	arte	e	
suas	fundações	em	alguns	locais	onde	os	caudais	
sofrem	 grandes	 variações	 ou	mesmo	 casos	 de	
monitorização	e	construção	de	contenções	para	
antever	a	queda	de	pedras	que	se	desprendam	
dos	maciços	rochosos	muito	fraturados	como	os	
que	existem	na	linha	do	Douro.

São	situações	extremas	onde	a	imprevisibilida-
de	e	as	limitações	temporais	até	uma	interven-
ção	ou	substituição	levam	a	que	seja	necessário	
este	tipo	de	ação.	Nada	mais	há	a	 fazer	senão	
acompanhar	e	vigiar.

O	caso	que	ficou	agora	conhecido	é	algo	dife-
rente.	Foi	divulgado	que	este	ponto	estava	a	ser	
monitorizado	e	que	existia	já	uma	intenção	e	os	
projetos	para	realização	de	uma	variante.	Apesar	
disso,	a	opção	recentemente	concretizada	passou	
apenas	pela	execução	de	uma	RIV	-	Renovação	
Integral	de	Via.	À	semelhança	das	situações	an-
teriormente	referidas,	poder-se-á	dizer	que	tudo	
estava	 a	 ser	 feito	 e	 que	 o	 acompanhamento	 e	
monitorização	era	a	única	ação	possível.	Contudo,	
ao	ver	imagens	do	local	onde	aconteceu	a	derro-
cada	parcial	é	visível	um	pequeno	curso	de	água	
a	correr	junto	à	base	do	talude.	Este,	cujo	caudal	
sofreu	grandes	variações	devido	às	 chuvas	que	
se	fizeram	sentir,	 tem	o	seu	 leito	sem	qualquer	
proteção	ou	elemento	que	permitisse	promover	

a	sua	separação	com	a	base	de	um	
aterro	com	dezenas	de	metros	de	
altura	por	onde	passam	diariamen-
te	centenas	de	comboios.	Podia	ter	
sido	feito	mais	antes	do	colapso	e	
a	segurança	à	circulação	foi	posta	
em	causa.

Para	 solução	 do	 problema	 a	 IP	
anunciou	 uma	 intervenção,	 a	 de-
correr	 atualmente,	 que	 passará	
pela	 execução	 de	 uma	 estrutura	
de	 contenção	 por	 micro	 estacas	
na	 plataforma	 da	 via-férrea,	 bem	
como	pela	retirada	dos	solos	instá-
veis	do	talude	de	aterro,	com	cerca	
de	16	metros	de	altura,	e	posterior	
reforço	 e	 alargamento	 do	mesmo	

88

Abatimento de via junto à plataforma de Francelos.
Fotografia recebida via Twitter. © D.R.

Buraco na estação de Francelos. Fotografia recebida via Twitter. © D.R.
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de	modo	a	garantir	a	sua	
estabilidade	 global,	 im-
plicando	 o	 desvio	 de	 ri-
beira	existente.

Estas	 ocorrências	 en-
tram	 diretamente	 para	
a	 categoria	 dos	 “felizes	
acontecimentos”.	Os	 da-
nos	 são	 apenas	 mate-
riais	e	circunstâncias.	No	
entanto,	 situações	 como	
esta	última	relatada	con-
tinuam	 a	 existir	 em	 vá-
rios	pontos	da	rede.	Este	
eventos	 deviam	 levar	 o	
setor	 a	 retirar	 cuidado-
sas	ilações	para	o	futuro	
porque,	como	diz	o	dita-
do	popular,	“Tantas	vezes	
vai	o	cântaro	à	fonte	...”

Aterro de Souselas, 31 de Dezembro de 2023. © Fernando Liberato

Aterro de Souselas, 17 de Dezembro de 2022. © Fernando Liberato
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Aterro de Souselas, dias 02 e 30 de Janeiro de 2023. © Fernando Liberato
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a propaganda da ip soBrE os proBlEmas Em 
sousElas

O comunicado (reproduzido após o 
primeiro parágrafo) que a Infraes-
truturas de Portugal publicou a dar 

conta dos problemas no aterro entre Souse-
las e Pampilhosa é um tratado de como uti-
lizar uma empresa pública e a sua comuni-
cação institucional para proteger decisores, 
mais do que para enfrentar os cidadãos de 
forma honesta e adulta.

“Em resultado da mais recente avaliação aos 
trabalhos em curso para estabilização de talude 
ao km 228,150, da Linha do Norte, a IP prevê 
que a circulação limitada a uma das vias se man-
tenha por um período que, nesta data, se estima 
em cerca de 8 semanas.

O talude em causa, embora sob mo-
nitorização, não apresentava sinais de 
risco ou instabilidade, situação que se 
alterou em virtude da elevadíssima pre-
cipitação que se têm registado no país 
nas últimas semanas, com consequên-
cias ao nível da saturação dos solos.

Face aos riscos detetados, a IP, em 
concertação com os operadores, ado-
tou de imediato as medidas necessárias 
para garantir a segurança do sistema 
ferroviário, tendo simultaneamente de-
sencadeado as ações necessárias para 
a estabilização do talude no mais curto 
espaço de tempo.

Desenvolvido o respetivo projeto, a 
solução de estabilização passará pela 
execução de uma estrutura de conten-
ção por micro estacas na plataforma da 
via-férrea, bem como pela retirada dos 
solos instáveis do talude de aterro, com 
cerca de 16 metros de altura, e poste-
rior reforço e alargamento do mesmo 
de modo a garantir a sua estabilidade 
global, implicando o desvio de ribeira 
existente, com custos totais ainda não 
apurados.

Os trabalhos respeitarão, necessariamente, os 
procedimentos de contratação pública, sendo que 
todos os esforços estão a ser feitos no sentido de 
minimizar os prazos associados.

Este talude inserido no troço Alfarelos – Pam-
pilhosa, que foi objeto de reabilitação integral de 
via em 2018, não foi intervencionado, uma vez 
que não apresentava sinais de instabilidade e o 
investimento não contemplava intervenção siste-
mática em taludes, dadas as restrições financei-
ras existentes à data da decisão.”

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-
-pt/condicionamento-circulacao-ferroviaria-na-
-linha-do-norte-entre-estacoes-ferroviarias-de-
-souselas-e

03 de Janeiro de 2023. © Jorge Lopes

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/condicionamento-circulacao-ferroviaria-na-linha-do-norte-entre-estacoes-ferroviarias-de-souselas-e
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/condicionamento-circulacao-ferroviaria-na-linha-do-norte-entre-estacoes-ferroviarias-de-souselas-e
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/condicionamento-circulacao-ferroviaria-na-linha-do-norte-entre-estacoes-ferroviarias-de-souselas-e
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/condicionamento-circulacao-ferroviaria-na-linha-do-norte-entre-estacoes-ferroviarias-de-souselas-e
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No	comunicado,	a	IP	afirma:

•	O	talude	estava	monitorizado	e	em	boas	con-
dições,	mas	a	chuva	alterou	o	cenário;

•	Não	existia	qualquer	necessidade	de	intervir	
no	 talude,	mas	 em	 2018	 foi	 descartada	 inter-
venção	ali	 para	 fazer	o	que	 tinha	de	 ser	 feito,	
por	falta	de	recursos	financeiros;

Apesar	 da	 situação	 de	 emergência,	 a	 IP	 não	
aproveita	as	disposições	previstas	no	CCP	(Có-
digo	 dos	 Contratos	 Públicos)	 que	 permitiriam	
agilizar	o	processo	de	resolução	do	problema.	A	
IP	é	uma	entidade	que	se	enquadra	nos	setores	
especiais	tendo	por	isso	um	leque	de	possibilida-
des	superior	a	demais	entidades	públicas.

Toda	esta	propaganda	de	vão	de	escada,	con-
traditória	 em	 si	mesmo,	 priva	 a	 rede	 nacional	
de	rápido	conserto,	até	porque	o	argumento	de	
2018	 acaba	 por	 destruir	 o	 que	 seria	 uma	 fácil	
alegação	de	emergência	para	fintar	o	código	de	
contratação	pública.	Não	se	percebe	como	é	que	
a	IP	ao	mesmo	tempo	que	defende	que	não	ha-
via	nada	a	fazer	para	prevenir	o	incidente,	nos	
esclareça	que	só	não	fez	algo	em	2018	por	falta	
de	meios	financeiros.	Também	não	ouvimos	a	IP	
nessa	altura	clamar	por	dinheiro	para	se	
fazer	mais,	tendo	aliás	sido	parte	activa	
na	vergonhosa	propaganda	em	que	este-
ve	envolvida	a	pírrica	obra	de	renovação	
entre	Alfarelos	e	a	Pampilhosa,	cujas	se-
quelas	têm	sido	numerosas,	com	taludes	
em	permanentes	intervenções.

A	 rede	 ferroviária	 nacional	 é	 dema-
siado	importante	para	o	país	para	estar	
neste	estado	e	para	ser	menorizada	por	
comunicação	 propagandística	 e	 pouco	
séria	 deste	género.	Não	deixaremos	de	
continuar	 a	 denunciar	 comportamentos	
não	éticos	e	contraditórios	de	progresso	
do	meio	ferroviário.

05 de Janeiro de 2023. © Jorge Lopes

06 de Janeiro de 2023. © Valério dos Santos
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talgo dE Fora
do ConCurso da Cp

Foi notícia em Janeiro 
a exclusão da Talgo-
-Siemens do concur-

so de aquisição de 117 com-
boios regionais e urbanos 
da CP. 

Além	de	um	ligeiro	atraso	na	
apresentação	da	proposta	final,	
o	 consórcio	 germano-espanhol	
apresentou	 um	 preço	 muito	
superior	 ao	 valor-limite	 pre-
visto	 no	 procedimento	 concur-
sal	–	1120M€	contra	820M€	de	

valor-alvo.	 Uma	 das	 histórias	
que	fica	por	escrever	deste	con-
curso	é	um	certo	desprezo	com	
que	 a	 Siemens	 enfrentou	 este	
concurso	–	sob	qualquer	pers-
pectiva	muito	interessante	para	
qualquer	 construtor	 ferroviário	
do	mundo.

No	 processo	 e	 convidadas	
para	a	ronda	negocial	final	an-
tes	 de	 decisão	 da	 CP	 ficaram	
Alstom,	Stadler	e	CAF,	 com	as	
duas	 primeiras	 a	 serem	 vistas	

no	sector	como	as	grandes	fa-
voritas	 a	 vencerem	 o	 maior	
concurso	de	material	motor	de	
sempre	 da	 CP.	 Entre	 estas,	 a	
Alstom	 já	 garantiu	 que	 cons-
truirá	uma	fábrica	de	comboios	
em	Portugal,	medida	 esperada	
após	ter	sido	obrigada	a	ceder	
algumas	 unidades	 industriais	
na	 Europa	 a	 seguir	 à	 aquisi-
ção	da	Bombardier,	o	que	neste	
momento	 limita	 a	 capacidade	
global	disponível	deste	constru-
tor,	na	Europa.

08 de Janeiro de 2023. © Jorge Lopes 22 e 28 de Janeiro de 2023. © Jorge Lopes
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rElatório gpiaaF
dEsCarrilamEnto dE vagão do ComBoio 

n.º 51232 na linha do nortE, próximo dE 
CortEgaça, Em 17-07-2019

Em dezembro de 
2022 o GPIAAF (Ga-
binete de Prevenção 

e Investigação e Acidentes 
com Aeronaves e de Aciden-
tes Ferroviários) publicou o 
relatório final sobre a inves-
tigação do descarrilamento 
de um vagão Us (série 970) 
ao PK 308,856 da Linha do 
Norte.

Na	 tarde	 de	 17	 de	 julho	 de	
2019,	o	 comboio	de	brita	 (va-
zio)	n.º	51232	(Medway),	par-
tiu	de	Ermesinde-A	com	destino	
ao	Entroncamento,	quando	pe-
las	15h16,	após	a	passagem	do	
apeadeiro	de	Cortegaça,	o	12.º	
vagão	descarrilou.	O	vagão	em	
causa,	da	série	Us	(970),	seguia	
vazio	quando	a	mola	do	lado	di-
reito	do	segundo	rodado	(roda	

4)	 se	 separou	em	duas	partes	
(por	 quebra	 da	 lâmina	mestre	
da	mola	de	suspensão),	sendo	
cada	uma	das	partes	arrastadas	
sobre	o	balastro	durante	380m,	
altura	 em	 que	 numa	 curva	 de	
transição	 à	 direita	 o	 primeiro	
rodado	 do	 vagão	 descarrilou	
para	o	lado	esquerdo	da	via.	

Vagão descarrilado. Retirado do Relatório do GPIAAF.
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Após	 percorrer	 2300m	 a	 tri-
pulação	 apercebeu-se	 que	 a	
traseira	 do	 comboio	 levantava	
poeira,	 e	 aplicou	 frenagem	 de	
modo	 a	 imobilizar	 o	 comboio,	
o	 que	 veio	 a	 acontecer	 ao	 PK	
306,100,	 tendo	 o	 Agente	 de	
Acompanhamento	 verificado	 o	
comboio	onde	encontrou	o	12.º	
vagão	 parcialmente	 descarrila-
do	 e	 informou	 o	CCO	de	Con-
tumil.	Foi	ativado	o	PEG	(Plano	
de	Emergência	Geral)	 com	ca-
tegoria	 amarela	 e	 acionado	 o	
comboio	 de	 socorro	 de	Contu-
mil	 que	 chegou	 ao	 local	 pelas	
18h55,	 para	 inicializar	 o	 carri-
lamento	 do	 vagão	 e	 substitui-
ção	da	mola	partida	que	termi-
nou	pelas	21h15,	tendo	a	linha	
aberto	à	circulação	pelas	22h10	
com	 uma	 limitação	 de	 veloci-
dade	 de	 60	 km/h	 entre	 os	 PK	
309,200	e	306,300.	

O	 GPIAAF	 fez	 uma	 exausti-
va	 análise	 ao	 comportamento	
do	 vagão	e	 sua	 interação	 com	
a	via	no	momento	do	descarri-
lamento,	tendo	constatado	que	
os	 parâmetros	 de	 via,	 embora	

se	encontrassem	dentro	dos	li-
mites	para	a	exploração	normal	
da	via	eram	propícios	ao	alívio	
de	carga	da	roda	1	(roda	diago-
nalmente	oposta	à	roda	4,	cujo	
a	mola	havia	partido)	levando	à	
perda	de	guiamento	desta	roda	
e	 ao	 seu	descarrilamento.	 Im-
porta	ressalvar	que	com	a	sus-
pensão	 do	 vagão	 operacional	
este	 desvio	 geométrico	 seria	
naturalmente	 acomodado	 pela	
suspensão.	

Tendo	 identificado	 a	 fratura	
da	 lâmina	 mestra	 da	 mola	 da	
roda	4	como	fator	inicial	para	o	
descarrilamento	 o	 GPIAAF,	 em	
articulação	com	a	Medway,	en-
viou	a	 lâmina	para	análise	em	
laboratório	especializado.	Nesta	
análise	não	foi	observado	qual-
quer	defeito	de	fabrico,	tendo	a	
fratura	acontecido	por	fadiga	do	
material,	 fratura	essa	 com	 iní-
cio	na	zona	central	da	mola.

As	verificações	constantes	no	
ckeck-list foram	feitas	pela	tri-
pulação	tanto	na	estação	de	ori-
gem	como	na	estação	de	Gaia,	

onde	incorporam	dois	vagões,	e	
nenhuma	anormalidade	 foi	de-
tetada,	 algo	 normal,	 visto	 ser	
impossível	ao	Agente	de	Acom-
panhamento	 detetar	 a	 fissura-
ção	da	 lâmina	por	estar	oculta	
pela	abraçadeira	da	mola.	Situ-
ações	 como	 estas	 devem	 sim,	
ser	prevenidas	pelo	sistema	de	
manutenção.

A	manutenção	do	vagão	esta-
va	 em	 dia,	 tendo	 a	 última	 RP	
(Revisão	Primária	-	realizada	a	
cada	12	anos)	sido	feita	em	02-
01-2017	e	da	peritagem	após	o	
descarrilamento	resultou	que	a	
totalidade	dos	parâmetros	fun-
cionais	do	vagão	estavam	den-
tro	 dos	 limites	 admitidos	 para	
operação.	 Na	 RP	 (12	 em	 12	
anos)	é	verificada	a	flexibilida-
de	das	molas	 e	 a	 sua	pintura,	
sendo	a	mola	desmontada	para	
uma	 melhor	 inspeção	 visu-
al,	alvo	de	 tratamento	 térmico	
se	assim	 for	 determinado	pelo	
técnico,	remontada	e	ensaiada,	
ensaio	que	 tem	como	 referên-
cia	uma	carga	de	14,2t.	

Síntese da ocorrência. Retirado do Relatório do GPIAAF.
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Num	intervalo	de	tempo	me-
nor,	 de	9	em	9	meses,	 é	 feita	
uma	 visita	 operacional	 onde	
são	 verificados	 visualmente	 os	
componentes	 da	 suspensão,	
essa	verificação	é	visual	só	ha-
vendo	algum	 tipo	de	 interven-
ção	caso	seja	detetada	alguma	
anomalia.

Neste	 processo	 não	 era	 ga-
rantido	que	as	lâminas	monta-
das	 no	 final	 eram	 as	 mesmas	

que	 inicialmente	 componham	
a	mola,	o	que	torna	impossível	
rastrear	a	data	de	fabrico,	lote	
de	aço	ou	tempo	de	uso	ante-
rior	 de	 cada	 lâmina,	 visto	 que	
apenas	na	abraçadeira	da	mola	
era	 gravada	 uma	 chapa	 de	
acordo	 com	 a	 ficha	 de	 registo	
de	ensaio.	Soma-se	a	isto,	que	
o	 processo	 de	 recondiciona-
mento	das	molas,	apenas	com	
recurso	 a	 inspeção	 visual,	 não	
garantia	 a	 deteção	 de	 fissuras	

por	fadiga	que	tivessem	em	de-
senvolvimento.

A	 investigação	 debruçou-se	
também	 sobre	 o	 histórico	 de	
utilização	 destes	 vagões,	mais	
concretamente	as	situações	re-
correntes	de	excesso	de	 carga	
durante	 o	 transporte	 de	 areia.	
Como	 desde	 12-08-2017	 dei-
xaram	de	ser	pesados	todos	os	
vagões	de	areia	carregados	no	
Louriçal	(uma	das	poucas	esta-

Retirado do Relatório do GPIAAF.

Consequências do descarrilamento. Retirado do Relatório do GPIAAF
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ções	com	balança	em	Portugal	
e	única	onde	é	carregada	areia,	
dai	serem	usados	os	dados	dos	
comboios	 oriundos	 desta	 es-
tação)	 passando	 as	 pesagens	
a	 serem	pontuais	 e	aleatórias,	
foram	 trabalhados	 dados	 de	
pesagens	 entre	 2013	 e	 2017,	
onde	se	constata	que	dos	1188	
vagões	pesados	40%	deles	ex-
cedia	o	peso	em	mais	de	400kg	
(valor	a	partir	do	qual	se	con-
sidera	 excesso	 de	 carga	 tendo	
em	 conta	 uma	 tolerância	 de	
2%	 referente	 ao	 erro	 máximo	
admissível	da	balança).	Referir	
que	estes	excessos	eram	supe-
riores	 nos	 meses	 de	 chuva,	 o	
que	se	justifica	pela	capacidade	
da	areia	reter	água	aumento	o	
sem	peso	médio	em	12%.	

