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Fraco rei faz fra-
ca a forte gente. A 
encruzilhada por-

tuguesa, bem para lá dos 
caminhos de ferro, parece 
ainda estar apenas no seu 
início. O novelo de decisões 
e não-decisões que a políti-
ca nacional tem gerado em 
tempos de maioria absoluta 
complexificam as perspecti-
vas de futuro do nosso país, 
sendo já indisfarçável a ma-
nifesta impreparação do go-
verno, como um todo, para 
gerir qualquer coisa mais 
complexa do que apresentar 
um powerpoint à hora de al-
moço.

Vem	tudo	isto	a	propósito	do	
total	 caos	 que	 passou	 a	 ser	 o	
nosso	 dia-a-dia.	 Dos	 hospitais	
que	 deixaram	de	 ter	 urgências	
abertas,	aos	tribunais	que	nun-
ca	funcionaram,	às	escolas	sem	
professores,	 às	 linhas	 com	bu-
racos	e,	agora	também,	às	gre-
ves	ferroviárias	todas	as	sema-
nas.	Não	vou	pela	fácil	tentação	
de	criticar	as	greves,	até	porque	
uma	certa	falência	do	Estado	é	
perfeitamente	 identificável	 em	
muitas	 das	 reivindicações,	 que	
vão	bem	para	lá	de	questões	re-
muneratórias.

Como	 sempre	 na	 Trainspot-
ter	 temo-nos	 esforçado	 por	
desafiar	 leitores	 e	 decisores	 a	
encontrarem	as	causas	profun-
das	 de	 não	 conformidades.	 É	
relativamente	 fácil	 apontar	 o	
dedo	 à	 árvore,	mas	 bem	mais	
importante	 é	 saber	 reconhecer	
a	 floresta.	 Por	 isso	 temos	 dei-
xado	 tantas	vezes	questões	no	
ar	sobre	o	que	pode	justificar	a	
catástrofe	 a	 que	 assistimos	 no	
desenvolvimento	 da	 infraes-

trutura,	 nas	 operações	 insufi-
cientes	da	CP	ou	na	dificuldade	
governamental	 em	 articular	 e	
executar	planos	consistentes.

Não	 posso	 deixar	 de	 subli-
nhar	 o	 espanto	 com	 a	 veloci-
dade	 com	que	 vão	 florescendo	
projectos	 de	 transportes	 públi-
cos	 de	modalidades	 estapafúr-
dias	ao	 longo	do	país.	O	poder	
político	 não	 consegue	 avançar	
com	 as	 estafadas	 quadruplica-
ções	 de	 via	 em	 Lisboa	 e	 Por-
to,	 com	a	 linha	 de	Sines	 (com	
projecto	 desde	 1973!),	 com	 a	
Terceira	 Travessia	 do	 Tejo	 ou,	
sequer,	 com	 uma	 renovação	
menos	do	que	pírrica	da	linha	do	
Vouga	–	é	preciso	estudar	todos	
os	ângulos,	contrastar	todas	as	
visões,	 reconfirmar,	 perguntar	
a	Maradona,	ao	Deus	Sol	ou	ao	
Rei	do	Universo.	Por	outro	lado,	
o	Metrobus	da	Lousã	nasceu	da	
noite	para	o	dia,	no	quadriláte-
ro	do	Minho	 instalou-se	similar	
convicção	 num	 piscar	 de	 olhos	
e	 agora	 até	 no	 Algarve	 se	 de-
senhou	mais	um	excêntrico	Me-
trobus	 de	 38	 quilómetros	 pelo	
meio	 das	 hortas	 para	 realizar	
um	percurso	que,	ou	já	é	servi-
do	pela	linha	do	Algarve,	ou	de-
via	 ser	 servido	pela	nova	 linha	
Faro	–	Castro	Verde	que	o	PFN	
ainda	 agora	 estava	 a	 propor.	
Como	 é	 possível	 que	 para	 es-
tender	uma	rede	interoperável,	
de	um	meio	de	transporte	já	es-
tabelecido	e	com	óbvios	ganhos	
de	escala	na	 sua	expansão,	 se	
coloquem	 todos	 os	 obstáculos,	
para	 depois	 abraçar	 conceitos	
terceiro-mundistas,	com	ruptu-
ra	de	carga	e	explosão	de	estru-
turas	administrativas	para	ges-
tão	 sem	 estudos	 sérios?	 Será	
isto	apenas	total	incompetência	
de	 formulação	 de	 políticas	 pú-

blicas,	 ou	 existirá	 aqui	 algum	
fenómeno	subterrâneo	que	nos	
esteja	a	escapar?