No	 procedimento	 de	 carga	
dos	vagões	de	areia	da	Medway	
consta	 que	 o	 limite	 da	 carga	
deve	 situar-se	 sensivelmente	
20cm	abaixo	do	bordo	superior	
de	forma	a	garantir	as	prescri-
ções	de	carga	quanto	à	estiva-
gem	e	peso.	Somando-se	desde	
2017	a	capacidade	da	máquina	
carregadora	 dos	 vagões,	 utili-
zada	no	Louriçal,	pesar	a	carga	
na	 sua	pá	e	emitir	 talões	 com	

o	 peso,	 que	 são	 usados	 pelo	
carregador	para	garantir	a	não	
ultrapassagem	do	peso	limite	e	
pela	Medway	 como	 valor	 refe-
rencial	 da	 carga	 das	 composi-
ções.	

Porém	após	investigação	mais	
aprofundada	do	GPIAAF,	nome-
adamente	 assistir	 ao	 carrega-
mento	de	um	comboio	de	areia	
no	 Louriçal,	 os	 investigadores	
constataram	 que	 os	 talões	 de	
pesagem	 não	 eram	 afetados	
aos	 respetivos	 vagões,	 sendo	
entregues	num	envelope	fecha-
do	 ao	 Agente	 de	 Acompanha-
mento	do	comboio	que	os	junta	
à	 restante	 documentação	 do	
comboio	para	entrega	ao	clien-
te.	Assim	estes	 talões	serviam	
apenas	para	saber	a	quantidade	
total	de	areia	que	era	transpor-
tada	no	comboio,	não	permitin-
do	uma	verificação	de	carga	por	
vagão,	 cabendo	 ao	 carregador	
a	 responsabilidade	 de	 manter	
a	 carga	 dentro	 dos	 limites	 em	
cada	vagão.

Soma-se	 a	 tudo	 isto	 que	 a	
pesagem	feita	pela	balança	do	
Louriçal	 não	 indica	 o	 peso	 por	
eixo,	 apenas	 o	 peso	 total	 do	
vagão	 e	 alertas	 caso	 haja	 um	

desequilibro	 entre	 a	 carga	dos	
eixos	 do	mesmo	veículo	 supe-
rior	à	norma.	Assim	era	possí-
vel	 vagões	 estarem	 dentro	 do	
limite	de	peso	total,	mas	terem	
um	ou	mais	 eixos	 em	excesso	
de	carga,	por	mau	equilibro	da	
carga,	ainda	para	mais	quando	
se	trata	de	vagões	articulados.

Nas	 conclusões	 da	 investiga-
ção	o	GPIAAF	 identifica	quatro	
fatores	causais,	a	saber:

•	Alívio	da	 carga	vertical	 so-
bre	 a	 roda	 1,	 por	 desequilibro	
da	suspensão	do	vagão;

•	Fratura	da	lâmina	mestra	da	
mola	da	roda	4;

•	 Fadiga	no	metal	 da	 lâmina	
mestra	da	mola	da	roda	4;

•	 Processo	 de	 manutenção	
das	molas	ineficaz	para	detetar	
o	desenvolvimento	de	fadiga	no	
metal.

E	cinco	fatores	contributivos:

•	 Irregularidades	 pontuais	
nos	 parâmetros	 “nivelamento	
longitudinal”	 e	 “nivelamento	
transversal”	 da	 geometria	 de	
via	favoráveis	ao	alívio	de	car-
ga	vertical	na	roda	1	do	vagão;

Retirado do Relatório do GPIAAF.



ComBoio CorrEio

1818

•	Molas	sujeitas	a	cargas	su-
periores	 às	 nominais	 ao	 longo	
do	tempo;

•	 Processo	 da	 EF	 (Medway)	
para	controlo	da	carga	dos	va-
gões	utilizados	no	transporte	de	
areia	não	garantia	que	a	carga	
máxima	por	eixo	não	era	ultra-
passada;

•	 Processo	 de	 monitorização	
interna	da	EF	(Medway)	não	de-
tetou	que	a	carga	máxima	por	
eixo	não	era	controlada;

•	 Processo	 de	 manutenção	
das	molas	 não	permitia	 a	 ras-
treabilidade	 do	 uso	 dos	 seus	
componentes	e	garantia	da	sua	
qualidade.	

Durante	 o	 decurso	 da	 inves-
tigação	a	Medway	tomou	algu-
mas	medidas	de	melhoria	como,	
a	decisão	de	substituir	todas	as	
molas	 dos	 vagões	 de	 eixos	 no	
prazo	de	3	anos	(a	contar	des-

de	 2022).	 Futuramente	 caso	
seja	identificado	algum	proble-
ma	numa	mola	ela	é	substituí-
da	por	uma	mola	integralmente	
nova,	acabando	a	reconstrução	
de	molas	e	o	aproveitamento	de	
lâminas	antigas.	Os	vagões	ba-
lastreiros,	como	são	estes	pas-
sam	a	fazer	visitas	de	nível	2	a	
cada	60	dias.	O	controlo	de	car-
ga	passou	a	ser	 feito	sistema-
ticamente	 através	 de	 registos	
de	pesagem	dos	equipamentos	
de	carga.	Sobre	as	pesagens	a	
Medway	solicitou	ao	carregador	
a	afetação	dos	talões	de	pesa-
gem	por	 vagão,	 ao	 fornecedor	
das	 básculas	 que	 estas	 deem	
informação	 sobre	 o	 peso	 por	
eixo	e	 está	a	 implementar	um	
sistema	periódico	de	pesagens	
com	recurso	à	balança	da	esta-
ção	para	determinar	o	peso	por	
eixo.	

No	relatório	é	ainda	feita	uma	
referência	à	perda	de	areia	dos	
vagões	para	as	linhas	onde	são	
carregados	 e	manobrados,	 em	
especial	no	Louriçal,	tal	já	levou	
ao	estabelecimento	de	um	pro-
tocolo	 entre	 a	 IP	 e	 a	Medway,	
no	entanto	continua	a	verificar-
-se	uma	grande	acumulação	de	
areia	nas	 linhas	da	estação	do	
Louriçal,	o	que	modifica	as	ca-
pacidade	elásticas	e	drenantes	
do	 balastro,	 obrigando	 a	 IP	 a	
um	esforço	de	manutenção	adi-
cional	e	a	correspondente	des-
pesa	adicional.

Em	resultado	da	investigação,	
e	tendo	já	em	conta	as	medidas	
adotadas	pela	Medway	durante	
o	 decurso	da	mesma,	 o	GPIA-
AF	emitiu	duas	recomendações,	
ambas	 destinadas	 ao	 IMT,	 en-
quanto	 autoridade	 nacional	 de	
segurança	 ferroviária	 com	 im-
plementação	a	caber	à	Medway.

Recomendações de Segurança. Retirado do Relatório do GPIAAF.
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5615 rEgrEssou ao sErviço
Por: Nuno Cortesão

Depois de em 2022 
terem sido inter-
vencionadas as 

locomotivas 5618, 5602 e 
5620, eis que em 2023 a 
primeira locomotiva da sé-
rie 5600 a ser alvo de revi-
são geral e a regressar ao 
serviço, é a 5615. 

	 	Esta	 locomotiva	Eurosprin-
ter	é	a	primeira	da	série	a	ser	
equipada	com	linha	de	coman-
do	 de	 portas	 das	 carruagens,	
à	 semelhança	 da	 “Nez-Cassé”	
2612,	 que	 foi	 também	 equi-
pada	 com	 este	 dispositivo	 em	
2022.

	A	linha	de	comando	de	por-
tas	das	carruagens	permite	ao	
maquinista	controlar	a	abertu-
ra	das	portas	das	 carruagens,	

sendo	que	em	caso	de	abertura,	
inibe	a	tração,	aumentando	sig-
nificativamente	a	segurança	dos	
passageiros.

Este	comando	 irá	ser	 instala-
do	também	nas	locomotivas	da	
série	1400	e	nas	restantes	uni-
dades	das	séries	2600	e	5600.

A 5615 com o IC 512 a passar em Vila Pouca do Campo, 29 de Janeiro de 2023. © Nuno Cortesão

A 5615 em Coimbra B antes da partida para Lisboa com o IC 512.
 29 de Janeiro de 2023. © Diogo Filipe
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apaC - aprEsEntação do 
plano naCional FErroviário 
No dia 21 de Janeiro 

a APAC promoveu, 
no Salão Principal 

do Clube Ferroviário, um de-
bate sobre a apresentação 
do Plano Nacional Ferroviá-
rio.

Esta	sessão	contou	com	a	pre-
sença	 do	 Eng.	 Frederico	 Fran-
cisco,	Secretário	de	Estado	das	
Infraestruturas	 que	 apresentou	
o	 Plano	 Nacional	 Ferroviário,	
documento	 ainda	 em	 fase	 de	
discussão	pública.

No	 final	 da	 apresentação,	 o	
público	presente	teve	oportuni-
dade	de	questionar	o	Eng.	Fre-
derico	Francisco	sobre	diversos	
temas,	dos	quais	destacamos:

-	 A	 ligação	 dos	 aeroportos	
existentes	e	do	novo	aeroporto	
de	Lisboa	à	rede	ferroviária,	que	
estão	previstas	mas	não	neces-
sariamente	em	modo	de	“ferro-
via	pesada”;

-	 A	 complexidade	 da	 imple-
mentação	 da	 nova	 ligação	 en-
tre	a	 Linha	do	Oeste	e	 a	 cida-
de	de	Lisboa	via	Loures,	devido	
ao	 atravessamento	 de	 territó-
rios	com	elevada	densidade	de	
construção,	bem	como	a	opção	
de	 efetuar	 a	 ligação	 norte/sul	
via	 Campo	 Grande	 e	 Ponte	 25	
de	Abril	em	vez	de	Oriente	e	Li-
nha	de	Cintura;

-	A	pertinência	de	uma	varian-
te	à	Linha	do	Norte	na	zona	de	
Santarém,	 tendo	 em	 conta	 a	

fragilidade	 da	 encosta	 que	 su-
porta	a	muralha	da	cidade;

-	 A	 possibilidade	 de	 efetuar	
serviço	 de	 passageiros	 entre	
Évora	 e	 Portalegre	 via	 Elvas,	
com	 electrificação	 da	 Linha	 do	
Leste	 e	 possível	 deslocalização	
da	estação	de	Portalegre;

-	A	utilização	das	novas	linhas	
de	alta	velocidade	para	o	servi-
ço	de	mercadorias,	potenciando	
assim	 a	 rapidez	 e	 a	 fluidez	 no	
transporte;

-	A	mobilidade	na	área	metro-
politana	de	Coimbra	e	concelhos	
limítrofes,	 tendo	em	conta	que	
alguns	 não	 têm	 actualmente	
qualquer	rede	de	transporte	pú-
blico;

© António J. Pombo

2020
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-	A	possibilidade	de	construção	das	novas	
linhas	em	bitola	UIC	em	vez	de	bitola	ibé-
rica;

-	A	vantagem	do	investimento	numa	nova	
linha	que	ligue	Évora,	Beja	e	Faro	no	mes-
mo	 eixo,	 potenciando	 a	 rentabilidade	 do	
transporte	 de	 passageiros,	 em	 vez	 de	 in-
vestir	na	correção	do	 traçado	da	Linha	do	
Sul	entre	Torre	Vã	e	Tunes.

O	Eng.	Frederico	Francisco	destacou	ainda	
a	urgência	na	construção	da	nova	travessia	
do	 Tejo,	 de	 forma	 a	 retirar	 preciosos	mi-
nutos	em	todas	as	ligações	entre	Lisboa	e	
o	sul,	bem	como	a	construção	da	 ligação	
Lisboa-Porto	para	descongestionar	a	 linha	
do	Norte	e	potenciar	serviços	na	nova	liga-
ção	Aveiro-Viseu-Guarda.

No	ar	ficou	a	dúvida	de	como	será	possí-
vel	executar	este	plano	até	2050	tendo	em	
conta	 o	 volume	 de	 obra	 e	 o	 investimento	
anual	necessário.

© António J. Pombo

© António J. Pombo

© APAC
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A 2607 passa por Souselas com as  1427 e 1424 a reboque. 14 de Janeiro de 2023. © Diogo Filipe

rotação das 1400
Sensivelmente a meio 

do passado mês de 
Janeiro decorreu 

mais uma vez a rotação ha-
bitual das locomotivas da 
série 1400 da CP entre o 
Porto e Lisboa.

A	 necessidade	 da	 locomotiva	
2607	 ter	 de	 se	 deslocar	 desde	
Contumil	até	às	instalações	ofi-

cinais	 do	 Entroncamento	 para	
efetuar	serviços	de	 torno	abriu	
uma	 janela	 de	 oportunidade	
para	que	a	CP	enviasse	a	1436	a	
reboque,	 viagem	 que	 decorreu	
no	dia	12.

No	 dia	 14	 aconteceram	 as	
“viagens”	 da	 troca	 das	 1400.	
Enquanto	 a	 1436	 seguia	 iso-
lada	 entre	 as	 estações	 do	 En-

troncamento	e	Santa	Apolónia,	
no	sentido	contrário	circulavam	
as	 locomotivas	 1424	 e	 1427.	
Nesse	mesmo	dia,	e	depois	de	
terem	sido	finalizadas	as	 inter-
venções	 na	 locomotiva	 2607,	
esta	“pegou”	nas	2	locomotivas	
referidas	anteriormente	e	rebo-
cou	as	mesmas	desde	o	Entron-
camento	 até	 às	 instalações	 de	
Contumil.
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Composição na passagem pelo apeadeiro da Pelariga a caminho do Porto,14 de Janeiro de 2023. © Raul Marques

No final do dia a 2607 
aproxima-se do seu 
destino final, Campanhã, 
14 de Janeiro de 2023. 

© Gil Monteiro

Em sentido contrário viajou 
a 1436 a caminho de Santa 
Apolónia, fotografada no 

Carregado. 
14 de Janeiro de 2023

© João Pedro Tavares
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inCidEntEs na linha do 
douro

Por: José Pedro Botelho

Começou 2023, mas 
não da melhor ma-
neira na linha do 

Douro. 

		Logo	no	primeiro	dia	do	ano,	
um	deslizamento	de	terras	cor-
tou	 a	 linha	 do	 Douro	 entre	 as	
estações	da	Ermida	e	Régua,	a	
partir	 daqui,	 ficou	 imposta	 por	
alguns	 dias,	 uma	 limitação	 de	
velocidade	de	50	km/h	entre	o	
Marco	 de	 Canaveses	 e	 o	 Poci-
nho.	No	mesmo	dia,	às	18h56,	
o	 comboio	 IR	 876	 descarrilou	
devido	a	uma	derrocada	ao	pk	
121,700	 entre	 o	 apeadeiro	 de	
Ferrão	 e	 a	 estação	 do	 Pinhão,	
acionando	 o	 comboio	 socorro	
para	 o	 respetivo	 carrilamento.	
Sendo	um	dia	de	greve,	o	com-

boio	876	era	realizado	excecio-
nalmente	 por	 uma	 automotora	
da	série	592,	sendo	esta	a	UTD	
592.204.	Uma	outra	automoto-
ra	592	foi	enviada	para	o	local	a	
partir	da	Régua,	para	ser	reali-
zado	o	transbordo	de	passagei-
ros	entre	o	 local	do	descarrila-
mento	e	a	Régua.

Três	 horas	 depois,	 por	 volta	
das	 22h00,	 a	 locomotiva	 1429	
com	o	comboio	socorro	que	se	
deslocava	 em	 direção	 à	 auto-
motora	 acidentada,	 descarrilou	
também	por	 ter	 apanhado	 ter-
ras	 e	 pedras	 caídas	 na	 via	 ao	
pk	70,610	situado	entre	a	Pala	
e	 Mosteirô.	 Foi	 então	 aciona-
do	mais	um	socorro,	desta	vez	
prestado	pela	locomotiva	1413.	

No	dia	a	seguir,	às	05h10	da	
manhã,	 concluiu-se	 o	 carrila-
mento	 da	 locomotiva	 1429	 do	
comboio	socorro	e	a	composição	
foi	 empurrada	 pela	 locomotiva	
1413	até	à	estação	de	Mosteirô.	
Aqui,	a	locomotiva	1429	teve	de	
ser	 desengatada	 da	 composi-
ção	 e	 resguardada	 numa	 linha	
de	resguardo,	devido	aos	danos	
provocados	pelo	descarrilamen-
to.	

Feitas	 as	 manobras	 necessá-
rias,	 a	 locomotiva	 1413	 ficou	
a	 cargo	 do	 comboio	 socorro	 e	
seguiu	 com	 a	 composição	 de	
emergência	até	ao	local	do	des-
carrilamento	 do	 IR	 876,	 onde	
chegou	cerca	das	10h00.	Ficou	
carrilado	às	11h35.

A 1429 que embateu em pedras caídas na linha do Douro na estação de Mosteirô antes de ser transportada para 
Contumil. 02 de Janeiro de 2023. © José Pedro Botelho
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Na	marcha	de	regresso	a	Contumil,	a	locomotiva	1413	
com	a	 composição	de	emergência	e	a	UTD	592.204,	
fizeram	ainda	paragem	novamente	na	estação	de	Mos-
teirô	para	engatar	a	locomotiva	1429	aqui	deixada	de	
manhã.	

O	vídeo	das	manobras	em	Mosteirô	está	disponível	em:	
https://www.youtube.com/watch?v=HHzvkh1206k	 ou	
clicando	nas	imagens	anexadas	nesta	página.

Entretanto	 o	mau	 tempo	 já	 deu	 tréguas,	mas	 nem	
por	 isso	 a	 linha	 do	 Douro	 ficou	 em	melhores	 condi-
ções.	 Como	 consequência	 às	 sucessivas	 ocorrências,	
nos	locais	onde	caíram	pedras	e	terras,	ou	onde	sim-
plesmente	 a	 água	 foi	 muita,	 foram	 aplicados	 vários	
afrouxamentos	(Limitações	de	velocidade)	de	30	e	10	
km/h.	Com	isto,	a	circulação	de	comboios	tem	se	reali-
zado	com	bastantes	atrasos,	alguns	a	ultrapassar	os	30	
minutos.	Por	exemplo,	um	comboio	Interregional	que	
faça	atualmente	o	percurso	entre	o	Porto	e	o	Pocinho,	
circula	diariamente	com	uma	média	de	20	minutos	de	
atraso.

Comboio Socorro 92250, com a 1413 procedente da Régua e com destino a Contumil. A reboque, segue a UTD 
592.204 após ter descarrilado (e respetivo carrilamento) perto do apeadeiro de Ferrão. Em Mosteirô encontrava-

se resguardada a locomotiva 1429, também devido a um descarrilamento sofrido na noite anterior na zona da 
Pala, quando rebocava o comboio socorro para carrilar a UTD já referida em cima. Alguns danos na locomotiva, 

fizeram com que tivesse de ser chamada a locomotiva 1413. No vídeo, é possível ver a chegada do comboio 
92250 à estação de Mosteirô, respetivas manobras para incorporar a CP 1429 na composição, ultrapassagem do 
IR 874 (Régua - Porto São Bento) efetuado com a UTD 592.223, e a partida do comboio socorro para Contumil.

 © José Pedro Botelho

https://www.youtube.com/watch?v=HHzvkh1206k
https://www.youtube.com/watch?v=HHzvkh1206k
https://www.youtube.com/watch?v=HHzvkh1206k
https://www.youtube.com/watch?v=HHzvkh1206k
https://www.youtube.com/watch?v=HHzvkh1206k
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inCidênCias Em JanEiro
Tal como aconteceu 

em Dezembro de 
2022, o mau tem-

po voltou a causar diversos 
constrangimentos na rede 
ferroviária.

		Na	listagem	anexa	podemos	
observar	a	maioria	das	ocorrên-
cias	 registadas,	 com	 o	 grande	
destaque	 a	 ir	 para	 a	 linha	 do	
Douro	 que	 é	 normalmente	 a	
mais	afetada	pelas	intempéries.

De	realçar	ainda	o	caso	da	li-
nha	do	Norte,	eixo	fundamental	
da	 rede	 ferroviária	 nacional	 e	
que	 apesar	 de	 estar	 constan-
temente	a	ser	 intervencionado,	
continua	a	ser	problemático.
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No passado dia 
10 de Janeiro de 
2023, a “Nez-Cas-

sé” 2612 foi até ao Entron-
camento na marcha 31300 
(Contumil – Entroncamen-
to) ensaiar os novos roda-
dos que lhe foram montados 
e também calibrar o convel, 
regressando posteriormente 
no mesmo dia à tarde a Con-
tumil na marcha 31301.

	 	 É	 de	 recordar	 que	 esta	 lo-
comotiva	foi	reposta	ao	serviço	
comercial	em	Janeiro	de	2022,	
após	vários	anos	encostada	no	
Entroncamento.	 Além	 disso,	
é	 de	 realçar	 que	 atualmente	 a	
CP	 tem	 encostadas	 3	 locomo-
tivas	 desta	 mesma	 série	 por	

falta	 de	 rodados,	 sendo	 elas	 a	
2601,	2626	e	também	a	2627.	
Este	número	poderia	 ser	 ainda	
maior	caso	não	fosse	o	facto	de	
ser	 aproveitado	 os	 rodados	 de	
outras	 “Nez-Cassé”	 que	 ainda	
aguardam	por	serem	recupera-
das.

Duas imagens das marchas que decorreram no dia 10 de Janeiro de 2023. No topo a viagem entre Contumil e 
Entroncamento em Reveles e na inferior o regresso ao Porto em Pereira.  © Nuno Cortesão

Por: Nuno Cortesão

2612 
Em 

Ensaios
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BEnEFiCiação dE pontEs 
no ramal dE alFarElos

No passado mês de 
Janeiro foi aberto 
o concurso públi-

co destinado à empreitada 
de Pintura Anticorrosiva das 
Pontes Metálicas do ramal 
de Alfarelos. O valor base 
do procedimento é de  
1,300,000.00 euros com um 
prazo de conclusão da em-
preitada de 180 dias. 

	 	 A	 intervenção	 vai	 decorrer	
em	 sete	 obras	 de	 arte,	 desta-
cando-se	 a	 ponte	 sobre	 o	 rio	
Soure.

Ponte	 da	 Vala	 do	 Campo,	 pk	
0,445	com	16	metros	de	exten-
são;

Ponte	 1ª	 da	 Vala	 do	 Campo,	
pk	207,559	 com	12	metros	de	
extensão;

Ponte	 2ª	 da	 Vala	 do	 Campo,	
pk	208,193	 com	12	metros	de	
extensão;

Ponte	 1ª	 da	 Vala	 Real,	 pk	
216,555	com	16	metros	de	ex-
tensão;

Ponte	 do	 Rio	 Soure,	 pk	
216,898	com	122	metros	de	ex-
tensão;

Ponte	 2ª	 da	 Vala	 Real,	 pk	
217,2137	com	16	metros	de	ex-
tensão;

Pontão	 de	 Montemor,	 pk	
219,603	 com	 2	metros	 de	 ex-
tensão.

A	 empreitada	 vai	 permitir	 a	
conservação	 das	 diversas	 pon-
tes	através	do	processo	de	pin-
tura	geral,	que	vai	incluir	todas	
as	estruturas	metálicas	existen-
tes,	 como	 guarda	 corpos,	 pas-
seios,	 pilares,	 chapas	 e	 outros	
elementos.	 Com	 estas	 inter-
venções	pretende-se		garantir	a	

Ponte do Rio Soure. 21 de Fevereiro de 2023. © Fernando Liberato
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adequada	 proteção	 anticorrosi-
va	das	estruturas	metálicas,	de	
modo	a	garantir	a	durabilidade	
e	 a	 segurança	 estrutural	 das	
mesmas.

Em	4	estruturas	metálicas	irá	
ser	 necessário	 efetuar	 a	 deca-
pagem	total	e	aplicar	um	novo	
esquema	de	pintura.	 Em	3	es-
truturas	será	feita	a	decapagem	
e	 pintura	 dos	 guarda	 corpos.	
Nas	pontes	da	Vala	do	Campo	e	

2ª	da	Vala	Real	serão	removidos	
os	passeios	existentes	em	betão	
e	aplicados	passeios	metálicos.	
Na	ponte	sobre	o	rio	Soure	se-
rão	 substituídos	 os	 apoios	 da	
barra	longitudinal.

	

Ponte 2ª  da Vala Real e Pontão de Montemor. 21 de Fevereiro de 2023. © Fernando Liberato

Ponte 2ª da Vala do Campo  e Ponte 1ª da Vala Real . 21 de Fevereiro de 2023. © Fernando Liberato

Ponte da Vala do Campo  e Ponte 1ª da Vala do Campo . 21 de Fevereiro de 2023. © Fernando Liberato
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BEnEFiCiação da 
Estação dE santarém

Decorrem as obras 
referentes à em-
preitada de bene-

ficiação geral da estação de 
Santarém, com trabalhos 
que incluem as diversas co-
berturas do edifício e abrigo 
de passageiros, o restauro 
dos painéis azulejares e in-
tervenção na antiga cochei-
ra.

A	estação	de	Santarém	situa-
-se	ao	pk	74,4	da	linha	do	Nor-
te	sendo	uma	das	mais	impor-
tantes	 deste	 eixo	 ferroviário,	
contando	com	um	dos	edifícios	
mais	 icónicos	 de	 toda	 a	 rede	
ferroviária	nacional,	 datado	da	
década	de	20	do	século	passado	
da	 autoria	 do	 arquiteto	 Perfei-
to	 de	Magalhães.	 Nas	 paredes	
destaca-se	 um	 vasto	 conjunto	

de	 painéis	 de	 azulejos	 realiza-
dos	pela	fábrica	Aleluia,	a	partir	
de	desenhos	de	J.	Oliveira	e	que	
se	encontravam	com	evidentes	
sinais	de	degradação.

Com	 um	 investimento	 su-
perior	 a	 460.000,00	 €	 a	 em-
preitada	 que	 se	 encontra	 em	
execução	 vai	 permitir	 a	 reabi-

litação	e	substituição	de	diver-
sos	elementos,	quer	no	edifício	
de	passageiros,	quer	na		antiga	
cocheira.

Destacam-se	as	seguintes	in-
tervenções:	

-	 Reabilitação	 do	 telhado	 da	
cobertura	 e	 do	 alpendre	 atra-
vés	da	substituição	e	colocação	

© Tiago Jorge, 18-01-2023.

© Tiago Jorge, 18-01-2023.
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de	subtelhas	e	telhas	cerâmicas	e	tra-
tamento	e	 substituição	dos	seus	ele-
mentos	acessórios;

-	Reabilitação	de	paredes	exteriores	
e	 interiores	 	através	da	remoção	das	
partes	 degradas	 e	 aplicação	 de	 um	
novo	 revestimento	 -	 Manutenção	 do	
interior	da	Sala	de	Espera	das	Bilhe-
teiras	e	Sala	de	Espera;

-	Remoção	e	tratamento	da	oxidação	
pontual	 dos	 elementos	 da	 estrutura	
metálica	que	fazem	parte	da	cobertura	
da	Plataforma	Central	de	Passageiros;

-	 Instalação	de	novos	aparelhos	de	
iluminação	e	de	um	novo	sistema	de	
ar	condicionado;

-	 Reabilitação	 do	 conjunto	 azulejar	
da	Estação.

A	 intervenção	 ao	 nível	 do	 restauro	
dos	azulejos	das	estações	e	apeadei-
ros	 tem	 vindo	 ao	 longo	 dos	 últimos	
anos	a	ser	uma	das	“bandeiras”	da	IP	
em	termos	de	preservação	e	valoriza-
ção	 do	 património,	 projetos	 que	 têm	
tido	um	destaque	merecido	e	sido	si-
nónimos	de	diversos	prémios.

No	caso	de	Santarém	foram	identificados	diver-
sos	problemas	no	conjunto	azulejar	que	tinham	a	
necessidade	de	ser	corrigidos,	numa	tarefa	minu-
ciosa	e	devidamente	planeada.	Os	trabalhos	vão	
permitir	corrigir	o	seguinte:

-	Microfissuras,	fissuras	e	fraturas;

-	Lacunas	parciais	e	totais;

-	Destacamentos	de	vidrado	e	perdas	de	cha-
cota;

-	Destacamento	de	azulejos	do	suporte;

-	Sujidade	superficial	generalizada	e	escorrên-
cias	pontuais;

-	Presença	pontual	de	microrganismos,

-	Presença	pontual	de	sais;

-	Presença	de	elementos	e	materiais	estranhos	
ao	conjunto	(pregos,	argamassas,	colas	e	adesi-
vos	inapropriados,	etc).

O	 concurso	 público	 para	 esta	 empreitada	 foi	
lançado	em	2021	e	após	a	assinatura	do	contrato	
em	Julho	de	2021	houve	a	necessidade	de	se	pro-

ceder	 a	 algumas	 modificações,	
mantendo-se	 os	 mesmos	 valo-
res	acordados,	mas	obrigando	a	
assinatura	de	novo	documento,	
algo	que	só	aconteceu	em	Agos-
to	de	2022.

A	empreitada	está	a	cargo	da	
empresa	 	 ADCJ,	 LDA	 com	 um	
prazo	de	conclusão	de	180	dias,	
sendo	 que	 a	 fiscalização	 está	
sob	 a	 responsabilidade	 da	 em-
presa	Afaplan.

© Tiago Jorge, 18-01-2023.

© Tiago Jorge, 18-01-2023.

© Tiago Jorge, 18-01-2023.
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© Tiago Jorge, 18-01-2023.

© Tiago Jorge, 18-01-2023.

© Tiago Jorge, 18-01-2023.

© Tiago Jorge, 18-01-2023.

© Tiago Jorge, 18-01-2023.



rEnovação do
túnEl dE BagaústE

Está terminada a empreita-
da de reabilitação estru-
tural do túnel de Bagaúste  

localizado ao quilómetro 107,287 
da Linha do Douro.

Com	um	prazo	de	conclusão	de	240	
dias,	os	trabalhos	iniciaram-se	durante	
o	mês	de	Maio	de	2022,	com	a	empre-
sa	 	 Scoplano-Engenharias	 Lda	 a	 ficar	
responsável	pela	concretização	da	em-
preitada,	 num	 investimento	 de	 cerca	
de	880.000,00	€.

A	 intervenção	 agora	 finalizada	 per-
mite	 garantir	 os	 índices	 de	 fiabilida-
de,	comportamento	e	segurança	desta	
obra	de	arte,	destacando-se	as	seguin-
tes	intervenções:

-	 Lavagem	 e	 tratamento	 do	 betão	
e	 colocação	de	sistema	de	drenagem	
nos	muros	 tímpano	e	de	 retorno	das	
bocas	de	entrada	e	saída;

-	 Lavagem	 integral	 da	 estrutura	 in-
terior	 do	 túnel,	 reparação	 do	 betão	
alterado,	 barramento	 e	 impermeabili-
zação	das	zonas	da	estrutura	em	be-
tão	armado	e	colocação	de	drenagem	
vertical	 com	 encaminhamento	 para	 a	
plataforma;

-	 Estabilização	 das	 zonas	 de	 blocos	
do	maciço	natural	através	de	um	siste-
ma	de	travamento	composto	por	perfis	
metálicos	de	suporte.

Deste	 modo	 foi	 possível	 reparar	 as	
deficiências	 que	 se	 haviam	 detetado	
anteriormente,	como	betão	destacado	
e	alterado	com	fissuração,	 infiltrações	
e	blocos	de	maciço	natural	ao	nível	dos	
hasteais	que	 já	evidenciavam	alguma	
instabilidade	e	corrigir	problemas	que	
no	futuro	poderiam	provocar	situações	

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal
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de	insegurança	e	fragilidade	da	estru-
tura,	o	que	poderia	provocar	impactos	
na	segurança	ferroviária.

O	desenvolvimento	do	projeto,	assim	
como	a	gestão,	coordenação	e	fiscali-
zação	dos	trabalhos	foram	da	respon-
sabilidade	dos	 serviços	da	 Infraestru-
turas	 de	 Portugal.	 A	 intervenção	 no	
túnel	de	Bagaúste	 faz	parte	do	plano	
de	manutenção	 de	 túneis	 ferroviários	
delineado	pela	gestora	da	rede	ferrovi-
ária	para	o	ano	de	2022.

© Infraestruturas de Portugal
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Pelas Objectivas dOs leitOres - janeirO de 2023

IR 855, 16-01-2023, Lousado. © Tiago Cunha

irs dO MinhO cOM carruageM cOrail de 1ª

IR 854, 16-01-2023, Lousado. © Tiago Cunha

Com	a	 entrada	 em	vigor	
das	 duas	 classes	 nos	 IR’s	
Minho,	as	composições	for-
madas	 com	 Arco	 não	 so-
freram	 alterações,	 mas	 as	
composições	 com	 Corail	
passaram	 a	 contemplar	
uma	carruagem	de	1a	clas-
se,	geralmente	uma	85-97.	
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1422 cOM Material de eMPreiteirOs

[ 92241 Gaia -> Régua], 09-01-2023,Cabêda. © Tiago Cunha

Para	efeitos	de	manutenção	da	linha	do	Douro	houve	a	necessidade	de	proceder	ao	transporte	de	
uma	atacadeira	de	via	e	uma	reguladora	de	balastro	da	empresa	Fergrupo	desde	Ermesinde	até	à	
estação	da	Régua.	Foi	mais	uma	oportunidade	de	assistir	à	passagem	de	uma	composição	menos	
comum	rebocada	pela	1422	pintada	com	as	novas	cores	da	MEDWAY.

 0369 seguiu Para O entrOncaMentO

Depois	 de	 ter	 sido	 re-
parada	 nas	 oficinas	 de	
Guifões	 e	 de	 ter	 efetua-
do	 as	marchas	 de	 ensaio	
durante	 o	 passado	 mês	
de	 Dezembro,	 atividades	
acompanhadas	 na	 edição	
anterior	da	Trainspotter,	a	
automotora	 0369	 seguiu	
para	 o	 Entroncamento.		
É	mais	 uma	 unidade	 que	
irá	reforçar	a	frota	destas	
automotoras	responsáveis	
pelas	 ligações	 internacio-
nais	a	Badajoz.	 [Contumil -> Entroncamento], 16-01-2023, Ameal. © Nuno Cortesão
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FOrMaçãO de Maquinistas eM 2600
A	recuperação	das	locomotivas	2600	utilizadas	habitualmente	na	linha	do	Minho	e	nas	ligações	

entre	Valença	e	a	Figueira	da	Foz	obriga	também	à	necessidade	de	voltar	a	formar	maquinistas	
aptos	à	condução	destas	máquinas,	mas	também	para	efeitos	do	conhecimento	das	linhas.	Desde	
modo	durante	o	mês	de	Janeiro	foram	efetuadas	diversas	marchas	de	formação	ao	longo	da	linha	
do	Minho,	o	que	permitiu	assitir	à	passagem	de	composições	com	carruagens	Sorefame.

Formação 32301 [Contumil -> Valença]. 23-01-2023, Ponte do Ave. © Tiago Cunha

Formação 32301 [Contumil -> Valença]. 27-01-2023, Lousado. © Tiago Cunha
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Durante	o	mês	de	Janeiro	o	4º	lote	das	carruagens	Arco	voltaram	a	efetuar	ensaios	ao	longo	da	
linha	do	Douro	até	Marco	de	Canaveses.	Estes	foram	dos	últimos	testes	feitos	às	carruagens	antes	
das	mesmas	entrarem	ao	serviço	durante	o	mês	de	Fevereiro.

carruagens arcO eM testes

92210 (Marco - Contumil). 19-01-2023, Ponte do Tâmega. © José Pedro Botelho

92201 (Contumil - Marco). 19-01-2023,Valongo. © Gil Monteiro
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1427 de regressO aO trabalhO nO dOurO
Sem	tempo	para	descanso,	após	a	chegada	ao	Porto	no	dia	anterior,	a	1427	lançou-se	ao	traba-

lho	logo	no	dia	15	de	Janeiro,	ficando	responsável	pela	tração	dos	serviços	“Miradouro”	da	linha	do	
Douro.	Relembramos	que	a	1427	tinha	efetuado	uma	revisão	do	tipo	R2	nas	oficinas	do	Barreiro,	
tendo	sido	entregue	para	o	serviço	durante	o	mês	de	Dezembro	de	2022,	ficando	inicialmente	afeta	
às	manobras	de	Santa	Apolónia,	assunto	que	acompanhamos	na	edição	anterior	da	Trainspotter.

92201 (Contumil - Marco). 19-01-2023, Marco de Canaveses. © José Pedro Botelho

IR 21861 , 15-01-2023,Mosteirô. © José Pedro Botelho
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IR 868, 15-01-2023, Campanhã. © Gil Monteiro

IR 868, 15-01-2023, Ponte da Pala. © José Pedro Botelho
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Em 2007, Londres 
embarcava numa 
enorme aventu-

ra que prometia revolucio-
nar por completo o sistema 
de transportes da cidade: o 
Crossrail.  

Um	ambicioso	projeto	que	vi-
sava	a	criação	de	um	novo	eixo	
diametral	 de	 comboios	 subur-
banos	 de	 alta	 frequência,	 atra-
vessando	 todo	 o	 núcleo	 central	
da	cidade,	cruzando	com	várias	
linhas	de	Metro	e	comboio,	e	li-
gando	de	forma	muito	mais	rá-
pida	 e	 eficiente	 os	 subúrbios	 a	
Este	e	Oeste,	bem	como	o	Aero-
porto	de	Heathrow.	Falamos	de	
um	projeto	com	uma	escala	ver-
dadeiramente	 colossal,	 inédita	
mesmo	 para	 uma	 das	 maiores	
redes	metroferroviárias	 do	 pla-

neta.	A	construção	demorou	13	
anos	e	o	custo	subiu	pelo	menos	
a	 uns	 astronómicos	 19	mil	mi-
lhões	de	 libras	 (mais	de	21	mil	
milhões	de	euros).	

Foi	um	projeto	extremamente	
controverso,	 marcado	 por	 inú-
meros	 atrasos	 e	 derrapagens	
orçamentais	 mas	 que	 marcou	
uma	nova	era	dos	transportes	na	

Um Crossrail para lisboa
Por: Tomás Ribeiro

Boca de um dos túneis que compõem o projeto do Crossrail. 
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Grande	Londres	e	reforçou	a	im-
portância	crucial	dos	grandes	ei-
xos	 diametrais	 que	 atravessam	
toda	a	cidade.	