Quando	 subimos	ainda	mais	
para	 observar	 a	 escala	 macro	
dos	 problemas,	 vemos	 ainda	
que	Portugal	aposta	na	pulveri-
zação	dos	meios	de	transporte,	
por	meios	de	menor	capacidade	
unitária	e	requerendo	mais	pes-
soal	por	unidade	de	transporte,	
quando	somos	um	país	que	está	
com	tremendas	dificuldades	de	
atracção	de	talento	–	o	início	da	
Carris	Metropolitana	é	disso	um	
exemplo,	com	centenas	de	vagas	
para	motoristas	 por	 preencher.	
Até	 nisto	 se	 percebe	 a	 dimen-
são	do	tiro	no	pé,	pois	um	país	
em	 acelerado	 envelhecimento	
populacional	e	a	perder	compe-
titividade	para	os	seus	parceiros	
terá	 cada	 vez	mais	 dificuldade	
de	atrair	uma	população	activa	
suficiente	para	tripular	meios	de	
transporte	de	baixa	capacidade.	
Até	 por	 esta	 triste	 realidade,	
o	meio	 ferroviário	 traria	 muito	
mais	segurança	para	lá	de	que,	
mantendo-se	 a	 interoperabili-
dade	com	a	expansão	de	rede	já	
existente,	o	acréscimo	marginal	
de	meios	para	acorrer	às	novas	
extensões	seria	muito	reduzido	
por	comparação	ao	que	poderá	
aumentar	o	serviço	ao	público.

A	 minha	 perplexidade	 che-
ga	 também	a	 vários	 dos	moti-
vos	para	as	greves	dos	últimos	
tempos,	e	em	particular	as	dos	
maquinistas.	Que	Estado	é	este	
que	não	garante	aos	seus	pró-
prios	 trabalhadores	 coisas	 tão	
básicas	como	escadas	de	aces-
so	 às	 unidades	 motoras	 em	
parques	 de	 estacionamento?	
Como	 é	 possível	 servirem-se	
aos	 trabalhadores	 espaços	 so-
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ciais	para	os	tempos	de	descan-
so	que	mais	parecem	saídos	de	
um	qualquer	bairro	de	lata	dos	
anos	80?	Onde	está	a	dignida-
de	do	trabalho	nos	caminhos	de	
ferro	 públicos	 do	 nosso	 país?	
Quando	a	Medway	adquiriu	a	CP	
Carga,	ainda	com	resultados	de	
exploração	 fortemente	 negati-
vos,	 muitos	 se	 surpreenderam	
que	os	primeiros	investimentos	
tenham	sido	nos	espaços	desti-
nados	ao	seu	pessoal.	Quando	é	
que	as	práticas	públicas	vão	as-
similar	que,	sobretudo	em	meios	
especializados	como	o	ferroviá-
rio,	 cuidar	 dos	 trabalhadores	 é	
cuidar	de	conhecimento	e	expe-
riência	difíceis	de	substituir,	um	
valor	 muitas	 vezes	 intangível	
mas	seguramente	crítico	para	o	
negócio?	E	será	que	um	Estado	
que	não	consegue	definir	políti-
cas	estruturais	de	 longo	prazo,	
pode	estar	preocupado	com	as	
escalas	 dos	 maquinistas,	 com	
as	condições	das	salas	dos	ma-
quinistas	ou	com	as	concessões	
dos	bares	dos	comboios?

A	 total	 indigência	 que	 rei-
na	 no	 Estado	 português	 faz-
-nos	 corar	 de	 vergonha	 a	 to-
dos,	mesmo	aos	que	como	nós	
estaremos	 certamente	 isentos	
de	 qualquer	 responsabilidade.	
Como	podemos	pedir	ao	Estado	
que	faça	planeamentos	de	 lon-
go	prazo	 coerentes,	 que	 adop-
te	 opções	 de	 políticas	 públicas	
sustentáveis,	que	sirva	os	clien-
tes	com	serviços	de	topo	quan-
do,	até	para	um	sofá	numa	sala	
de	descanso,	o	resultado	é	uma	
indesculpável	indigência?

O	 meio	 ferroviário	 em	 Por-
tugal	está	ameaçado	de	morte,	
a	 começar	pela	 sua	 reputação.	
Já	tive	oportunidade	de	o	dizer	
até	 num	 podcast:	 quem	 mais	
nos	assegura	que	só	com	capi-
tal	 público	 pode	 haver	 serviço	
ferroviário	de	qualidade	é	preci-
samente	quem	mais	devia	estar	
a	protestar	com	o	actual	estado	
de	coisas,	para	nos	provar	a	to-
dos	que	pode	ser	possível	o	Es-
tado	garantir	e	prestar	serviços	
de	 qualidade	 com	 os	 impostos	

que	 principescamente	 paga-
mos.	 Paradoxalmente,	 quem	
mais	 defende	 a	 posse	 pública	
de	 tudo,	 é	 quem	mais	 se	 cos-
tuma	 ausentar	 nos	 momentos	
em	que	é	preciso	questionar	as	
suas	fundações.