Lisboa,	 neste	 aspeto,	 é	 uma	
cidade	 privilegiada.	 Tem	 o	 seu	
Crossrail	 construído	 há	 135	
anos.	 Inicialmente	 designada	
Linha	de	Circunvalação,	hoje	to-
dos	a	conhecemos	por	Linha	de	
Cintura.	 Um	 tronco	 comum	 de	
várias	linhas	suburbanas	diame-
trais,	que	cruza	alguns	dos	mais	
importantes	 eixos	 pesados	 da	
AML	com	a	rede	central	do	Me-
tro.	Atualmente	a	Linha	de	Cin-
tura	comporta	serviços	da	Linha	
de	Sintra,	Linha	da	Azambuja	e	
Fertagus,	 correspondentes	 a	 3	
dos	grandes	corredores	de	mo-
bilidade	da	AML.	No	curto/médio	
prazo,	também	passará	a	ter	li-
gações	à	Linha	de	Cascais	(após	
o	desnivelamento	do	nó	de	Al-
cântara)	e	à	Linha	do	Sado	(com	
a	construção	da	TTT	até	Chelas).	
Desta	forma,	o	núcleo	central	de	
Lisboa	ficará	conectado	a	todos	
os	 grandes	 corredores	 de	 mo-
bilidade	da	área	metropolitana.	
Bem…	quase	 todos…	porque	fi-
cará	 a	 faltar	 um	 dos	mais	 im-
portantes.	O	corredor	Odivelas-
-Loures-Mafra.

Para	 simplificar,	 chamemos	
a	 este	 corredor,	 o	 corredor	 A8	
(auto	 estrada	 que	 serve	 como	
principal	 via	 de	 comunicação	
deste	eixo	de	mobilidade).	Com	
exceção	 da	 Linha	 Amarela	 que	
termina	em	Odivelas,	este	cor-
redor	 metropolitano	 sofre	 de	
uma	 oferta	 de	 transportes	 pú-
blicos	cronicamente	fraca,	mui-
tíssimo	 dependente	 do	 sistema	
rodoviário	e	sujeita	às	suas	for-
tes	 condicionantes.	 A	 Linha	 do	
Oeste,	que	deveria	atuar	 como	

um	eixo	estruturante	da	oferta,	
ainda	percorre	o	seu	penoso	tra-
çado	original,	afastado	dos	cen-
tros	urbanos	e	anacronicamente	
dependente	 da	 Linha	 de	 Sintra	
onde	entronca	no	Cacém	(ima-
ginem	o	que	seria	a	Autoestra-
da	do	Oeste	começar	na	ponta	
do	IC19).	Este	traçado	obsoleto	
não	só	inviabiliza	a	competitivi-
dade	 dos	 comboios	 regionais	 e	
de	longo	curso	na	Linha	do	Oes-
te	como	também	impede	que	as	
zonas	extremamente	populosas	
de	Odivelas,	Loures,	Mafra	e	Eri-
ceira	 sejam	 bem	 servidas	 por	
comboios	suburbanos.

Relembrar	 que	 nos	 últimos	
censos,	 Mafra	 registou	 um	 dos	
maiores	crescimentos	demográ-
ficos	 do	 país,	 sintoma	 da	 fuga	
da	 população	 de	 Lisboa	 para	
as	 periferias	 em	 busca	 de	 ha-
bitação	mais	 barata	 e	 um	 am-
biente	mais	pacato.	No	entanto,	
este	 crescimento	 populacional	
e	urbano	está	a	ser	quase	inte-
gralmente	suportado	pelo	carro,	
numa	lógica	de	suburbanização	
“americana”	 completamente	
ultrapassada	 e	 completamen-
te	 insustentável.	 Urge	 corrigir	

estes	 brutais	 desequilíbrios	 no	
sistema	de	transportes	e	ofere-
cer	uma	infraestrutura	competi-
tiva	e	fiável	às	populações	deste	
corredor	 suburbano	 de	 Lisboa.	
Urge	corrigir	a	Linha	do	Oeste.

O	projeto	de	uma	nova	entra-
da	da	Linha	do	Oeste	em	Lisboa	
é	antigo	e	já	foi	 inclusive	estu-
dado	pela	IP.	Também	conheci-
da	como	“Variante	da	Malveira”	
(por	se	iniciar	junto	desta	loca-
lidade),	o	projeto	consistiria	na	
construção	de	um	novo	troço	de	
orientação	N-S	com	uma	inser-
ção	muito	mais	próxima	de	Lis-
boa,	 seguindo	 sensivelmente	 o	
corredor	da	A8	e	passando	em	
zonas	como	o	Infantado,	Loures	
e	Frielas.	No	entanto	a	 sua	 in-
serção	final	na	capital	tem	sido	
alvo	de	debate.	

Na	 sua	 versão	 mais	 prag-
mática,	 a	 Variante	 seguiria	 o	
Vale	 do	 Trancão	 até	 Sacavém	
entroncando	 na	 Linha	 do	 Nor-
te	um	pouco	antes	da	Gare	do	
Oriente,	 seguindo	 os	 serviços	
suburbanos	em	direção	à	Linha	
de	Cintura.	Contudo,	o	PFN	re-
centemente	 apresentado	 vem	
contestar	 esta	 visão,	 propondo	

Vista área da zona oriental de Odivelas e Loures, por onde passa a A8. 



uma	solução	muito	mais	am-
biciosa	e	semelhante	à	lógica	
que	sustentou	o	Crossrail	em	
Londres.	

O	 PFN	 propõe	 uma	 solução	
maioritariamente	 em	 túnel	
que	cruze	o	núcleo	central	de	
Lisboa	 numa	 orientação	 N-S.	
Vinda	da	zona	de	Frielas	a	Va-
riante	 entraria	 em	 túnel	 per-
to	 do	 Senhor	 Roubado	 pros-
seguindo	 diretamente	 para	
o	 Campo	Grande,	 onde	 seria	
construído	um	interface	com	o	
Metro	e	o	terminal	rodoviário.	
O	 túnel	 seguiria	 então	 para	
Sete	Rios	onde	além	do	inter-
face	com	a	Linha	de	Cintura	e	
o	 terminal	 rodoviário,	 a	 linha	
emergiria	à	superfície	para	en-
troncar	no	Eixo	ferroviário	NS	
assegurando	continuidade	dos	
serviços	para	a	Margem	Sul	e	
Setúbal	via	Ponte	25	de	Abril.

Apesar	 de	 ser	 de	 louvar	 a	
apresentação	de	propostas	am-
biciosas	que	extravasem	o	âmbi-
to	dos	“mínimos	olímpicos”	creio	
que	 existem	algumas	 incoerên-
cias	 nesta	 proposta	 que	 mere-
cem	alguma	reflexão.	

Em	primeiro	 lugar	há	que	 re-
alçar	 que	 o	 alinhamento	 Cam-
po	 Grande-Sete	 Rios,	 apesar	
da	 conexão	 de	 2	 importantes	
interfaces,	 não	 corresponde	 a	
um	 grande	 eixo	 de	 mobilidade	
real.	A	partir	do	Campo	Grande,	
existem	 2	 grandes	 corredores	
de	 mobilidade,	 um	 que	 acom-
panha	a	2ª	circular	e	outro	que	
acompanha	o	eixo	central	pelas	
Avenidas	da	República	e	Fontes	
Pereira	de	Melo	até	ao	Marquês	
de	 Pombal,	 servido	 pela	 Linha	
Amarela	do	Metro	(futura	Linha	
circular).	É	ao	 longo	deste	eixo	
que	 se	 concentra	 a	 maioria	 da	

atividade	 económica	 da	 zona	
central	da	cidade,	o	Central	Bu-
siness	District	(CBD)	de	Lisboa.	
Por	isso,	realizar	um	investimen-
to	tão	avultado	numa	infraestru-
tura	em	túnel	num	corredor	que	
não	 corresponde	 a	 um	 eixo	 de	
mobilidade	real,	parece	ser	pou-
co	avisado.	Apontar	diretamente	
a	Sete	Rios	seria	passar	ao	lado	
de	grande	parte	dos	polos	gera-
dores	 de	 procura	 do	 centro	 de	
Lisboa.	

É	 importante	 salientar	 que	 a	
solução	ideal	também	não	seria	
replicar	 por	 completo	 o	 corre-
dor	servido	pela	Linha	Amarela.	
Mas	tendo	apenas	conexões	com	
restante	rede	pesada	da	cidade	
no	Campo	Grande	 e	Sete	Rios,	
é	impossível	não	achar	que	a	in-
tegração	dentro	da	rede	poderia	
ser	 melhor	 executada,	 procu-
rando	mais	 pontos	 de	 interface	
e	de	elevada	procura.	As	conse-
quências	deste	novo	eixo	cruzar	

a	 restante	 rede	 pesada	 nestes	
2	 pontos	 seriam	 provavelmen-
te	uma	sobrecarga	da	futura	 li-
nha	circular	do	Metro	provocada	
pelo	excesso	de	passageiros	em	
transbordo	no	Campo	Grande.

Perante	estes	problemas,	mas	
mantendo	a	mesma	ambição	de	
realizar	uma	obra	mais	ambicio-
sa	de	elevado	impacto	em	todo	
o	 sistema	 de	 transportes,	 pro-
ponho	 uma	 solução	 um	 pouco	
diferente,	mais	dispendiosa	mas	
de	maior	potencial	de	 captação	
de	 passageiros	 e	 que	 se	 inte-
graria	melhor	 na	 restante	 rede	
pesada	da	AML.	Um	verdadeiro	
novo	Crossrail	para	Lisboa,	que	
procure	maximizar	o	número	de	
interfaces	 servidos	 bem	 como	
levar	a	rede	de	suburbanos	a	zo-
nas	de	fraca	cobertura	na	cidade	
ou	onde	a	cobertura	excessiva-
mente	centrada	no	Metro,	coloca	
esse	sistema	sobre	grande	pres-
são.	
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Mapa da AML do PFN, com a nova variante da Linha do Oeste 
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Mas comecemos por definir 
algumas prioridades e pon-
tos assentes.

Em	 primeiro	 lugar,	 o	 verda-
deiro	 núcleo	 de	 procura	 por	
movimentos	pendulares	em	Lis-
boa	está	concentrado	num	eixo	
constituído	pelo	Campo	Grande,	
Av.	da	República,	Fontes	Pereira	
de	Melo	e	Marquês	de	Pombal,	
sendo	 também	 razoável	 con-
siderar	 que	 se	 estende	 até	 às	
Amoreiras,	zona	de	elevada	con-
centração	de	escritórios,	habita-
ção,	comércio	e	oferta	hoteleira.	
É	este	o	verdadeiro	eixo	central	
do	 CBD	 lisboeta	 e	 é	 este	 eixo	
que	 importa	 servir	 melhor	 até	
pela	elevada	pressão	que	exerce	
sobre	a	rede	de	Metro	e	o	siste-
ma	rodoviário.	É	com	este	eixo	
que	devem	ser	maximizados	os	
interfaces,	numa	lógica	de	com-
plementaridade	 com	 a	 rede	 do	
Metro,	 servindo	 percursos	 que	
ela	não	serve	ou	oferecendo	um	
serviço	“expresso”	em	alternati-

va	à	sobrecarregada	Linha	Ama-
rela	cuja	densidade	de	paragens	
não	se	coaduna	com	um	trans-
porte	 usado	 para	 cobrir	 longas	
distâncias.

O	segundo,	e	talvez	mais	im-
portante,	ponto	crucial	a	assen-
tar,	 relaciona-se	 com	 a	 centra-
lidade	 e	 primazia	 do	 Marquês	
de	 Pombal	 enquanto	 centro	 da	
AML.	O	Marquês	de	Pombal	não	
é	só	uma	gigantesca	praça	onde	
se	 juntam	 vários	 eixos	 rodo-
viários	 importantes,	 é	 um	 dos	
mais	 importantes	 interfaces	 de	
transporte	 de	 toda	 a	AML,	 que	
distribui	 passageiros	 ao	 longo	
de	vários	grandes	corredores	de	
mobilidade	como	o	Eixo	central,	
o	eixo	da	Linha	Azul	do	Metro	ou	
o	eixo	definido	pela	A5	até	Cas-
cais	e	Oeiras.	Se	nos	queremos	
mesmo	 “atirar”	 para	 um	mega	
projeto	 ambicioso,	 é	 inevitável	
reforçar	 esta	 centralidade	 e	 a	
capacidade	do	interface	do	Mar-
quês	de	Pombal	como	platafor-

ma	giratória	das	várias	artérias	
da	metrópole.

O	terceiro,	e	final,	ponto	a	de-
finir	prende-se	com	a	integração	
do	 projeto	 na	 restante	 malha	
ferroviária	da	AML.	Um	projeto	
ambicioso	 como	 este	 não	 deve	
promover	a	criação	de	uma	“li-
nha	ramal”	isolada	ou	cuja	única	
valência	é	ter	uma	estação	ter-
minal	 mais	 central	 Tal	 projeto,	
como	 o	 Crossrail	 de	 Londres,	
deve	procurar	estabelecer	eixos	
diametrais	 de	 escala	 metropo-
litana,	evitando	o	términus	dos	
serviços	 no	 centro	 da	 cidade	 e	
possibilitando	a	sua	continuação	
para	várias	linhas	e	pontos	mais	
periféricos	da	AML.	Aliás,	à	se-
melhança	 da	 proposta	 presen-
te	 no	 PFN,	 esta	 proposta	 deve	
permitir	a	criação	de	um	grande	
eixo	NS	desde	o	a	zona	norte	da	
AML	até	à	Margem	Sul	e	Setú-
bal.

Sem	 mais	 demoras,	 vamos	
então	à	proposta.	

1º Troço: Santa Clara — Campo Grande
O	primeiro	troço	corresponde-

ria	 ao	 topo	 norte	 do	 túnel	 que	
atravessaria	Lisboa.	De	forma	a	
evitar	a	zona	do	Senhor	Roubado	
por	 já	estar	mais	ocupada	com	
viadutos,	 propõe-se	 uma	 boca	
de	túnel	na	zona	de	Olival	Basto,	
perto	da	interceção	da	CRIL	com	
a	 A8.	 A	 Linha,	 proveniente	 de	
Loures,	atravessaria	o	vale	e	as	
várias	 AE	 em	 viaduto	 entrando	
imediatamente	 em	 túnel	 numa	
das	escarpas	menos	ocupadas.	

O	 túnel	 seguiria	 então	 para	
sudeste	 em	 direção	 à	 Alta	 de	
Lisboa,	 onde	 se	 poderia	 hipo-
teticamente	 construir	 uma	 es-
tação	 junto	ao	Eixo	Central,	na	

zona	da	Rotunda	dos	Corvos.	É	
importante	 notar	 que	 a	 Alta	 é	
um	bairro	em	franco	desenvolvi-
mento	urbano	com	ligações	mui-
to	débeis	ao	centro	da	cidade	e	a	
necessidade	do	túnel	da	variante	
passar	naquela	 zona,	permitiria	
juntar	o	útil	ao	agradável	e	ser-
vir	 logo	 este	 importante	 bairro	
do	norte	da	cidade.	

A	partir	da	Alta,	o	túnel	segui-
ria	para	sudoeste,	curvando	até	
ao	 Campo	 Grande	 por	 debaixo	
do	PMO	II	das	Calvanas	do	Metro	
e	da	Quinta	do	Lambert.

A	enorme	densidade	urbana	da	
zona	do	Campo	Grande	apresen-
ta	grandes	desafios	de	constru-

ção,	não	sendo	facilmente	iden-
tificáveis	zonas	onde	se	pudesse	
executar	 um	estaleiro	 um	poço	
de	ataque	para	escavar	o	túnel.	
Tendo	 imperativamente	 de	 es-
colher	um	mal	menor,	o	topo	do	
jardim	 do	 Campo	 Grande	 apa-
renta	 ser	o	melhor	 compromis-
so	para	a	escavação	da	estação,	
executando	ali	a	ligação	relativa-
mente	 fácil	 à	 estação	do	Metro	
de	Lisboa	e	ao	terminal	rodovi-
ário.	A	grande	ocupação	do	sub-
solo	quer	com	caves,	fundações	
de	edifícios	ou	lençóis	freáticos,	
provavelmente	 obrigaria	 à	 exe-
cução	da	estação	a	uma	profun-
didade	considerável.
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Traçado do troço Santa Clara-Campo Grande

Esquema da Estação Alta, debaixo do eixo central
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Esquema da estação Campo Grande, já prevendo também um interface com a L.Vermelha do Metro

2º Troço: Campo Grande — Entrecampos
A	 partir	 da	 estação	 do	 Cam-

po	Grande,	 o	 túnel	 continuaria	
para	sul,	seguindo	sensivelmen-
te	 o	 jardim	 do	 Campo	 Grande	
até	à	zona	da	Biblioteca	Nacio-
nal,	 onde	 curvaria	 ligei-
ramente	 para	 entrar	 no	
alinhamento	 da	 Avenida	
5	 de	 Outubro,	 passando	
por	baixo	do	atual	túnel	da	
Linha	 Amarela.	 Seguindo	
sempre	 rigorosamente	 o	
alinhamento	 desta	 aveni-
da,	 o	 interface	 de	 Entre-
campos	 seria	 construído	
por	baixo	da	Linha	de	Cin-
tura	 e	 da	 estação	 atual,	
sendo	que	a	menor	ocupa-
ção	urbana	do	lado	sul	da	
linha	facilita	a	abertura	de	
poços	de	ataque	e	escava-
ções	a	céu	aberto.	

Apesar	 do	 terreno	 da	 Antiga	
Feira	 Popular	 de	 Entrecampos	
estar	 atualmente	 desocupado,	
não	foi	considerado	como	viável	
para	 a	 implantação	da	 estação	

uma	vez	que	a	sua	urbanização	
já	está	a	avançar	e	deverá	es-
tar	concluída	muito	antes	deste	
projeto	poder	avançar.

Esquema do interface de Entrecampos
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Traçado do troço Campo Grande-Entrecampos

3º Troço: Entrecampos — Marquês de Pombal
O	terceiro	troço	segue	um	tra-

çado	muito	simples,	sempre	ali-
nhado	com	a	Avenida	5	de	Ou-
tubro	até	à	zona	da	Maternidade	
Alfredo	da	Costa	onde	 infletiria	
para	sudoeste,	seguindo	a	Rua	
Viriato.	 Note-se	 que	 ao	 longo	
deste	troço,	é	necessário	que	o	
túnel	comece	a	ganhar	profun-
didade	 para	 poder	 ultrapassar	
alguns	 obstáculos	 no	 subsolo	
como	 fundações	 do	 edificado	
envolvente,	caves	e	parques	de	
estacionamento	já	existentes.

Finda	 a	 rua	 Viriato,	 o	 túnel	
começaria	 gradualmente	 a	 ali-
nhar-se	 transversalmente	 ao	
Parque	Eduardo	VII,	cruzando	a	
Linha	Azul	do	Metro	e	 chegan-
do	àquela	que	seria	talvez	a	joia	
da	coroa	de	todo	este	projeto:	a	
estação	do	Marquês	de	Pombal.	

Construída	 potencialmente	 a	
céu	 aberto	 graças	 à	 amplitude	
do	Parque	Eduardo	VII,	esta	es-
tação	permitiria	criar	um	inter-
face	colossal	no	centro	da	AML,	
juntando	 dezenas	 de	 carreiras	
de	autocarros	urbanos	e	subur-
banos	e	executando	o	interface	
com	2	linhas	de	metro	pesado.	
Apesar	 da	 sua	 localização	 pro-
vavelmente	 exigir	 a	 demolição	
do	 atual	 parque	 de	 estaciona-
mento	 subterrâneo	 do	 Parque	
Eduardo	VII,	a	dimensão	brutal	
deste	 projeto	 facilmente	 com-
portaria	 a	 compensação	 dessa	
perda	com	a	construção	de	um	
novo	parque	subterrâneo	adja-
cente	à	estação.	