Pela	minha	 parte,	 como	 de-
fensor	 dos	 caminhos	 de	 ferro	
desde	o	berço,	estou	muito	mais	
preocupado	 em	que	 funcionem	
e	em	como	se	desenvolvem,	do	
que	com	quem	detém	o	capital	
social	no	fim	do	dia.	Por	aversão	
a	entregarmos	4	ou	5%	de	ren-
tabilidade	ao	final	do	ano,	esta-
mos	mesmo	dispostos	a	aturar	
toda	 esta	 colossal	 ineficiência	
todos	os	dias,	que	nos	custa	in-
finitamente	mais?	A	quem	serve	
este	estado	de	coisas?

Se	os	caminhos	de	ferro	não	
tiverem	um	serviço	de	qualida-
de	 em	 todos	 os	 níveis,	 então	
não	podemos	acreditar	que	são	
uma	 boa	 opção	 para	 o	 país.	 É	
preciso	mudar.

João Cunha

O estado 
de algumas 

salas do 
pessoal 

é o que a 
imagem 

documenta.
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EntroncamEnto 
comEmorou as 1960, 

E muito mais

No passado dia 25 
de Fevereiro o En-
troncamento vol-

tou a receber um conjunto 
de atividades que demons-
tram bem a vitalidade que 
existe atualmente no seio 
da comunidade dos entu-
siastas ferroviários.  

Com	 organização	 da	 APAC	 e	
colaboração	do	Museu	Nacional	
Ferroviário,	 CP	 –	Comboios	 de	
Portugal	e	MEDWAY	o	programa	
do	dia	englobou	a	inauguração	

de	 uma	 exposição	 fotográfica,	
visita	 às	 oficinas	 da	 CP,	 almo-
ço	 nas	 carruagens	 restaurante	
existentes	 no	 espaço	 do	 MNF,	
visita	às	instalações	do	Museu	e	
apresentação	do	livro	“As	loco-
motivas	1960”.	

O	dia	iniciou-se	bem	cedo	com	
a	chegada	dos	participantes,	a	
grande	 maioria	 por	 comboio,	
provenientes	de	diversas	partes	
do	 país	 que	 foram	 preenchen-
do	as	plataformas.	Altura	para	
as	primeiras	fotos	da	praxe	ao	

material	 circulante	 que	 se	 en-
contrava	 estacionado	 e	 às	 cir-
culações	que	passaram	amiúde	
pelas	diversas	linhas.

As	 primeiras	 trocas	 de	 pala-
vras	 entre	 velhos	 e	 novos	 co-
nhecidos	 permitiram	 animar	
o	 início	 de	 um	 dia	 de	 inverno	
que	começou	com	bastante	frio	
e	 nevoeiro,	 mas	 que	 gradual-
mente	 foi	 melhorando,	 num	
pacto	entre	São	Pedro	e	a	orga-
nização	do	evento.

66

Locomotiva 1964 em exposição nas instalações de museu.  © Diogo Filipe

Por: Pedro André
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O	ponto	de	encontro	de	todos	
foi	 na	 entrada	 do	 Museu	 por	
volta	 das	 10:00h	 onde	 fomos	
exemplarmente	 bem	 recebidos	
pelos	diversos	funcionários,	tal	
como	tem	sido	apanágio	de	to-
dos	os	eventos	realizados	com	
a	 colaboração	 do	 MNF.	 Com	 a	
grande	maioria	dos	participan-
tes	presente,	alguns	por	moti-
vos	vários	chegaram	um	pouco	
mais	tarde,	o	programa	iniciou-
-se	com	uma	surpresa:	a	visita	
à	 locomotiva	 1964	 que	 estava	
parqueada	 nas	 instalações	 do	
museu.

Há	que	dar	os	merecidos	pa-
rabéns,	 e	 um	 grande	 agrade-
cimento	 à	MEDWAY	 que	 tendo	
em	 consideração	 o	 dia,	 com	a	
apresentação	do	 livro	sobre	as	
1960,	 mostrou	 disponibilidade	
para	 trazer	 a	 locomotiva	 des-
de	 o	 norte	 do	 país	 até	 ao	 En-
troncamento,	procedendo	à	sua	
limpeza	e	colocado	a	mesma	ao	
“dispor”	da	comunidade	de	en-
tusiastas	ferroviários.