A	 maior	 dificuldade	 técnica	
prender-se-ia	 com	 a	 execução	
de	uma	interligação	direta	à	es-

tação	de	Metro,	uma	vez	que	o	
túnel	do	Marquês	ocupa	o	sub-
solo	no	topo	da	rotunda.	Contu-
do,	 tal	 ligação	apesar	de	difícil	
não	seria	 impossível	de	execu-
tar.	

Associada	à	construção	deste	
troço,	também	seria	de	estudar	
a	 construção	 de	 um	 términus	
para	 parqueamento	 de	 com-
posições,	 já	 num	 alinhamento	
longitudinal	ao	parque	e	recor-
rendo	 a	 escavação	 em	 profun-
didade	através	de	poços	de	ata-
que.
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Traçado do Troço Entrecampos Marquês de Pombal

Corte transversal da estação Marquês de Pombal proposta
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Esquema da Estação Marquês de Pombal

Traçado do troço Marquês de Pombal-Amoreiras

4º Troço: Marquês de Pombal — Amoreiras — L. do Sul
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O	último	troço	do	projeto	seria	
talvez	 o	 de	maior	 complexida-
de	construtiva	mas	assume	um	
papel	vital	na	coesão	de	todo	o	
projeto	e	na	integração	deste	na	
malha	ferroviária	da	AML.

A	 partir	 da	 estação	 Marquês	
de	 Pombal	 o	 túnel	 segue	 para	
Oeste	 seguindo	 sensivelmente	
o	alinhamento	da	Avenida	Joa-
quim	António	de	Aguiar,	mas	a	
uma	 profundidade	 considerá-
vel	de	forma	a	evitar	quaisquer	
conflitos	no	subsolo	com	o	Tú-
nel	do	Marquês	e	o	edificado	en-
volvente.	 Neste	 troço	 de	 túnel	
provavelmente	 será	 necessário	
adotar	uma	pendente	um	pou-
co	 mais	 agressiva	 de	 forma	 a	

evitar	que	a	estação	Amoreiras	
tenha	de	ser	construída	a	enor-
me	 profundidade	 e	 para	 evitar	
conflitos	com	o	túnel	do	Rossio	
na	zona	da	Artilharia	1.	

Nas	 Amoreiras	 seria	 constru-
ído	 um	 interface	 com	 a	 futura	
estação	 da	 Linha	 Vermelha	 do	
Metro,	 que	 deverá	 ficar	 a	 uma	
profundidade	 mais	 modesta,	
uma	 vez	 que	 será	 escavada	 a	
céu	aberto.	Os	desafios	técnicos	
de	 executar	 este	 interface	 se-
riam	enormes	pela	profundida-
de	a	que	o	túnel	teria	de	passar	
nesta	 zona.	Contudo,	é	 impos-
sível	 não	 reconhecer	 o	 brutal	
potencial	deste	interface,	conju-
gando	Metro	Pesado,	elétricos	e	

autocarros	 urbanos	 e	 suburba-
nos	com	o	comboio,	tudo	numa	
zona	 de	 elevadíssima	 concen-
tração	de	escritórios,	comércio,	
habitação	e	oferta	hoteleira.

Esquema da Estação Amoreiras (já com o traçado previsto para a Linha Vermelha)
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A	partir	da	estação	das	Amo-
reiras,	 prepara-se	 a	 conexão	
do	túnel	com	a	Linha	do	Sul	na	
zona	da	Avenida	de	Ceuta.	Pou-
co	após	a	estação	Amoreiras,	o	
túnel	 de	 via	 dupla	 dividir-se-ia	
em	2	de	via	única.	O	túnel	cor-
respondente	ao	sentido	Amorei-
ras-Alvito	 desembocaria	 junto	
ao	início	do	viaduto	sobre	a	Ave-
nida	de	Ceuta	da	Linha	do	Sul,	
executando	logo	ali	a	sua	cone-
xão.	 Obviamente,	 este	 viaduto	
existente	teria	de	sofrer	altera-
ções	 de	 forma	 a	 permitir	 esta	
conexão	mas	este	tipo	de	obras	
de	interligação	de	viadutos	não	
apresentam	desafios	inultrapas-
sáveis,	aliás,	o	Metro	de	Lisboa	
encontra-se	 neste	 momento	 a	
desenvolver	 uma	 obra	 seme-
lhante	 no	 Campo	 Grande,	 no	
âmbito	da	Linha	Circular.

Devido	 à	 presença	 da	 ETAR	
de	 Alcântara,	 o	 2º	 túnel	 (cor-
respondente	 ao	 sentido	 Alvito-
-Amoreiras)	não	tem	uma	inser-
ção	tão	simples	na	Linha	do	Sul.	
Seria	 necessário	 executar	 um	
viaduto	 de	 grandes	 dimensões	
que	vencesse	a	 linha	de	Cintu-
ra,	a	Linha	do	Sul,	a	ETAR	e	a	
Avenida	de	Ceuta	(basicamente	
todo	 o	 vale	 de	 Alcântara)	 até	
perto	da	A2	onde	então	se	exe-
cutaria	a	conexão	com	a	Linha	
do	Sul	antes	da	estação	do	Alvi-
to.	É	impossível	não	reconhecer	
o	 impacto	 visual	 considerável	
deste	 viaduto	 mas	 tendo	 em	
conta	o	panorama	nas	redonde-
zas,	não	se	pode	propriamente	
dizer	que	é	o	único	viaduto	cau-
sador	de	forte	impacto	no	siste-
ma	de	vistas	do	vale.	

Mas	porque	 a	 nossa	 ambição	
não	 termina	 aqui,	 e	 o	 planea-
mento	 de	 longo	 prazo	 assim	 o	
exige…	há	uma	pequena	surpre-
sa	 neste	 troço.	 Podendo	 apro-
veitar	 o	 poço	 de	 extração	 da	
máquina	tuneladora,	entre	os	2	
túneis	individuais	seria	feito	um	
pequeno	 términus	 técnico,	 di-
recionado	 ao	Monsanto	 de	 for-
ma	paralela	 ao	Viaduto	Duarte	
Pacheco.	 Este	 términus	 seria	
ali	deixado	em	pousio	caso	um	
dia	se	decida	avançar	com	uma	
terceira	linha	ocidental	da	AML,	
entre	 as	 de	 Sintra	 e	 Cascais,	
sensivelmente	 paralela	 ao	 cor-
redor	da	A5	que	está	em	franco	
desenvolvimento	urbano.

Esquema das alterações propostas no Vale de Alcântara para amarração à L. do Sul

Métodos Construtivos
A	 grande	 extensão	 do	 túnel	

a	executar	e	a	necessidade	de	
escavar	 em	 profundidade	 con-
siderável	 muitas	 vezes	 sem	 a	
possibilidade	de	executar	largos	
poços	 de	 ataque,	 canaliza-nos	

naturalmente	para	uma	solução	
de	 escavação	 por	 tuneladora	
(TBM),	tecnologia	já	largamen-
te	utilizada	em	Lisboa	tanto	em	
obras	do	Metro	como	do	Plano	
Geral	 de	 Drenagem.	 A	 única	

exceção	seria	provavelmente	o	
sub	 troço	 Amoreiras-L.	 do	 Sul	
uma	vez	que	a	divisão	do	túnel	
em	 2	 mais	 pequenos	 impossi-
bilita	 o	 uso	 da	 TBM.	 Nesta	 si-
tuação,	o	mais	provável	seria	a	
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adoção	de	escavação	em	NATM	
(New	 Austrian	 Tunneling	 Me-
thod,	 ou	método	mineiro	 como	
é	 conhecida	 vulgarmente	 em	
Portugal).	

No	que	toca	às	estações,	a	per-
missividade	com	impactos	à	su-
perfície	 e	 profundidade	 especi-
ficada	determinariam	o	método	
construtivo	a	empenhar	nalguns	
dos	 casos.	 Em	 casos	 como	 o	
Campo	Grande	ou	Entrecampos	

em	que	a	Linha	não	é	forçada	a	
passar	em	grande	profundidade,	
seria	proveitoso	poder	executar	
boa	 parte	 das	 estações	 a	 cut	
and	cover.	No	caso	do	Marquês	
de	 Pombal,	 apesar	 do	 enorme	
espaço	 à	 superfície,	 o	 volume	
de	 terras	 muito	 considerável	 a	
mover	pede	uma	avaliação	mais	
detalhada	da	viabilidade	do	mé-
todo	 cut	 and	 cover.	 Assumindo	
uma	 estação	 mais	 minimalista	

composta	 apenas	 pelas	 caver-
nas	das	plataformas	e	respetivos	
acessos,	a	construção	em	mina	
pode	fazer	mais	sentido.	Em	es-
tações	como	a	Alta	ou	as	Amo-
reiras	não	há	quais	quer	dúvidas	
que	a	profundidade	da	linha	e	a	
malha	urbana	envolventes	obri-
gam	a	uma	escavação	em	mina.

Faseamento

Os túneis da Linha Circular do Metro estão a ser escavados com recurso a NATM

Como	é	óbvio,	falamos	de	um	
projeto	 de	 proporções	 bíblicas	
para	 a	 capacidade	 de	 investi-
mento	do	país,	o	que	obrigaria	
a	um	faseamento	do	mesmo.	

Existem	 fundamentalmente	 2	
grandes	opções	no	 faseamento	
do	projeto.	

A	primeira	seria	uma	aborda-
gem	 puramente	 Norte-Sul	 co-

meçando	desde	Santa	Clara	até	
ao	Campo	Grande	(e	idealmen-
te	logo	até	Entrecampos)	conti-
nuando	depois	para	o	Marquês	
e	Amoreiras,	provavelmente	re-
partindo	 também	 esses	 troços	
em	diferentes	fases.

A	 segunda	 abordagem	 seria	
um	“meet	me	halfway”	em	que	
o	 projeto	 seria	 iniciado	 pelos	
troços	1	e	4,	convergindo	mais	

tarde	os	dois	 túneis	em	Entre-
campos.	

Independentemente	 da	 solu-
ção	adotada,	qualquer	uma	das	
opções	permite	ir	resolvendo	os	
constrangimentos	 de	 mobilida-
de	 metropolitana	 gradualmen-
te,	apontando	para	uma	solução	
final	 de	 larga	 escala	 e	 grande	
impacto.

52
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É	 óbvio	 que	 tudo	 isto	 parece	
fantasioso	e	delirante	num	país	
com	uma	capacidade	de	 inves-
timentos	 tão	 modesta.	 Mas	 a	
realidade	é	que	o	nível	de	pla-
neamento	 que	 aqui	 se	 aplica	
nesta	 proposta,	 é	 meramente	
igual	àquele	que	o	Estado	Novo	
empenhou	no	seu	planeamento	
da	rede	ferroviária	da	AML	(que	
incluía	 até	 uma	2ª	 cintura	 fer-
roviária	 para	 termo	de	 compa-
ração).

Pode	 ser	 apenas	 uma	 ideia	
maluca	mas	 a	 realidade	 é	 que	
faz	muita	falta	este	tipo	de	pla-
neamento	 ambicioso,	 transfor-
mador,	 disruptivo	 e	 de	 larga	
escala.	Mesmo	 não	 concordan-
do	muito	 com	 a	 proposta	 feita	
pelo	PFN	para	esta	nova	entrada	
da	 Linha	 do	 Oeste	 em	 Lisboa,	

a	 verdade	 é	 que	 fiquei	 muito	
satisfeito	 de	 ver	 que	 ainda	 há	
quem	pense	no	longo	prazo,	de	
forma	mais	disruptiva	na	nossa	
rede.	Que	compreenda	a	fundo	
a	importância	brutal	de	estabe-
lecer	estes	grandes	eixos	subur-
banos	diametrais.

Imaginem	o	que	 seria	 Lisboa	
se	Loures	estivesse	a	20	minu-
tos	do	Marquês	de	Pombal.	Se	
Setúbal	 e	 a	Margem	Sul	 tives-
sem	uma	ligação	direta	ao	cen-
tro	da	 cidade,	 alternativa	 à	 Li-
nha	de	Cintura	e	a	transbordos	
para	uma	rede	de	Metro	já	de	si	
carregada.

Vivemos	num	país	que	pensou	
de	 forma	disruptiva	e	 transfor-
madora	na	sua	rede	rodoviária.	
Em	 30	 anos,	 enchemos	 o	 país	
de	vias	de	altas	prestações.	Fi-

zemos	 a	 ponte	 mais	 comprida	
da	Europa	e	espetamos-lhe	com	
uma	feijoada	em	cima.	Fizemos	
túneis	 de	 5	 km	 que	 todos	 jul-
gavam	 impossíveis.	 Fizemos	 o	
2º	viaduto	mais	alto	da	Europa.	
Caramba,	somos	o	país	que	fez	
metade	da	pista	de	um	Aeropor-
to	a	pairar	40	metros	por	cima	
do	mar.	Podemos	estar	a	passar	
um	momento	difícil,	mais	derro-
tista,	 e	 não	 ver	 grande	 luz	 ao	
fundo	 do	 túnel.	 Mas	 olhamos	
para	 o	 nosso	 passado	 recente	
e	vemos	que	somos	capazes	de	
coisas	brutais	quando	há	a	de-
terminação	política	e	social	para	
que	as	coisas	avancem.	

Não	podemos	é	baixar	os	bra-
ços.	 Há	 que	 lutar	 por	 mais	 e	
melhor.	E	pararmos	de	nos	con-
formar	com	o	pouco	que	temos.

Conclusão



Nem todos os países 
utilizam o seu PRR 
pós-Covid para de-

sembolsar dinheiro de forma 
aleatória. Se em Portugal a 
ferrovia merece apenas dois 
projectos pequenos den-
tro do capítulo das agendas 
mobilizadoras, em Espanha 
um dos programas mais im-
portantes é o “Mercancias 
2030”. Se em Portugal a des-
culpa da criação de um PRR 
desleixado foi a necessidade 
de rapidez para criar um pla-
no, em Espanha a urgência 
não impediu que este plano 
tivesse tido um período de 
discussão pública próprio.  

Site	 da	 iniciativa:	 Mercancí-
as	30	 |	Ministerio	de	Transpor-
tes,	Movilidad	y	Agenda	Urbana	
(mitma.gob.es)

O	 maior	 objectivo	 de	 Espa-
nha	 é,	 num	 período	 de	 apenas	
7	anos,	mais	do	que	duplicar	a	
quota	 modal	 do	 transporte	 de	
mercadorias	por	caminho	de	fer-
ro	de	4	para	10%	-	ainda	abaixo	
da	média	europeia	(ou	de	Portu-
gal),	mas	 um	 inédito	 aumento.	
Ao	todo,	mais	de	8.400	milhões	
de	Euros	foram	afectos	ao	“Mer-
cancias	2030”,	um	programa	de	
29	projectos	que	parece	inclinado	
para	suprir	as	lacunas	existentes	
em	Espanha	que	têm	impedido	o	
pleno	aproveitamento	de	condi-
ções	únicas	para	o	transporte	de	
mercadorias	 –	 o	 ponto	 de	 par-
tida	 é	 um	mercado	 já	 bastante	
concorrencial,	 uma	 rede	 geral	
convencional	 com	 muita	 capa-
cidade	disponível	e	pólos	indus-
triais	bastante	distantes	uns	dos	
outros.

Infraestruturas

1.	Aumento	de	vias	de	resguar-
do	 para	 740	metros	 nas	 linhas	
da	rede	principal	e	nas	linhas	de	
alto	 potencial	 de	 transporte	 de	
mercadorias	–	405M€

2.	 Automatização	 de	 sinaliza-
ção,	controlo	de	tráfego	e	siste-
mas	de	segurança	–	fim	das	 li-
nhas	com	cantonamento	manual	
e	 migração	 progressiva	 para	 o	
sistema	ERTMS	–	750M€

3.	Electrificações	25kV	–	823M€

4.	Aumento	de	capacidade	das	
vias	ferroviárias	junto	a	grandes	
cidades	e	pontos	nodais	da	rede,	
onde	a	saturação	das	linhas	de-
vido	 ao	 aumento	 do	 tráfego	 de	
passageiros	 tem	 prejudicado	 o	
potencial	de	utilização	por	com-
boios	de	mercadorias	–	1.863M€
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O ambiciOsO planO de espanha 
para as mercadOrias

Locomotiva 251.020 com o comboio 52208 (Poago-Leon Clasificacion), Villanueva de la Tercia,
 03 de Janeiro de 2023.© Alvaro Fernandez
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5.	 Renovações	 integrais	 de	
via,	melhoria	de	traçados	e	ou-
tras	intervenções	–	1.407M€

Gestão de capacidade

1.	Revisão	dos	canais	horários	
disponíveis	no	país,	adopção	de	
políticas	 para	 compatibilizar	 e	
priorizar	tráfego	de	mercadorias	
mesmo	 em	 linhas	 densamente	
utilizadas	por	comboios	de	pas-
sageiros	–	100.000€

2.	Implementação	de	sistema	
de	 compensações	 financeiras	
aos	operadores	quando	existem	
restrições	temporárias	de	capa-
cidade;

3.	 Interligação	de	 informação	
entre	 portos	 e	 rede	 ADIF	 para	
eliminar	a	rotura	de	informação	
existente	 e	 tornar	 mais	 fácil	 o	
pedido	de	capacidade	para	com-
boios	–	100.000€

Terminais de mercadorias

1.	 Conexões	 ferroviárias	 a	
portos	–	novos	acessos	aos	por-
tos	de	Barcelona,	Castellón,	Co-
runha,	 Ferrol	 e	 Sagunto;	 vias	
de	 resguardo	 de	 750	 metros	
nas	linhas	Algeciras	–	Bobadilla,	
Sagunto	 –	 Zaragoza,	 Zaragoza	
–	Reus,	Huelva	 –	Sevilla	 e	Bil-
bao	–	Miranda	de	Ebro.	Total	de	
1.600M€

2.	Melhoria	de	terminais	inter-
modais	em	Barcelona,	Valencia,	
Madrid,	Valladolid,	Sevilla,	Vito-
ria-Gasteiz	e	Zaragoza,	por	um	
total	de	360M€

3.	 Melhoria	 de	 terminais	 fer-
roviários	 de	 usos	 específicos,	
como	para	o	sector	automóvel,	
químico	ou	siderúrgico	–	110M€.

4.	 Revisão	 dos	 modelos	 de	
gestão	 dos	 terminais	 para	 se-
rem	 mais	 ágeis	 e	 disponíveis	

consoante	 a	 evolução	 das	 ne-
cessidades	 do	 mercado	 e	 dos	
operadores.

Auto-estradas ferroviárias

1.	Análise	e	definição	de	cor-
redores	 para	 operação	 de	 au-
to-estradas	 ferroviárias,	 com	
adaptação	do	gabarito	existente	
nas	linhas	Madrid	–	Barcelona	–	
Figueres,	Jundiz	(Vitoria)	–	Irun,	
Valencia	 –	 Madrid,	 Algeciras	 –	
Madrid	–	Zaragoza,	Zaragoza	–	
Barcelona	–	La	Llagosta,	Huelva	
–	 Sevilla	 –	 Cordoba,	 Madrid	 –	
Medina	del	Campo	–	Fuentes	de	
Oñoro,	Medina	del	Campo	–	Jun-
diz	e	Zaragoza	–	Noain	–	Jundiz	
–	total	de	380M€.

2.	Criação	de	um	gabinete	de	
apoio	 e	 assessoria	 para	 lança-
mento	 de	 serviços	 de	 auto-es-
tradas	ferroviárias	–	100.000€.