Aquela	que	é	por	agora	a	úl-
tima	da	série	a	funcionar	fez	as	
delícias	de	todos	aqueles	que	a	
fotografaram	e	tiveram	possibi-
lidade	de	visitar	a	cabine.

À	 hora	 marcada	 decorreu	
a	 cerimónia	 do	 corte	 da	 fita,	
numa	 sala	 disponibilizada	 pelo	
museu,	 momento	 que	 marcou	
a	inauguração	da	exposição	fo-
tográfica,	 com	 a	 presença	 de	
representantes	 do	 Museu,	 da	
APAC	e	da	MEDWAY.	Esta	mos-
tra	de	fotografias	irá	estar	dis-
ponível	ao	público	que	visite	o	
museu	até	ao	dia	28	de	Maio

A	exposição	é	o	 resultado	fi-
nal	de	um	concurso	fotográfico	
promovido	 em	 conjunto	 pela	

Exposição de fotografias. © Pedro André

Entrega dos prémios aos vencedores. © Pedro André
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MEDWAY	e	pela	APAC	que	de-
correu	entre	15	de	junho	e	15	
de	agosto	de	2022	em	que	os	
participantes	foram	desafiados	
a	captar	as	melhores	 imagens	
da	locomotiva	4702	da	empre-
sa	 ferroviária,	 decorada	 pela	
artista	Kruella	D’	Enfe.

Foram	18	os	concorrentes	que	
enviaram	um	total	de	38	ima-
gens	que	estão	agora	expostas	
no	Museu,	que	representam	a	
passagem	 da	 locomotiva	 com	
diversas	composições	ao	longo	
do	país.

Com	 a	 presença	 do	 Presi-
dente	da	APAC,	António	Bran-
canes,	 Presidente	 do	MNF,	Dr.	
Manuel	Novaes	Cabral,	Diretor	
da	MEDWAY	M&R,	Paulo	Alves,	
e	 o	Manager	 de	Marketing	 da	
MEDWAY,	 Frederico	 Fialho	 fo-
ram	ditas	algumas	palavras	re-
lacionadas	com	o	concurso.	Em	
seguida	procedeu-se	à	entrega	
dos	prémios	referentes	ao	con-
curso	fotográfico.	Os	vencedo-
res,	 João	Cunha	 (que	não	es-
teve	 presente)	 como	 primeiro	
classificado,	 Filipe	 Fernandes	
no	segundo	lugar	e	Gil	Montei-
ro	a	fechar	o	pódio,	receberam	
uma	 locomotiva	 Euro	 4000	 à	
escala	 HO	 fabricada	 pela	 Su-
dexpress.

A	destacar	entre	os	vários	fo-
tógrafos	 que	 participaram	 no	
concurso	e	 estiveram	na	 inau-
guração	 da	 exposição,	 a	 pre-
sença	 de	 José	 Pombo	 que	 dos	
seus	 longos	e	bonitos	85	anos	
de	 idade	 continua	 a	 fotografar	
os	 comboios	 que	 passam	 ao	
longo	 da	 linha	 da	Beira	Baixa,	
um	 passatempo	 que	 adquiriu	
após	a	reforma.	Uma	demons-
tração	de	longevidade,	de	von-

88

Os vencedores junto das respectivas fotografias com o prémio oferecido 
pela MEDWAY. © João Pedro Tavares

Uma merecida “homenagem” ao participante com maior idade, José Pombo 
com uns fascinantes 85 anos. © Pedro André
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tade	de	continuar	a	aprender	e	
continuar	 ativo,	 isto	 numa	 al-
tura	em	que	cada	vez	há	mais	
jovens	a	 interessar-se	pelo	 fe-
nómeno	ferroviário.

Após	este	evento	e	depois	da	
visita	a	alguns	espaços	do	Mu-
seu	era	hora	de	reunir	e	seguir	
para	a	estação,	local	de	partida	
para	uma	primeira	visita	às	ofi-
cinas	da	CP	onde	decorre	atu-
almente	a	recuperação	da	No-
hab	0111.	A	recuperação	desta	
peça	 única	 surgiu	 da	 vontade	
acérrima	 da	 Secção	 de	 Pre-
servação	e	Lazer	da	APAC	que	
batalhou	 com	 todas	 as	 forças	
para	que	a	0111	fosse	poupa-
da	à	destruição	que	abrangeu	
as	outras	unidades	desta	série.	
Em	colaboração	 com	o	MNF	e	
a	CP	os	primeiros	trabalhos	de	
recuperação	 foram	 realizados	
por	pessoal	voluntário	da	APAC	
que	 permitiram	 desmontar	 o	
interior	 da	 automotora	 e	 efe-

tuar	 importantes	 trabalhos	 de	
recuperação	da	estrutura	metá-
lica,	atividades	que	 foram	am-
plamente	divulgadas	pela	APAC	
e	 que	 podem	 ser	 consultadas	
em:	 https://www.caminhosde-
ferro.pt/preservacao/category/
projetos/nohab-cp-0100-9100/