A via estreita em Espanha ainda com comboio de mercadorias. Neste caso a locomotiva 1652 com o serviço 
67661 entre Trasona e Santander Mercancias. Rianes, 05 de Dezembro de 2022. © Alvaro Fernandez



Digitalização

1.	 Optimização	 de	
processos	 de	 plane-
amento	e	gestão	de	
capacidade	na	infra-
estrutura	 ferroviária	
–	12,8M€.

2.	 Digitalização	 e	
optimização	 de	 pro-
cessos	de	circulação	
ferroviária,	 interli-
gando	 a	 informação	
sobre	as	característi-
cas	 de	 composições	
de	 operadores,	 ges-
tor	de	 infraestrutura	
e	portos,	implemen-
tar	o	standard	euro-
peu	 identificador	 de	
comboios	 (OTN)	 e	
desenvolvimento	 de	
sistema	 de	 acom-
panhamento	do	estado	de	com-
boios	 em	 circulação	 para	 per-
mitir	ajuste	dos	operadores	das	
estações	e	 terminais	de	merca-
dorias	–	100.000€

3.	 Optimização	 de	 processos	
logísticos	 e	de	 transporte	 inter-
modal,	 actuando	 na	 criação	 de	
modelo	semântico	de	dados	para	
facilitar	intercâmbio	entre	os	ac-
tores	do	sector,	nova	infraestru-
tura	digital	de	interoperabilidade	
dos	sistemas	utilizados	por	cada	
operador	e	lançamento	da	plata-
forma	SIMPLE	–	4M€.

Ajudas de Estado

1.	ERTMS	embarcado	nas	loco-
motivas	e	sua	instalação	–	12M€.

2.	Compra	e	renovação	de	va-
gões,	incluindo	sistemas	para	re-
dução	 de	 ruído,	 eixos	 de	 bitola	
variável	e	auto-estradas	ferrovi-
árias	–	61M€.

3.	Compra	e	renovação	de	lo-

comotivas,	 incluindo	 adaptação	
a	várias	tensões	de	alimentação	
eléctrica,	 eixo	 variável	 ou	 utili-
zação	 de	 energias	 alternativas	
–	97M€.

4.	 Construção,	 adaptação	 e	
melhorias	de	terminais	de	carga	
privados	e	respectivas	conexões	
à	rede	ferroviária	–	75M€.

5.	Eco-incentivos	–	um	esque-
ma	 de	 ajudas	 /	 subsidiação	 do	
transporte	 ferroviário	 que	 pre-
meia	 o	 desempenho	 ambiental,	
com	fórmulas	pré-determinadas	
–	60M€.

6.	Ajudas	para	implementação	
de	 sistemas	 para	 identificação	
e	 localização	 de	material	 circu-
lante	 e	 unidades	 intermodais	 –	
23,75M€.

7.	Adaptação	dos	sistemas	em-
presariais	 para	 conexão	 com	 o	
sistema	SIMPLE	–	23,75M€.

8.	Ajudas	para	adaptação	dos	
sistemas	dos	terminais	e	nós	lo-

gísticos	para	conexão	com	o	sis-
tema	SIMPLE	–	23,75M€.

9.	Subsídio	ao	gestor	de	infra-
estruturas	 para	 compensar	 os	
gastos	 de	 manutenção	 não	 ta-
rifados	ao	 transporte	 ferroviário	
de	mercadorias	–	113,24M€.

10.	Ajudas	por	restrições	tem-
porárias	de	capacidade	que	afec-
tem	a	competitividade	e	opera-
ção	do	transporte	ferroviário	de	
mercadorias	–	8M€	(entre	2022	
e	2024).

Conclusões

Espanha	vai	actuar	em	muitas	
das	 alavancas	 fundamentais	 do	
transporte	 ferroviário	 –	 infraes-
trutura,	 capacitação	 dos	 opera-
dores,	melhoria	de	processos	de	
gestão	de	capacidade,	digitaliza-
ção,	 interfaces	 entre	 ferrovia	 e	
restantes	 modos	 de	 transporte	
e,	ainda,	promoverá	activamen-
te	a	instalação	de	auto-estradas	
ferroviárias,	 um	dos	 segmentos	
de	 tráfego	 com	maior	 potencial	
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Locomotiva ALSA 269.413 com as novas plataformas para Medway construidas por 
Talleres Alegría. Comboio 90918 (Llanera-Madrid Santa Catalina), Villanueva de la 

Tercia 17 de Dezembro de 2022. © Alvaro Fernandez
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para	 trazer	para	a	 ferrovia	 trá-
fego	que	até	aqui	anda	nas	es-
tradas,	e	que	nas	últimas	duas	
décadas	tem	conhecido	uma	ex-
pansão	 muito	 grande	 no	 resto	
da	Europa.

Espanha	 parte	 com	 bastan-
te	atraso	apesar	de	 já	 ter	con-
dições	 propícias	 ao	 transporte	
de	mercadorias	 –	 um	 país	 for-
temente	 industrializado	 (por	
comparação	com	Portugal,	pelo	
menos),	 com	 portos	 atlânticos	
e	mediterrânicos	de	grande	im-
portância	 e	 centros	 industriais	
/	 portuários	 bastante	 distantes	
entre	 si.	 Além	 disso,	 fruto	 dos	
elevados	 investimentos	 na	 alta	
velocidade	 para	 passageiros,	
boa	 parte	 da	 sua	 rede	 de	 lon-
go	curso	tem	muita	capacidade	
disponível,	o	que	ajuda	à	flexibi-
lidade	dos	operadores	do	trans-
porte	de	mercadorias	na	altura	
de	programarem	os	seus	servi-
ços.

A	 supressão	 das	 maiores	 la-

cunas	nos	acessos	aos	portos	e	
o	 lançamento	 de	 auto-estradas	
ferroviárias	 estarão	 entre	 as	
medidas	 de	 infraestrutura	 com	
maior	 potencial	 para	 aumentar	
expressivamente	 a	 quota	 mo-
dal	 dos	 caminhos	 de	 ferro	 em	
Espanha,	que	podem	beneficiar	
ainda	de	já	hoje	existir	um	mer-
cado	concorrencial	bastante	di-
nâmico	no	país	vizinho.

Portugal	parece	estar	a	perder	
o	comboio	também	no	transpor-
te	 de	 mercadorias.	 Apesar	 do	
bom	 comportamento	 histórico	
deste	 segmento	 de	 tráfego,	 é	
indisfarçável	a	perda	de	dinâmi-
ca	face	a	Espanha	e	não	só,	e	é	
notória	 a	 falta	 de	 investimento	
de	 mais	 operadores	 em	 Portu-
gal,	 ou	 mesmo	 dos	 existentes	
–	basta	 lembrar	que,	com	falta	
de	soluções	para	se	ultrapassar	
a	obsolescência	do	Convel,	não	
é	possível	ainda	colocar	em	cir-
culação	 novas	 locomotivas	 em	
Portugal,	 o	 que	 naturalmente	
desincentiva	o	investimento	por	

cá.	 Por	 comparação,	 Espanha	
não	 tem	este	 problema	de	 ob-
solescência	 com	o	Asfa	Digital,	
mas	não	se	coíbe	de	lançar	um	
ambicioso	 programa	 de	 ajudas	
de	Estado	para	que	os	operado-
res	possam	no	mais	curto	espa-
ço	de	tempo	transitarem	os	seus	
equipamentos	embarcados	para	
os	sistemas	ERTMS.

Quando	pensamos	que	o	PRR	
em	 Portugal	 traz	 umas	 miga-
lhas	 para	 promoção	 de	 alguns	
fabricos	 de	material	 circulante,	
quando	pensamos	que	o	Ferro-
via	 2020	 tem	 tido	 a	 sorte	 que	
tem	tido,	ou	que	a	IP	não	com-
pensa	 minimamente	 as	 perdas	
de	capacidade	e	de	performance	
na	 rede	por	 conta	de	obras	ou	
da	sua	má	gestão,	percebemos	
que	 é	 hoje	 muito	 menos	 inte-
ressante	investir	na	ferrovia	em	
Portugal	 por	 oposição	 aos	 nos-
sos	 vizinhos.	 O	 PRR	 espanhol	
também	nos	mostra	um	Portu-
gal	estagnado	e	com	pouco	para	
oferecer.

Locomotiva 256.003 (90532 Puerto del Musel-Aranda de Duero), Ciñera, 17 de Dezembro de 2022. 
© Alvaro Fernandez
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Posso	 afirmar	 com	 confiança	
que	o	 passado	ano	 foi	 um	dos	
mais	 fortes	 para	 os	 entusias-
tas	do	caminho	de	 ferro.	Entre	
marchas	 especiais,	 ensaios	 e	
(re)entradas	ao	serviço,	existiu	
muito	 conteúdo	 para	 ser	 cap-
tado	e	divulgado	nesta	 concei-
tuada	 revista.	 Faço,	 pois,	 um	
balanço	 muito	 positivo.	 Nem	
sempre	foi	possível	estar	no	ter-
reno	 para	 registar	 todas	 essas	
marchas,	 o	 que	 é	 sempre	 um	
motivo	 de	 angústia	 para	 mim.	
Mas,	em	sentido	oposto,	é	gra-
tificante	quando	podemos	estar	
lá,	registar	o	comboio	e	expor	o	
resultado	aos	demais	que	parti-
lham	da	mesma	paixão.

As	 carruagens	 Arco	 estive-
ram,	evidentemente,	no	centro	
de	todas	as	atenções.	Pudemos	
assistir	 a	 diversas	 marchas	 de	
ensaios	 no	 primeiro	 semestre	
de	2022,	a	maioria	deles	na	li-
nha	do	Minho,	em	diversas	con-
figurações	(três,	quatro	ou	seis	
veículos).	A	tração	foi	atribuída	
sempre	 às	 locomotivas	 2600,	
exceto	 o	 único	 ensaio	 destas	
carruagens	 na	 linha	 do	 Douro,	
atribuído	 à	 1436.	 Mas	 tivemos	
de	esperar	até	ao	dia	28	de	ju-
lho	para	ver	a	estreia	no	serviço	
comercial.	 O	 IR	 852	 desse	 dia	
contou,	então,	com	a	locomoti-
va	2607	e	um	 lote	de	 três	ve-

ículos	 surpreendentemente	 de-
corados	com	um	vinil	alusivo	às	
tradições	 da	 região	Minhota.	 A	
partir	dessa	data,	as	Arco	pas-
saram	a	fazer	parte	do	panora-
ma	diário	 da	 ferrovia	 nacional,	
destacando-se	algumas	viagens	
especiais	e	a	entrada	ao	serviço	
de	mais	alguns	destes	veículos,	
à	medida	que	iam	sendo	entre-
gues	pela	oficina	de	Guifões.

O	 plano	 de	 recuperação	 de	
material	 circulante	 da	 CP,	 ini-
ciado	em	2019,	refletiu-se	tam-
bém	no	passado	ano	com	várias	
marchas	de	ensaios	e	a	reativa-
ção	ao	serviço	de	material	que	
estava	 encostado.	 Destacam-
-se	as	 locomotivas	1400,	1550	
e	 2600,	 carruagens	 Sorefame	
(séries	 10-69	 500	 e	 22-40)	 e	
Schindler	 (séries	 19-22,	 21-22	
e	82-22),	e	automotoras	0350,	
2300,	2400	e	3500.	Com	a	rea-
tivação	deste	material,	foi	pos-
sível	efetuar	 registos	de	veícu-
los	que	estavam	condenados	à	
morte.	Deixo	a	minha	felicidade	
especialmente	 atribuída	 à	 rea-
tivação	 das	 Sorefame,	 carrua-
gens	icónicas	na	ferrovia	nacio-
nal	e	de	grande	qualidade,	das	
quais	tenho	boas	recordações.

Um	dos	momentos	mais	mar-
cantes	de	2022	foi	sem	dúvida	
a	viagem	da	APAC	às	Beiras.	A	
2610	e	nove	carruagens	Schind-

ler	deliciaram	quem	estava	den-
tro	e	fora	do	comboio.	Foi	uma	
viagem	 memorável,	 uma	 ver-
dadeira	 festa	 da	 ferrovia,	 com	
paragens	para	poder	fotografar	
a	 bela	 composição	 onde	 viajá-
vamos,	 almoço	 no	 Tortosendo,	
convívio	 entre	 amantes	 do	 ca-
minho	de	ferro,	enfim,	um	mo-
mento	que	deve	ser	eternizado	
e	repetido	sempre	que	possível!	
Quem	 diria,	 há	 10	 anos	 atrás,	
que	 seria	 possível	 ver	 uma	 lo-
comotiva	 2600	 e	 carruagens	
Schindler	 a	 circular	 no	 então	
encerrado	 troço	 entre	 a	 Covi-
lhã	e	a	Guarda!	Esta	viagem	foi	
também	um	“até	já”	à	linha	da	
Beira	 Alta,	 que	 encerrou	 para	
obras,	obras	essas	que,	 infeliz-
mente,	já	estão	a	ultrapassar	o	
prazo	inicialmente	previsto…

Destaco	também	a	última	edi-
ção	 do	 “The	 Presidential”,	 que	
circulou	 no	 Douro	 nos	 fins	 de	
semana	de	setembro	e	outubro,	
deixando	 uma	 nota	 especial	
para	 a	 locomotiva	 1455,	 que	
após	efetuar	uma	V1	nas	ofici-
nas	de	Contumil,	 recebeu	uma	
pintura	 nova	 com	 um	 tom	 de	
azul	mais	escuro,	ficando	assim	
mais	 semelhante	 ao	 esquema	
original	com	que	as	inglesas	se	
vestiram	 desde	 a	 sua	 entrada	
ao	serviço,	em	1966,	até	mea-
dos	da	década	de	70.

opinião

58

Por: Tiago Cunha

Num pequeno desafio pedimos a alguns leitores que escolhessem a foto mais re-
presentativa de 2022.

Com	liberdade	para	escreverem	o	que	algumas	linhas	sobre	o	passado	ano,	destacando	
aqueles	que	foram	os	momentos	mais	marcantes,	mas	também	aqueles	que	foram	decepcionantes,	
apresentamos	em	seguida	os	textos	e	as	imagens.	Fica	lançado	o	desafio	para	quem	quiser	enviar	ima-
gens	e	opiniões.
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A foto ferroviária de 2022. Passagem da Composição Presidencial a caminho do Porto. São Félix da Marinha, 
22 de Junho de 2022. © Tiago Cunha

E	por	falar	em	comboios	histó-
ricos,	a	CP	brindou	tudo	e	todos	
com	uma	bela	prenda	de	Natal:	
se	em	2021,	a	exposição	estática	
da	locomotiva	0186	e	da	compo-
sição	do	histórico	do	Douro	nas	
estações	 de	 Campanhã	 e	 São	
Bento,	e	da	UTE	2064	no	Ros-
sio,	foi	um	grande	sucesso,	por-
que	 não	 colocar	 esse	 material	
em	movimento	para	 celebrar	a	
quadra	natalícia?	Relativamente	
à	automotora	portuguesa,	cons-
truída	 na	 Sorefame	 em	 1962,	
ainda	não	foi	desta	vez	que	foi	
possível	 vê-la	 em	 circulação,	
mas	 quanto	 à	 composição	 do	
Histórico	 do	Douro,	 as	 viagens	
entre	a	estação	central	da	Invic-
ta	e	Ermesinde	que	a	CP	lançou	

para	alguns	dias	de	dezembro	e	
janeiro	(2023)	foram	um	grande	
sucesso,	sempre	a	rondar	a	lo-
tação	máxima	do	comboio.

Não	poderia	deixar	de	lembrar	
que	 2022	 ficou	 marcado	 pela	
celebração	dos	20	anos	das	UME	
3400.	Os	“carrinhos	de	choque”,	
alcunha	 utilizada	 por	 alguns	
entusiastas	 nortenhos	 para	 se	
referirem	a	estas	automotoras,	
começaram	a	entrar	ao	serviço	
em	novembro	de	2002	para	con-
solidar	 o	 serviço	 suburbano	 do	
Grande	Porto,	até	então	“reme-
diado”	com	as	UDD	0400	e	0450	
(Braga,	 Marco	 de	 Canaveses,	
Santo	Tirso)	e	com	as	UTE	2100	
e	2200	(São	Romão,	Aveiro).	As	
34	unidades	múltiplas	 elétricas	

permitiram	 trazer	 aos	 clientes	
padrões	modernos	de	seguran-
ça,	 informação	e	conforto.	Não	
deixa	de	ser	curioso	que,	sendo	
estas	automotoras	um	dos	sím-
bolos	 da	 modernidade	 na	 CP,	
já	 efetuam	 serviço	 há	mais	 de	
duas	décadas,	deixando	um	es-
paço	à	reflexão	sobre	a	aquisi-
ção	de	novo	material	circulante,	
que	 corresponda	 aos	 padrões	
atuais	 da	 ferrovia.	 Ainda	neste	
ano	de	2022,	começaram	a	ser	
instaladas	 nestas	 automotoras	
novas	 plataformas	 de	 acesso	
para	 pessoas	 com	 mobilidade	
reduzida,	 situadas	 nas	 portas	
extremas	do	veículo	EB100.

E	 como	não	há	bela	 sem	se-
não,	 é	 com	muita	 pena	minha	
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que	este	ano	fica	marcado	pela	
retirada	do	serviço	de	mais	uma	
locomotiva	1960,	a	1962.	Se	a	
retirada	da	1963,	em	dezembro	
de	 2021,	 foi	 um	 motivo	 forte	
para	andar	à	caça	destas	 loco-
motivas,	 com	 a	 saída	 da	 1962	
em	 setembro	 isso	 acentuou-
-se,	 dado	 que	 agora	 só	 resta	
a	1964.	Essa	ainda	se	mantém	
rija,	 e	 cá	 pelo	 Norte	 foi	 possí-
vel	captá-la	diversas	vezes	nos	
cimenteiros	 de	 Godim	 ou	 nos	
siderúrgicos	 Leandro-Leixões.	
A	verdade	é	que	as	canadianas	
já	viam	o	sem	fim	anunciado	há	
vários	anos,	dado	que	algumas	
unidades	 foram	 retiradas	 do	
serviço	por	volta	de	2010,	ainda	
com	as	mercadorias	sob	alçada	
da	 CP.	 Com	 a	 aquisição	 da	 CP	

Carga	pela	Medway,	as	locomo-
tivas	1962,	1963,	1964	e	1973	
transitaram	para	 esta	 empresa	
privada	e	viram	a	sua	vida	pro-
longada	por	mais	 alguns	 anos.	
É	expectável	que	a	1964	chegue	
ao	fim	da	sua	carreira	nos	pró-
ximos	 tempos,	 quando	 as	 ofi-
cinas	 da	 Medway	 disponibiliza-
rem	mais	uma	locomotiva	1900	
(provavelmente,	 a	 1911)	 para	
o	 serviço.	 A	 aposta	 nas	 Als-
thom	em	detrimento	das	Bom-
bardier	 prende-se	 com	 o	 facto	
de	 os	 custos	 de	 manutenção	
e	 disponibilidade	 de	 peças	 das	
primeiras	 serem	 mais	 acessí-
veis.	É	importante	agora	pensar	
na	preservação	de	uma	(ou	até	
mais)	 unidade(s)	 desta	 série	
para	o	Museu	Nacional	Ferrovi-

ário.	De	notar	que	existem	con-
dições	mais	 do	 que	 suficientes	
para	deixar	esse	veículo	preser-
vado	operacional,	de	modo	que	
possa	ser	utilizado	em	comboios	
turísticos,	e	para	que	seja	pos-
sível	continuar	a	ouvir	o	carac-
terístico	som	do	seu	motor	V16.

Que	 2023	 se	 revele	 um	 ano	
ferroviário	 tão	 bom	 ou	 melhor	
que	 2022,	 e	 que	 permita	 aos	
entusiastas	do	caminho	de	ferro	
deliciarem-se	com	marchas	es-
peciais,	veículos	históricos	e	ou-
tros	 interesses	 ferroviários	que	
tanto	fazem	disparar	as	máqui-
nas	 fotográficas	 de	 quem	 tem	
esta	bela	paixão!

Por: Nuno Cortesão
	A	ferrovia	portuguesa	durante	

o	ano	de	2022	teve	vários	pon-
tos	 altos,	 mas	 também	 vários	
pontos	baixos.

O	grande	destaque	deste	pas-
sado	 ano	 e	 que	 o	 marca,	 na	
minha	 opinião	 é	 a	 recuperação	
das	últimas	locomotivas	da	série	
2600	 que	 estavam	 encostadas	
no	Entroncamento.	Embora	não	
tenho	 sido	 pelo	 facto	 de	 irem	
proceder	 já	 à	 recuperação	 das	
mesmas,	 não	 deixa	 de	 ser	 um	
importante	marco	na	história	da	
CP,	dado	que	estas	marcaram	a	
sua	história,	além	de	que	muitas	
pessoas,	inclusive	“entusiastas	/	
trainspotters”	 não	 acreditavam	
na	 recuperação	 da	 totalidade	
das	“Nez-Cassé”.	

É	 de	 realçar	 ainda,	 relativa-
mente	à	CP,	a	entrada	ao	serviço	
das	 carruagens	Arco,	 das	 loco-
motivas	2612,	2603	e	2609	en-

tre	 outro	material	 circulante,	 o	
que	permitiu	à	empresa	libertar	
algum	 material	 circulante	 para	
outras	 linhas,	 como	 foi	 o	 caso	
das	carruagens	Sorefame	e	Co-
rail	 da	 Linha	do	Minho	e	assim	
regressarem	ao	serviço	“Interci-
dades”.

	 Relativamente	 à	 MEDWAY,	 o	
plano	 de	 investimento	 de	 revi-
são	 geral	 das	 locomotivas	 da	
série	 1400	 e	 1900	 prossegue	
a	 bom	 ritmo,	 sendo	 que	 estas	
locomotivas	apesar	da	 sua	ele-
vada	idade,	foram	alvo	de	uma	
série	de	melhorias	a	fim	de	me-
lhorar	a	sua	eficiência	e	também	
o	 conforto	 oferecido	 às	 tripula-
ções.	 Contudo,	 é	 de	 salientar	
também	que	com	a	entrada	ao	
serviço	 das	 locomotivas	 1900	
intervencionadas,	 saiu	 de	 cena	
as	 Bombardier	 1962	 e	 1963,	
restando	apenas	ainda	ao	servi-
ço	a	1964.	

	Por	fim,	relativamente	à	ges-
tão	 da	 infraestrutura	 por	 parte	
da	 Infraestruturas	 de	 Portugal,	
não	 se	 pode	 deixar	 de	 realçar	
o	 investimento	realizado	na	re-
novação	da	Linha	da	Beira	Alta,	
que	 contudo,	 está	 com	 atraso	
de	vários	meses.	Porém,	toda	a	
infraestrutura	 teve	 graves	 pro-
blemas	em	2022,	como	os	“im-
previstos”	que	foram	acontecen-
do	todas	as	semanas	em	Gaia	e	
que	por	vezes	impediram	a	cir-
culação	nas	duas	vias,	 causan-
do	grandes	transtornos,	as	altas	
temperaturas	que	durante	o	ve-
rão	 fizeram	 a	 sinalização	 entre	
o	 Entroncamento	 e	 Santarém	
colapsarem	 entre	 várias	 outras	
ocorrências	graves.

	Assim,	para	concluir,	o	ano	de	
2022	ficou	fortemente	marcado	
pelas	graves	situações	que	ocor-
reram	ao	 longo	de	toda	a	 linha	
do	Norte.



A foto ferroviária de 2022. O “resgate” das locomotivas 2600 na viagem entre o Entroncamento e o Porto junto aos 
arrozais do Mondego. 28 de Maio de 2022. © Nuno Cortesão
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Por: Diogo Filipe

Caros	 amigos,	 leitores,	 en-
tusiastas	 da	 ferrovia	 entre	 ou-
tros	 é	 com	muito	 orgulho	 que	
escrevo	 algumas	 linhas	 para	 a	
edição	N°150	da	revista	portu-
guesa	mais	conceituada	acerca	
da	ferrovia	.

Em	 relação	 ao	 ano	 ferroviá-
rio	(2022)	para	mim	foi	um	dos	
melhores	a	nível	pessoal.

“Recuperar	o	setor	dos	trans-
portes,	por	um	lado,	e	apostar	
nos	caminhos	de	ferro,	por	ou-
tro”	foi	o	lema	de	2022	ano	em	
que	a	CP	recuperou	diverso	ma-
terial	 circulante	 que	 fazia	 falta	
para	suprimir	as	necessidades	e	
melhorar	os	serviços.

O	 estado	 da	 linha	 do	 Norte	
com	 os	 seus	 inúmeros	 proble-
mas	de	 limitações	de	velocida-
des,	com	falta	de	cruzamentos	
adequados	 as	 restrições	 a	 cir-
culação	 de	 comboios	 de	 750	
metros	 com	 pendentes	 desa-
justadas	 e	 muito	 limitadoras,	
com	 deficiente	 manutenção	 e	
com	 uma	 deficiente	 cobertu-
ra	de	comunicações	e	todas	as	
suas	 obras	 tem	 feito	 com	 que	
haja	sucessivos	atrasos	e	algu-
mas	supressões.

Esperemos	 que	 2023	 traga	
mais	algum	material	 circulante	
recuperado	 para	 colmatar	 al-
gumas	 falhas,	 e	 a	 abertura	 da	
linha	da	Beira	Alta.

A	 ferrovia	 não	 precisa	 de	 in-
centivos,	só	precisa	de	ser	com-
petitiva.

61
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Por: José Pedro Botelho

A foto ferroviária de 2022. Composição a chegar a S.Bento com as carruagens Arco adquiridas a Espanha prontas 
para fazerem mais um IR ate ao Minho. 14 de Agosto de 2022. © Diogo Filipe

	 Escolher	 uma	 fotografia	 mi-
nha	que	mais	tenha	marcado	o	
ano	de	2022	foi	difícil,	surgiram-
-me	 logo	algumas	 ideias,	como	
o	final	da	edição	do	“The	Presi-
dential”	ou	o	regresso	dos	com-
boios	turísticos	à	linha	do	Douro	
depois	 de	 dois	 anos	 de	 pande-
mia,	como	são	exemplos	o	“Rota	
das	 amendoeiras	 em	 Flor”	 e	 o	
“Festa	das	vindimas	do	Douro”,	
mas	 ainda	 que	 por	 muito	 que	
tenham	 estes	 comboios	 “Espe-
ciais”	marcado	 o	 ano	 de	 2022,	
sem	duvida	alguma	que	há	um	
outro	acontecimento	que	marca	
muito	 mais	 esse	 mesmo	 ano…	
é	 ele	 a	 tão	 aguardada	 entrada	
das	carruagens	Arco	em	serviço	

comercial.	Assim	sendo,	escolho	
a	fotografia	dos	ensaios	realiza-
dos	pelas	mesmas,	na	 linha	do	
Douro	 com	 um	 furgão	 gerador	
Sorefame	 e	 a	 LD	 1436,	 no	 dia	
20	de	maio	de	2022.	Ano	esse	
que	 começou	 com	 a	 esperança	
que	 finalmente	 fosse	 o	 ano	 do	
regresso	à	normalidade,	que	fe-
lizmente,	 pode-se	 dizer	 que	 o	
foi.	Não	demorou	muito	para	a	
linha	do	Douro	voltar	a	ser	palco	
para	um	dos	mais	antigos	pro-
gramas	 turísticos,	 a	 Rota	 das	
amendoeiras	 em	 Flor,	 que	 com	
algum	 receio,	 a	 CP	 decidiu	 re-
tomar	depois	de	dois	anos	sem	
se	 realizar.	 Foram	 apenas	 dois	
sábados	do	mês	de	março,	mas	

os	 dois	 comboios	 tiveram	 lota-
ção	quase	esgotada.	Espero	que	
este	ano	a	CP	aumente	a	oferta	
para	 pelo	menos	 os	 quatro	 sá-
bados	de	março.	

	Em	abril,	a	lotação	nos	com-
boios	 IR	 MiraDouro,	 bateu	 re-
cordes	 pré	 pandémicos,	 sendo	
um	pré-aviso	 do	 excelente	 ano	
que	viria	a	ser,	número	este	que	
até	 poderia	 ser	 bem	 maior,	 se	
por	exemplo	bilheteiras	como	a	
da	 estação	 do	 Pinhão,	 estives-
sem	abertas.	

	 2022	 confirmou	que	a	apos-
ta	no	turismo	é	sem	dúvida	um	
bom	caminho	para	se	continuar	
a	percorrer.	Uma	incrível	viagem	
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realizada	 pela	 APAC	 em	 carru-
agens	 Schindler	 nas	 linhas	 das	
Beiras	 Alta	 e	 Baixa,	 foi	 o	 pon-
tapé	 de	 saída	 para	 a	 criação	
de	mais	um	serviço	 turístico,	o	
“Vintage	do	Tejo”,	desta	vez	na	
linha	 da	 Beira	 Baixa.	 Falando	
ainda	de	turismo,	recentemente	
em	dezembro,	a	CP	apostou	em	
mais	 um	 excelente	 programa	
turístico,	o	“Comboio	de	Natal”,	
realizado	 com	 a	 locomotiva	 a	
vapor	0186	e	as	carruagens	his-
tóricas.	Um	programa	que	sem	
dúvida	foi	bem-sucedido,	e	acho	
que	deveria	ser	alargado	a	mais	
zonas	do	país.	Regressando	à	li-
nha	do	Douro,	o	comboio	histó-
rico	do	Douro	teve	também	mais	
uma	ótima	temporada,	com	pra-
ticamente	todas	as	suas	viagens	
com	lotação	esgotada.

	Em	maio,	as	carruagens	Arco	
visitaram	o	Douro	às	costas	de	
uma	 locomotiva	 1400,	 fazendo	
“sonhar”	 quem	 as	 viu	 passar.	
Quem	sabe	um	dia	estas	carru-
agens	 possam	 devolver	 o	 ser-
viço	 Intercidades	 a	 esta	 linha,	
ou	então,	olhando	ao	excelente	
serviço	que	prestam	na	linha	do	
Minho,	possam	também	realizar	
alguns	 Interregionais	 em	 horá-
rios	não	 tão	 turísticos.	Saliento	
que	 apesar	 dos	 alguns	 proble-
mas	 que	 estas	 carruagens	 têm	
vindo	 a	 apresentar,	 foram	 cer-
tamente	uma	excelente	compra	
por	parte	da	CP.	Estava	na	altura	
de	se	começar	a	rejuvenescer	o	
serviço	Interregional.	

Setembro,	foi	o	mês	mais	alto	
em	circulações	na	linha	do	Dou-
ro.	 A	 juntar	 aos	 comboios	 de	

reforço	de	verão	e	ao	Histórico	
do	 Douro,	 circularam	 também	
os	 Especiais	 “The	 Presidential”	
(este	também	em	outubro)	e	o	
“Festa	das	vindimas	do	Douro”,	
mais	um	“clássico”	que	 regres-
sou	após	a	pandemia.

	As	últimas	viagens	do	 famo-
so	 “The	 Presidential”,	 trouxe-
ram	ao	vale	do	Douro	fotógrafos	
e	 trainspotters	 de	 todo	 o	 país,	
para	fazerem	os	últimos	registos	
e	se	despedirem	daquele	que	é	
um	dos	comboios	mais	luxuosos	
de	 Portugal.	 Setembro	 e	 outu-
bro	 ficam	 marcados	 principal-
mente	por	estas	últimas	viagens	
deste	comboio,	que	para	já,	não	
há	 qualquer	 previsão	 (conheci-
da	 publicamente)	 de	 que	 esta	
maravilhosa	 composição	 volte	
a	sair	do	espaço	do	Museu	Na-

A foto ferroviária de 2022. Testes das carruagens Arco ao longo do rio Douro. 20 de Maio de 2022.
 © José Pedro Botelho
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Por: Gil Monteiro

A foto ferroviária de 2022.  IR 852 Valença - Porto São Bento, Fontainhas.
04 de Outubro de 2022. © Gil Monteiro

A	 foto	 ferroviária	 mais	 mar-
cante	do	ano	de	2022,	foi	a	es-
treia	 das	 carruagens	 Arco	 ao	
serviço	comercial	da	CP.

Acompanhei	todo	o	seu	trans-
porte	desde	Espanha,	a	sua	re-
novação	e	os	respetivos	ensaios	
de	linha	até	estar	tudo	no	ponto	

para	servirem,	em	segurança,	a	
população	que	utiliza	a	Linha	do	
Minho.

Os	passageiros	desta	linha	po-
dem,	 assim,	 desfrutar	 do	 con-
forto	 e	 comodidade	 que	 estas	
carruagens	proporcionam.

Agradeço	 a	 todos	 os	 interve-
nientes	 que	 me	 ajudaram	 nos	
diversos	 processos	 e	 informa-
ções	para	poder	fotografar	e	um	
dia	para	mais	tarde	recordar.

cional	Ferroviário,	no	Entronca-
mento.	

	 Em	 relação	 ao	 plano	 de	 re-
cuperação	de	material	circulan-
te,	 olhando	 em	 específico	 ao	
parque	do	material	utilizado	no	
Douro,	 em	 2022	 foi	 entregue	
a	 última	 carruagem	 Schindler	
à	 operação,	 dispondo	 agora	 o	
parque	 de	 dezanove	 renovadas	
“Suíças”,	das	quais	cinco	de	1ª	
classe,	 quinze	 de	 2ª	 classe	 e	
uma	de	 2ª	 classe	+	 furgão.	 Já	

o	parque	de	carruagens	Sorefa-
me,	 continua	 em	 crescimento,	
em	2022	regressaram	aos	carris	
mais	quatro	carruagens	de	Inox,	
tendo	atualmente	um	parque	de	
doze	Sorefames,	das	quais	cinco	
de	1ª	classe	e	sete	de	2ª	classe.	
A	locomotiva	Diesel	1432	refor-
çou	também	o	parque	do	mate-
rial	motor.

	 Concluindo,	 posso	 afirmar	
que	2022	foi	um	bom	ano	para	
os	 nossos	 caminhos	 de	 ferro,	

um	ano	de	novidades,	estreias,	
despedidas	e	surpresas,	muitas	
surpresas.	Temos	tudo	para	fa-
zer	 um	 2023	 igual	 ou	 melhor,	
face	ao	ano	passado.	Haja	boa	
vontade.
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AssociAção Move BeirAs

No passado dia 6 de 
janeiro a Benespe-
ra recebeu um grupo 

de Escuteiros (Caminheiros do 
Agrupamento 1222 CNE – Boi-
dobra). Este grupo utilizou o 
transporte sustentável – com-
boio como meio de transporte 
entre a Cidade da Covilhã e a 
Estação Miradouro. 

A	 Associação	 Move	 Beiras	 rece-
beu-os	 e	 teve	 o	 privilégio	 de	 as-
sistir	a	um	concerto	de	Janeiras	no	
decorrer	 destes	 dias.	 Este	 grupo	
passou	pela	Associação	Cultural	 e	
Recreativa	 de	 Benespera,	 Lar	 de	
St.	 Antão,	 comércios	 locais	 e	 Eu-
caristia	 onde	a	 animação	 foi	 peça	
fundamental.

Este	grupo	regressou	no	dia	8	no	
IC	 542	 despedindo-se	 da	 Aldeia	
Natal.

Durante	 este	mesmo	fim	de	 se-
mana,	no	dia	7,	a	Associação	Move	
Beiras	 recebeu	o	R4	Nation	Guar-
da.	Este	evento	consistiu	num	pas-
seio	de	Renault	4L	que	teve	origem	
na	Guarda	e	 terminou	na	“Capital	

Por: Filipe Santos

© Filipe Santos

© José Ambrósio

© José Ambrósio

sidErodromoFilia
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Ferroviária”	da	Linha	da	Beira	Baixa.	Como	sem-
pre	há	que	 saber	 bem	 receber	 e	 este	 grupo	 foi	
recebido	na	Estação	Natal	com	aperitivos	para	al-
moço,	desde	bolos	e	filhoses	à	 jeropiga	e	ginja,	
tudo	caseiro.

Este	movimento	fez	questão	de	ir	visitar	a	Es-
tação	 Ferroviária	 de	 Benespera	 para	 ficar	 a	 co-
nhecer	a	placa	comemorativa	lá	colocada	e	a	sua	
história.

Seguiu-se	um	desfile	pela	aldeia	a	terminar	num	
maravilhoso	almoço	na	Associação	Cultural	e	Re-
creativa	de	Benespera.

Uma	vez	mais	o	lema	da	Move	Beiras	enquadra	
que	só	juntos	é	que	fazemos	mexer	o	Interior	por-
que	“Há	linhas	que	nos	unem	e	uma	região	que	
nos	move!”

Esperamos	 receber	 novamente	 estes	 grupos.	
Serão	sempre	bem-vindos.

© Filipe Santos

© Filipe Santos

© José Ambrósio

© Filipe Santos

© Filipe Santos

© José Ambrósio
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Linha da Beira Alta

Perto do antigo apeadeiro 
de Alvarelhos continuam 
empilhadas centenas de 

velhas travessas retiradas 
da linha. 

27-01-2023.

© João Pedro Tavares

Construção da passagem 
superior de peões em 

Oliveirinha.

28-01-2023.

© João Pedro Tavares

O canal ferroviário em 
Oliveirinha muito longe de 
estar pronto para começar 
a receber os elementos da 

superestrutura.

28-01-2023.

© João Pedro Tavares
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Na Urgeiriça, assim como 
em tantos os outros locais 
da linha da Beira Alta, os 

trabalhos continuam muito 
atrasados para o que estava 

previsto.

28-01-2023.

© João Pedro Tavares

Vista do estado das obras 
na estação de Canas - 

Felgueira.

28-01-2023.

© João Pedro Tavares

Centenas de novas 
travessas a "desesperar" 
por colocação perto de 
Canas de Senhorim.

28-01-2023.

© João Pedro Tavares
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FErrovia 2020FErrovia 2020FErrovia 2020

Começamos pelo apeadeiro 
do Bom João ao pk 342,2 

com os postes de catenária 
e já com os cabos terra 

aéreos.

21-01-2023.

© Pedro André

Ainda no apeadeiro do Bom 
João temos a construção da 
SET praticamente acabada.

21-01-2023.

© Pedro André

As obras de eletrificação da linha 
do Algarve vão decorrendo nor-
malmente.

O	grande	destaque	entre	Faro	e	Vila	Real	de	
Santo	António	 continua	 a	 ser	 a	 colocação	de	
postes	que	já	vão	para	além	do	apeadeiro	do	
Livramento	no	sentido	ascendente.

Foram	 também	 efetuados	 alguns	 trabalhos	
na	limpeza	e	consolidação	de	taludes,	aumen-
tando	desse	modo	as	condições	de	segurança.

Continua	no	entanto	por	se	iniciar	a	constru-
ção	da	futura	subestação	de	tração	de	Olhão,	
cujo	processo	do	concurso	público	destinada	a	
essa	empreita	se	encontra	“deserto”.	Em	Março	
de	2022	 foi	 aberto	um	concurso	público	 com	
o	valor	de	8,5	milhões	de	euros	que	não	teve	
proponentes	o	que	obrigou	a	IP	a	repensar	os	
valores.	Quase	um	ano	passado	e	ainda	sem	
novidades	 sobre	 essa	 estrutura	 vital	 para	 a	
eletrificação.