A	ida	da	Nohab	para	as	insta-
lações	oficinais	da	CP	deveu-se	
à	 necessidade	 de	 se	 proceder	
às	 intervenções	 relacionadas	
com	 a	 pintura	 e	 partes	mecâ-
nicas	da	automotora,	processo	
explicado	ao	detalhe	pelo	Engº	
Pedro	Rita	que	esteve	presente	
nas	visitas	às	oficinas.	Os	par-

A automotora Nohab 0111 nas oficinas. © João Pedro Tavares

Visita à Nohab. © Pedro André

https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao/category/projetos/nohab-cp-0100-9100/
https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao/category/projetos/nohab-cp-0100-9100/
https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao/category/projetos/nohab-cp-0100-9100/
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ticipantes	tiveram	possibilidade	
de	 visitar	 o	 interior	 da	 0111,	
por	agora	completamente	des-
pida	de	elementos,	e	conhecer	
o	trabalho	que	tem	vindo	a	ser	
efetuada	 na	mesma	 e	 que	 irá	
permitir	 que	 a	 Nohab	 volte	 a	
circular	 pelos	 carris	 em	 Portu-
gal.

A	 realçar	 a	 presença,	 e	 que	
acompanhou	 algumas	 iniciati-
vas	 do	 dia,	 de	 uma	equipa	 de	
filmagens	da	empresa	Farol	de	
Ideias	 (https://www.faroldei-
deias.com/),	 empresa	 que	 ao	
longo	 dos	 anos	 tem	 produzido	
vários	 programas	 e	 documen-
tários	 de	 excelente	 qualidade	

que	 venceram	 diversos	
prémios.	

Este	novo	projeto	 levou	
a	que	esta	equipa	ao	lon-
go	dos	últimos	meses	per-
corresse	 diferentes	 locais	
do	país,	recolhendo	teste-
munhos,	imagens	e	sons.	
O	objetivo	deste	fantásti-
co	 trabalho	 é	 a	 produção	
da	 série	 documental	 “O	
Regresso	 dos	 Comboios”,	
que	 após	 apresentação	
futura	 será	 estreada	 na	
RTP	2,	momento	pelo	qual	
aguardamos	 ansiosamen-
te.

Com	 o	 final	 da	 visita	 à	
Nohab	foi	altura	da	gran-
de	surpresa	do	dia.	Esta-
cionada	na	plataforma	que	
dá	acesso	aquela	zona	das	
instalações	oficinais	estava	
a	UTE	2064	que	iria	trans-
portar	toda	a	comitiva	até	
às	oficinas	situadas	mais	a	
sul,	 uma	 viagem	 de	 pou-
co	mais	de	um	quilómetro,	
mas	que	sem	dúvida	mar-
cou	o	dia.	São	este	tipo	de	
iniciativas	 que	 demons-
tram	 a	 vitalidade	 de	 um	
museu,	onde	é	possível	ver	
comboios	mais	antigos	em	
funcionamento	 ao	 invés	
de	 poder	 observar	 apenas	
material	 estático.	 São	 es-
tes	momentos	que	atraem	
visitantes	 e	 entusiasmam	
todos	 aqueles	 que	 de	 um	

modo	 ou	 outro	 são	 apaixona-
dos	 pelos	 comboios.	 Não	 nos	
podemos	 lamentar	 pelo	 facto	
de	locomotivas	como	a	1805	ou	
a	2501	(que	fez	há	muitos	anos	
atrás	um	comboio	especial)	es-
tarem	 paradas	 e	 praticamente	
“abandonadas”	sem	um	projeto	

As explicações do Eng Pedro Rita foram uma mais valia para as várias visitas às 
oficinas. De realçar a presença de alguns elementos da equipa de filmagem que 

acompanharam as diversas iniciativas que aconteceram ao longo do dia.  
© Pedro André

Uma ocasião de conhecer ao vivo o projeto de preservação da responsabilidade 
da APAC. © Pedro André

https://www.faroldeideias.com/
https://www.faroldeideias.com/
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de	 revitalização	 das	 mesmas	
para	que	possam	voltar	a	 cir-
cular.