Linha do Algarve
(Faro - Vila Real de Santo António)
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Pk 343,1 em direção a 
Olhão com os postes do 
lado esquerdo no sentido 

ascendente.

21-01-2023.

© Pedro André

Pk 343,7 em direção a 
Olhão. Para além dos 

postes já estão instalados 
os isoladores e os tubos do 
tirante e do pé da consola.

21-01-2023.

© Pedro André

À entrada da cidade de 
Olhão já se procedeu à 

estabilização do talude do 
lado esquerdo como previsto 

no projeto.

21-01-2023.

© Pedro André



A reta existente antes do 
apeadeiro do Livramento já 
com postes, no sentido de 

Faro.

21-01-2023.

© Pedro André
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O apeadeiro do Livramento 
com a SET também 

praticamente concluída.

21-01-2023.

© Pedro André

Em Olhão fizeram-se 
trabalhos de consolidação 

da lateral da trincheira onde 
irá ser instalada a futura 

passagem superior.

21-01-2023.

© Pedro André
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Após o apeadeiro do 
Livramento também já se 

encontravam postes.

21-01-2023.

© Pedro André

À data os postes 
"terminavam" algumas 

dezenas de metros antes 
da passagem de nível do 

pk 363.361.

21-01-2023.

© Pedro André

Vista da passagem de nível 
do pk 363.361 em direção 

a Tavira com os postes 
espalhados ao longo da via.

21-01-2023.

© Pedro André



Évora, pk 117,7 o local onde 
se inicia a nova ligação 

ferroviária à linha do leste.

29-01-2023.

© Pedro André
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Ao nível do terreno temos a 
primeira curva com a linha a 
afastar-se de Évora com a 
ponte sobre o Xarrama em 

fundo.

29-01-2023.

© Pedro André

Linha Évora - Elvas

Nesta edição da Trainspotter vol-
tamos a apresentar uma exce-
lente reportagem fotográfica 

sobre as obras que decorrem na nova li-
gação entre Évora e a linha do Leste.

São	 7	 dezenas	 de	 imagens	 que	 permitem	
conhecer	todos	as	grandes	obras	de	arte	que	
estão	em	construção,	na	quase	totalidade	com	
recurso	a	fotografias	áreas,	demonstrativas	do	
enorme	trabalho	que	tem	sido	efetuado	ao	lon-
go	do	canal	ferroviário.

Alguns	 pormenores	 que	 normalmente	 pas-
sam	mais	 despercebidos	 foram	 também	cap-
tados	pelas	lentes	de	quem	visitou	as	obras.

Como	habitualmente	a	apresentação	das	fo-
tografias	é	feita	no	sentido	ascendente	da	qui-
lometragem,	com	início	na	cidade	de	Évora	e	
conclusão	nas	ligações	à	linha	do	Leste.
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Vista aérea das primeiras 
centenas de metros da nova 
ligação, com destaque para 
a ponte sobre o Xarrama ao 

pk 118,3

29-01-2023.

© José Sousa

Vista aérea da passagem 
inferior da EN 254 ao pk 

121,3.

29-01-2023.

© José Sousa

Junto da passagem inferior 
com vista para o lado de 

Évora já com os postes de 
catenária colocados.

29-01-2023.

© Pedro André



Vista aérea do traçado 
desde o pk 122,8 em direção 
a Évora já com travessas e 

postes de catenária.

29-01-2023.

© José Sousa
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No mesmo local da fotografia 
anterior, mas uma vista ao 
nível do terreno para o lado 

de Évora.

29-01-2023.

© Pedro André

De volta ao ar para 
podermos visualizar o 

traçado desde a passagem 
inferior para o lado de 
Elvas. Na imagem em 

fundo temos a passagem 
inferior agrícola ao pk 121,5

29-01-2023.

© José Sousa
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Construção da passagem 
superior sobre a EN 18 ao 
pk 122,8 com vista para 

Elvas.

29-01-2023.

© José Sousa

Local onde ficava a antiga 
plataforma do apeadeiro 

da Garraia que foi 
completamente destruída.

29-01-2023.

© Pedro André

Construção da passagem 
superior sobre a EN 18 ao pk 
125,8 com vista para Elvas. 
Destaque para o estaleiro.

29-01-2023.

© José Sousa



Canal ferroviário após o pk 
125,8 em direção a Elvas já 
com postes de catenária e 

travessas para colocar.

29-01-2023.

© Pedro André
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Ponte sobre o rio Degebe ao 
pk 126,2 que veio substituir 
a estrutura metálica original.

29-01-2023.

© José Sousa

Pormenor dos antigos carris 
da PN da EN 18 embutidos 
no alcatrão, local onde irá 
ser colocada a nova via.

29-01-2023.

© Pedro André
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Viaduto do Freixo com 244 
metros de extensão ao pk 

127,2.

29-01-2023.

© Pedro André

Vista do traçado com 
algumas curvas desde o 

Viaduto do Freixo até junto 
da passagem superior.

29-01-2023.

© Pedro André

Passagem superior 
construída ao pk 129,2.

29-01-2023.

© Pedro André



Viaduto Ribeira de Machede 
com 126 metros de extensão 

ao pk 131,8.

29-01-2023.

© José Sousa
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A passagem superior ao pk 
133,1 que irá ficar situada 
sobre a estação técnica, 

vista para o lado de Évora

29-01-2023.

© Pedro André

Vista da passagem superior 
do pk 129,2 em direção a 

Elvas

29-01-2023.

© Pedro André
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Ainda da passagem 
superior podemos observar 

a construção do edifício 
técnico da futura estação 

que irá ficar situada entre os 
pk 132,1 e 133,7.

29-01-2023.

© Pedro André

Da passagem superior 
construída sobre a EM 254 
ao pk 135,8 com vista para 

o lado de Évora

29-01-2023.

© Pedro André

Da mesma passagem 
superior da fotografia 

anterior, mas desta vez para 
o lado de Elvas

29-01-2023.

© Pedro André



Viaduto sobre a Ribeira da 
Pardiela ao pk 139 com 305 

metros de extensão.

29-01-2023.

© José Sousa
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Viaduto sobre a Ribeira da 
Palheta ao pk 139,6 com 
505 metros de extensão.

29-01-2023.

© José Sousa

 Viaduto sobre a Ribeira 
das Bicas ao pk 138,2 com 
175 metros de extensão.

29-01-2023.

© José Sousa
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Viaduto sobre a ribeira do 
Freixo e da EM 254 ao pk 
143,8 com 225 metros de 

extensão.

29-01-2023.

© José Sousa

Viaduto sobre a Ribeira de 
São Bento ao pk 148,3 com 

162 metros de extensão 
e em fundo a passagem 
superior sobre a EM 524.

29-01-2023.

© José Sousa

Da passagem superior ao pk 
149 temos vista para o lado 

de Évora .....

29-01-2023.

© Pedro André



Com vista para o lado de 
Évora temos em primeiro 

plano a passagem superior 
sobre a ER 381 ao pk 153 
e em seguida a passagem 

superior do pk 152,3.

29-01-2023.

© José Sousa

FErrovia 2020
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Viaduto do Calado ao pk 
153,8 com 310 metros de 
extensão com vista para o 

lado de Elvas.

29-01-2023.

© José Sousa

... e para o lado de Elvas. 
Em ambos os sentidos 

podemos observar que já 
foram colocadas travessas 

ao longo do traçado. Vemos 
ainda a passagem superior 

do pk 149,7

29-01-2023.

© Pedro André
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Viaduto da Ribeira Seca ao 
pk 155,6 com 140 metros de 
extensão, vista para o lado 

de Évora.

29-01-2023.

© José Sousa

Uma das mais 
interessantes obras de 
arte do novo traçado. O 
Viaduto do Barranco de 

Pegões com  521 metros 
de extensão ao pk 156,4.

29-01-2023.

© José Sousa

A passagem inferior ao pk 
157,2 para restabelecer a 

circulação da EN 254.

29-01-2023.

© Pedro André



E logo ao pk 159,6 um dos 
maiores viadutos de todo o 
percurso, Lucefecit com 664 

metros de comprimento.

29-01-2023.

© José Sousa
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Local da estação técnica nº2 
entre os pk 160,9 e 162,4. 
Vista para o lado de Évora. 
Sobre a estação vai ficar a 
passagem superior do pk 

161,6.

29-01-2023.

© José Sousa

Na imensidão da paisagem 
do Alentejo podemos 

observar ao pk 158,8 o 
Viaduto do Barranco de 

Galvões com 309 metros de 
extensão.

29-01-2023.

© José Sousa
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Vista do Viaduto da 
Retorta ao pk 163,8 que 
com os seus 404 metros 
de extensão permite o 

restabelecimento rodoviário 
da EN 373, vista para o lado 

de Elvas.

29-01-2023.

© José Sousa

De seguida temos logo o 
Viaduto de Penedrais ao pk 
164,4 com 614 metros de 

extensão, vista para o lado 
de Elvas.

29-01-2023.

© José Sousa

Com vista para o lado de 
Évora temos o Viaduto das 
Gordesas ao pk 165,2 com 
512 metros de extensão. 

Os viadutos que se vêm em 
fundo são respetivamente 

Penedrais e Retorta.

29-01-2023.

© José Sousa



Da passagem superior 
referida anteriormente temos 

uma vista do canal para o 
lado de Elvas. De realçar o 

pormenor da "fronteira" entre 
duas empreitadas distintas.

29-01-2023.

© Pedro André
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Uma das fantásticas 
trincheiras escavadas 

ao longo do traçado, e a 
construção da passagem 
inferior ao pk 168,6 para 
restabelecimento do CM 

1109.

29-01-2023.

© José Sousa

O traçado junto da vila do 
Alandroal com vista para 
Elvas. Podemos observar 

a passagem superior ao pk 
166,7 que serve a EN 255.

29-01-2023.

© José Sousa
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Um dos vários locais onde 
foi necessário enterrar os 
cabos aéreos, sejam de 

energia ou comunicações, 
sob a via férrea.

29-01-2023.

© Pedro André

Viaduto de Alcalate ao pk 
169,2 com 435 metros de 

extensão.

29-01-2023.

© José Sousa

Viaduto dos Pardais ao pk 
170,5 com uns fantásticos 
785 metros de extensão 
que vai servir ainda para 

que o tráfego rodoviário se 
proceda sob a futura linha 

ferroviária.

29-01-2023.

© José Sousa



Construção do Viaduto da 
Asseca II ao pk 177,5 com 
uns fantásticos 651 metros 

e uma altura imponente 
comparada com o nível da 

ponte rodoviária.

29-01-2023.

© José Sousa

FErrovia 2020
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A histórica ponte romana 
praticamente submersa, 
enquanto que no alto se 
constrói o tabuleiro do 
Viaduto da Asseca II.

29-01-2023.

© Pedro André

Viaduto da Asseca I ao pk 
179,2 com 269 metros de 

extensão.

29-01-2023.

© José Sousa
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Um dos enormes aterros 
construídos para ultrapassar 
alguns dos vales, neste caso 

ao pk 178,3.

29-01-2023.

© Pedro André

Viaduto da Freira ao pk 
178,5 com 142 metros de 
extensão com vista para o 

lado de Elvas.

29-01-2023.

© José Sousa

Após o Viaduto da Freira no 
sentido de Elvas temos a 
construção da subestação 

do lado esquerdo ao pk 
179,1 e posteriormente a 
passagem superior ao pk 

179,4.

29-01-2023.

© José Sousa
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Entre dois viadutos temos 
um exemplar de uma 

passagem inferior ao pk 
183,2 para facilitar o acesso 

aos terrenos situados ao 
longo do canal ferroviário 

que ficaram divididos.

29-01-2023.

© José Sousa
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Viaduto da Capela ao pk 
183,3 com 494 metros de 

extensão.

29-01-2023.

© José Sousa

Viaduto de Mures ao pk 
181,9 com 494 metros de 

extensão.

29-01-2023.

© José Sousa
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Viaduto do Sobral ao pk 
186 com 314 metros de 

extensão.

29-01-2023.

© José Sousa

Construção da passagem 
superior ao pk 188,8 para 
restabelecimento da ER 

373. Atualmente a estrada 
passa pelo local do canal 

ferroviário.

29-01-2023.

© José Sousa

Uma imagem ao nível do 
solo da construção da 

passagem superior do pk 
188,8.

29-01-2023.

© Pedro André



Viaduto de Varche ao pk 
191 com 575 metros de 

extensão.

29-01-2023.

© José Sousa
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Viaduto sobre a Ribeira de 
Mosqueiros ao pk 194,7 com 

330 metros de extensão.

29-01-2023.

© José Sousa

Futura estação técnica nº 
3 que se vai desenrolar 
entre os pk 189 e 190,6. 
Sensivelmente a meio 
está a ser construída a 
passagem inferior ao pk 

190,1.

29-01-2023.

© José Sousa
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Viaduto sobre a Ribeira de 
Cancão ao pk 196,5 com 
750 metros de extensão.

29-01-2023.

© José Sousa

Viaduto sobre a Ribeira da 
Lã ao pk 199,9 com 558 

metros de extensão.

29-01-2023.

© José Sousa

Construção do viaduto 
sobre a A6, N4 e CM  ao pk 
202,6 com 112 metros de 

extensão.

29-01-2023.

© José Sousa



Ao pk 203,3 vai ficar a 
bifurcação que vai servir 

Elvas para o lado esquerdo 
e Espanha para o lado 

direito. 

29-01-2023.

© José Sousa

FErrovia 2020
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Pormenor da abertura dos 
dois canais ferroviários, para 
Elvas e para Espanha com a 
linha do Leste em plano de 

fundo.

29-01-2023.

© José Sousa

Após a passagem sobre 
o viaduto da A6 temos a 
construção da passagem 
inferior ao pk 202,9 e em 

fundo a bifurcação.

29-01-2023.

© José Sousa
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Local de ligação proveniente 
de Évora à linha do Leste 

e à estação de Elvas, 
concordância de Elvas. 

Podemos observar a 
construção da passagem 

superior ao pk 0,8 da 
Concordância de Elvas.

29-01-2023.

© José Sousa

Local da ligação 
proveniente de Évora 

à linha do Leste e 
consequentemente a 
Espanha, que neste 

caso está nas costas do 
fotógrafo.

29-01-2023.

© José Sousa

Na linha do Leste em 
direção à fronteira (não 

visível na fotografia) já foram 
colocados os postes de 

catenária.

29-01-2023.

© Pedro André
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Agora que ambos os troços (Mele-
ças - Torres Vedras e Torres  Ve-
dras - Caldas da Rainha) estão 

sob a alçada do mesmo empreiteiro, va-
mos passar a analisar a modernização da 
linha do Oeste como um todo, ao invés de 
a dividirmos em dois troços como fazía-
mos anteriormente. 

No	troço	entre	Meleças	e	Torres	Vedras,	pou-
co	ou	nada	se	vê	de	novo,	apesar	da	Infraes-
truturas	de	Portugal	confirmar	que	a	empreita-
da	foi	retomada	em	Novembro.	

Em	Dois	Portos	podemos	ver	a	torre	de	tele-
comunicações	 já	montada,	mas	por	exemplo,	
o	apeadeiro	da	Pedra	Furada	e	as	passagens	
superiores	entre	esta	e	Sapataria,	encontram-
-se	como	estavam	vários	meses	atrás.	

Já	no	troço	entre	Torres	Vedras	e	Caldas	da	
Rainha,	há	dois	pontos	onde	a	empreitada	vai	
avançando,	que	é	na	estação	do	Ramalhal	e	na	
variante	do	Outeiro.	No	primeiro	caso,	algumas	
linhas	já	foram	levantadas	para	arranjo	da	pla-
taforma	de	via.	

Na	variante	do	Outeiro	procede-se	à	abertu-
ra	do	canal.	Tanto	nesta	
variante	como	nas	esta-
ções	 do	Outeiro,	Rama-
lhal	e	São	Mamede	(ac-
tualmente	 não	 é,	 mas	
futuramente	 será	 esta-
ção),	 estão	 depositadas	
travessas	 monobloco	 e	
balastro.

Em cima o apeadeiro 
da Pedra Furada, há 

vários meses à espera do 
recomeço das obras.

Do lado direito a construção 
da passagem superior para 
supressão da passagem de 

nível do pk 30,9 ainda se 
mantinha "congelada".

11-01-2023.

© José Sousa

Linha do Oeste
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Na zona do Jerumelo 
a construção da futura 

passagem superior 
também não mostrava 

desenvolvimentos desde que 
as obras pararam.

11-01-2023.

© José Sousa

Junto ao apeadeiro da Sapataria já se encontra instalada a 
nova antena de telecomunicações, por agora o único sinal de 

modernização da linha do Oeste nesta zona.

13-01-2023.

© Ricardo Rodrigues

Ao pk 43,3 outra passagem 
de nível que espera pela 
conclusão da passagem 

superior.

11-01-2023.

© José Sousa
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Na estação de Dois Portos também já foi instalada a nova torre 
de telecomunicações, peça fundamental na modernização da 

linha do Oeste.

11-01-2023.

© José Sousa

Estação do Ramalhal 
onde decorriam alguns 

dos trabalhos mais 
significativos.

11-01-2023.

© José Sousa

É junto da estação do 
Ramalhal que se encontram 

as instalações da Valouro 
que durante vários anos 
foram ponto de partida e 
chegada de comboios de 
mercadorias, tráfego de 
cereais que acabou por 

terminar.

Há a esperança que com 
as novas condições da 

linha que esse tráfego de 
mercadorias (e outros) 

possam circular pelo Oeste.

11-01-2023.

© José Sousa
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Saída da estação do 
Ramalhal em direção às 

Caldas da Rainha.

13-01-2023.

© Ricardo Rodrigues

As intervenções que 
decorrem na estação do 

Ramalhal são por agora os 
maiores destaques.

13-01-2023.

© Ricardo Rodrigues

Um dos trabalhos que 
mais se destacou na 

estação do Ramalhal foi o 
levantamento de uma das 

linhas desviadas.

13-01-2023.

© Ricardo Rodrigues
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Um comboio passa junto 
das obras de construção 
da variante do Outeiro, 

vista para o lado de Torres 
Vedras.

11-01-2023.

© José Sousa

Em sentido contrário 
podemos observar a 

correção de traçado que vai 
acontecer com a variante do 

Outeiro.

11-01-2023.

© José Sousa

Um dos estaleiros colocados 
ao longo da linha do Oeste 

entre Torres Vedras e Caldas 
da Rainha, sensivelmente 

onde irá terminar a variante 
do Outeiro.

11-01-2023.

© José Sousa
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Estação do Outeiro com 
centenas de novas travessas 

de betão. Longe vão os 
tempos em que daqui saíam 

vagões carregados com 
cerâmica.

11-01-2023.

© José Sousa

Estação do Bombarral 
com diverso material para 
aplicar na renovação da 

linha.

11-01-2023.

© José Sousa

Apeadeiro de São Mamede 
onde irá ser (re)colocada 

outra via passando a 
estação e criando um novo 

local de cruzamentos.

11-01-2023.

© José Sousa
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Trabalhos de construção de uma 
Passagem Superior, ao Km 73,580, na 

freguesia de Ramalhal, concelho de 
Torres Vedras.

A nova travessia em execução permitirá 
a supressão das Passagens de Nível 
localizadas aos km 73,615 e 72,172
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