De	volta	à	viagem	na	UTE	a	
alegria	de	quem	ia	a	bordo	pela	
primeira	 vez	 numa	 unidade	
destas	 	 misturava-se	 com	 as	
histórias	 e	 nostalgia	 daqueles	
que	 em	 tempos	 utilizava	 este	
tipo	de	material	circulante	ha-
bitualmente	 nas	 viagens	 pela	
zona	metropolitana	de	Lisboa.	
A	manutenção	da	2064	em	es-
tado	 de	 marcha	 pode	 e	 deve	
proporcionar	mais	 viagens	 tu-
rísticas	que	se	irão	pautar	por	
um	 sucesso	 como	 tem	 acon-
tecido	 as	 diferentes	 iniciativas	
que	 decorreram	 nos	 últimos	
anos.	

Após	a	viagem	foi	altura	de	ir	
visitar	um	dos	polos	das	oficinas	
da	CP	do	Entroncamento,	onde	
foi	 possível	 conhecer	 porme-
norizadamente	 o	 trabalho	 que	

é	 efetuado	 diariamente	 pelo	
pessoal	da	manutenção	e	recu-
peração	do	material	circulante.	
Na	 nave	 que	 foi	 visitada	 esta-
vam	presentes	várias	unidades	
em	 diferentes	 fases	 de	 traba-
lhos	como	automotoras	das	se-
ries	2240,	2300	e	3500,	assim	
como	diversas	carruagens.

Em	pormenor	foi	possível	ob-
servar	 a	 2284	 que	 sofreu	 um	
acidente	 numa	 passagem	 de	
nível	em	Novembro	de	2016	e	
que	 está	 a	 ser	 alvo	 de	 inter-
venção	 tipo	 R2	 servindo	 como	
protótipo	para	a	renovação	fu-
tura	das	outras	automotoras	da	
série.	 Nas	 instalações	 encon-

A 2064 na plataforma de acesso às oficinas. © Diogo Filipe

Embarque na 2064. © Pedro André
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tramos	ainda	a	3527	que	após	
revisão	 tem	 entrega	 prevista	
para	o	serviço	comercial	duran-
te	o	mês	de	Março.

Quanto	 a	material	 rebocado,	
nestas	instalações	procede-se	à	
restauração	de	uma	carruagem	
Sorefame	restaurante	que	mui-
to	em	breve	irá	voltar	a	circular.	
Destaque	ainda	para	uma	car-
ruagem	bar	Sorefame,	a	85-97	
107-8,	que	está	a	ser	“recons-
truida”	no	seu	interior,	adapta-
da	 às	 necessidades	 do	 século	
XXI	 com	 a	 instalação	 de	 uma	
rampa	 destinada	 às	 pessoas	
com	mobilidade	 reduzida.	Esta	
carruagem	servirá	como	protó-
tipo	para	a	modernização	futura	
de	outras	carruagens.

Um	 enorme	 agradecimento	
ao	Engº	Pedro	Rita	que	liderou	

as	 visitas	 aos	 diversos	 espa-
ços	 oficinais	 e	 que	 com	 enor-
me	 simpatia	 se	 mostrou	 uma	
pessoa	 excecional,	 bastante	
afável	 e	 comunicativo,	 estan-
do	ao	dispor	para	dar	todas	as	
informações	necessárias	e	res-
pondendo	 às	 dúvidas	 que	 iam	
aparecendo.

Este	tipo	de	visitas	acaba	por	
se	 revelar	 importante	 para	 o	
conhecimento	comum	do	traba-
lho	que	é	feito	por	centenas	de	
funcionários,	de	norte	a	sul	do	
país,	que	permitem	que	diaria-
mente	milhares	de	passageiros	
possam	utilizar	o	comboio	como	
modo	de	deslocação.	Num	sec-
tor	 que	 luta	 persistentemen-
te	 por	 mais	 meios	 financeiros	
para	fazer	face	às	necessidades	
de	reforçar	a	oferta	nos	carris,	
quer	em	termos	de	material	cir-

culante,	 quer	 pela	 dificuldade	
em	repor	stocks	de	peças	para	
manutenção	 das	 unidades	 e	
pela	falta	de	pessoal	nas	diver-
sas	áreas,	asfixiado	constante-
mente	 pelos	 cortes	 orçamen-
tais	 e	 cativações	 que	 duram	à	
décadas,	continua-se	a	assistir	
a	verdadeiros	milagres	de	ges-
tão.

Esta	 nave	 faz	 parte	 de	 uma	
área	 mais	 ampla	 de	 oficinas	
onde	se	encontram	outras	áre-
as	de	trabalho	da	CP.	Também	
a	MEDWAY	M&R	 tem	as	 insta-
lações	 situadas	 naquela	 zona,	
local	onde	se	procede	à	manu-
tenção	de	vagões	e	 	 locomoti-
vas	a	diesel,	tal	como	a	SIMEF	
que	 presta	 assistência	 às	 lo-
comotivas	 elétricas	 das	 séries	
5600	e	4700.

Entre o material em reparação nas oficinas, destaque para as automotoras 2284 e 3527 em diferentes fases 
de recuperação. A realçar a presença de 2 carruagens Sorefame Bar, uma modernizada e outra não, a serem 

renovadas para fins distintos. © Diogo Filipe
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Junto	 das	 oficinas	 houve	 a	
possibilidade	de	ver	a	composi-
ção	 socorro	 do	 Entroncamento	
liderada	pela	1554	com	a	grua	e	
os	furgões	preparada	para	qual-
quer	eventualidade.	Também	a	
presença	do	Sentinel	1175	cha-
mou	a	atenção	dos	entusiastas	
mais	atentos	por	 ter	engatado	
um	reboque	de	uma	automoto-
ra	da	série	0600,	encostadas	há	
vários	anos,	composição	utiliza-
da	habitualmente	para	o	trans-
porte	 do	 pessoal	 das	 oficinas	
desde	a	estação	até	este	local.

Hora	 de	 regressar	 à	 estação	
do	Entroncamento	e	novamente	
com	recurso	à	2064.	A	possibili-
dade	de	viajar	de	janelas	aber-
tas	 proporciona	 toda	 uma	 ou-
tra	envolvência	a	bordo.	Todos	
querem	dar	uma	espreitadela	e	
fotografar	os	diversos	 tipos	de	
material	 circulante	 que	 se	 en-
contram	ao	longo	do	percurso,	
uns	para	futura	reparação,	ou-
tros	com	o	 futuro	bastante	 in-
certo.	Não	 faltaram	 fotografias	
às	locomotivas	das	séries	1900	
e	 1400	 da	MEDWAY	 junto	 das	
instalações	da	empresa.

Ao	longo	do	percurso	foi	pos-
sível	observar	o	imenso	parque	
de	material	 encostado	pela	CP	
nos	últimos	anos,	grande	parte	
por	ter	atingido	o	final	da	vida	
útil.	 Carruagens,	 automotoras	
da	 série	 0350	 e	 até	mesmo	 a	
locomotiva	1553,	cuja	série	viu	
algumas	 unidades	 voltarem	 a	
regressar	ao	ativo	para	ficarem	
responsáveis	 pelos	 comboios	
socorro.

A	CP	está	novamente	de	pa-
rabéns	por	ter	proporcionado	a	
todos	a	possibilidade	de	visitar	
as	oficinas,	mas	também	por	ter	

A 1554 na frente do comboio socorro e a curiosa composição utilizada no 
transportes do funcionários das oficinas. © Pedro André

Locomotivas 1902 e 1905 a aguardar intervenção junto das instalações da 
MEDWAY M&R. © Diogo Filipe
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colocado	a	2064	ao	serviço	dos	
entusiastas.	 Um	 enorme	 agra-
decimento	à	empresa	e	a	todos	
os	funcionários	que	permitiram	
a	realização	destas	atividades.

Uma	 pequena	 nota	 para	 re-
ferir	 que	 entre	 a	 estação	 e	 a	
plataforma	onde	se	embarcou/
desembarcou	 da	 2064	 foi	 ne-
cessário	 percorrer	 alguns	 me-
tros	a	pé	o	que	levantou	algu-
mas	dúvidas	aos	presentes.	Ao	
contrário	do	que	se	possa	pen-
sar,	movimentar	 a	 2064	 até	 à	
estação	 obrigaria	 a	 uma	 série	
de	manobras	muito	mais	com-
plexas	 do	 que	 possa	 parecer.	
De	qualquer	modo	a	organiza-
ção	zelou	para	que	esse	percur-
so	pedonal	fosse	percorrido	em	
total	 segurança,	 contribuindo	
os	 participantes	 que	 seguiram	
escrupulosamente	 as	 indica-
ções	dadas.

E	eis	que	finalmente	vinha	o	
aguardado	momento	 do	 almo-
ço,	numa	altura	em	que	as	bar-
rigas	já	davam	sinal	de	necessi-
tarem	de	ser	abastecidas.	Com	
algum	atraso	todos	aqueles	que	
estavam	 inscritos,	e	que	ante-
riormente	já	tinham	sido	identi-
ficados	com	uma	fita	de	pulso,	
seguiram	 para	 as	 carruagens	
restaurante	existentes	no	espa-
ço	exterior	do	museu.	A	organi-
zação	“reservou”	duas	das	car-
ruagens	da	série	51	94	88-500	
000	existentes,	construídas	em	
1964	pela	Sorefame	e	que	per-
mitiram	um	total	de	80	lugares	
sentados	 (40	 por	 cada	 unida-
de),	 com	o	 serviço	 de	mesa	a	
ser	efetuado	por	uma	empresa	
de	 catering	 que	 disponibilizou	
com	 antecedência	 um	 menu	
que	 foi	 previamente	 escolhido	
pelos	 participantes.	 Para	 além	

Viagem a bordo na 2064. © Pedro André

As carruagens existentes no espaço do Museu para refeições e o 
ambiente a bordo durante o almoço. © Pedro André
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da	 sopa,	 houve	 a	 possibilida-
de	 de	 escolher	 entre	 bacalhau	
com	 natas	 ou	 lombo	 de	 porco	
e	para	sobremesa	as	hipóteses	
foram	 salada	 de	 fruta	 ou	 um	
doce,	com	acompanhamento	de	
águas,	sumos	e	vinho.

Em	 termos	 de	 serviço	 e	 de	
qualidade	 das	 refeições	 correu	
tudo	 pela	 perfeição	 com	 um	
elevado	 grau	 de	 profissionalis-
mo	das	funcionárias	da	empre-
sa	de	catering.

Com	o	final	do	almoço	o	grupo	
teve	algum	tempo	livre	para	se	
dispersar	e	ir	conhecer	algumas	
áreas	 do	 museu	 ou	 simples-
mente	ir	tomar	um	café	que	foi	
servido	 dentro	 da	 nave	 princi-
pal	do	museu,	acompanhado	de	
um	doce	para	quem	quisesse.

Chegava	assim	a	tão	aguarda-
da	hora	da	apresentação	do	li-
vro	sobre	as	locomotivas	1960,	
uma	publicação	da	Trainspotter	
/	Portugal	Ferroviário	com	a	co-
laboração	 da	 APAC,	 cerimónia	
que	decorreu	na	sala	do	Com-
boio	Real.

O	painel	foi	composto	pelo	Dr	
Manuel	 Novaes	 Cabral,	 presi-
dente	do	MNF,	Drª	Mara	Covas,	
Responsável	de	Conservação	e	
Restauro	do	MNF,	Ricardo	 Fer-
reira,	 representante	da	Trains-
potter,	 Engº	 Carlos	 Machado,	
responsável	 pela	 manutenção	
dos	 comboios	 históricos,	 Fer-
nando	 Pedreira	 e	 ainda	 Pe-
dro	Mêda	 como	moderador	 do	
evento.

Depois	das	primeiras	palavras	
proferidas	pelos	presidentes	do	
MNF	e	da	APAC	foi	a	vez	de	Ri-
cardo	Ferreira	se	pronunciar	so-
bre	a	 edição	da	obra	 sobre	as	
1960.	 Iniciou	 a	 conversa	 refe-

rindo	um	pouco	da	história	da	
Trainspotter,	quer	a	versão	onli-
ne,	que	no	passado	mês	de	Fe-
vereiro	 atingiu	 a	 bonita	marca	
das	150	edições,	quer	da	edição	
em	papel.	 Foi	 referida	 a	 razão	
que	levou	a	que	fosse	publicada	
esta	 revista,	uma	 reedição	em	
formato	 mais	 alargado	 e	 com	
mais	 e	 melhores	 conteúdos,	
diferindo	 em	 grande	 parte	 da	
publicação	 original	 de	 dezem-
bro	 de	 2016.	 Numa	 altura	 em	
que	apenas	a	1964	continua	a	
circular	em	Portugal	ao	serviço	
da	MEDWAY,	uma	homenagem	
mais	que	merecida	a	esta	série	
de	locomotivas.

Em	seguida	foi	a	vez	de	Fer-
nando	 Pedreira	 usar	 da	 pala-
vra,	uma	autêntica	enciclopédia	
viva	 da	 ferrovia	 em	 Portugal,	
que	com	relatos	apaixonantes,	
vividos	na	primeira	pessoa,	ex-
plicou	a	história	da	chegada	das	
bombardier	ao	nosso	país	com	
destaque	 para	 a	 linha	 da	 Bei-
ra	Alta	onde	estas	 locomotivas	
vieram	 revolucionar	 o	 tráfego	
ferroviário.	Poucas	pessoas	tem	
a	capacidade	de	prender	os	ou-

vintes	como	o	Fernando,	que	ao	
longo	das	últimas	décadas	tem	
publicado	diversos	artigos	ver-
dadeiramente	fantásticos	sobre	
o	 caminho	 de	 ferro	 em	 Portu-
gal,	para	além	de	ser	o	autor	de	
alguns	livros	de	temática	ferro-
viária.

Depois	 foi	 a	 vez	 do	 Engº	
Carlos	 Machado,	 que	 duran-
te	 vários	 anos	 teve	 a	 cargo	 a	
manutenção	 das	 1960,	 contar	
um	 pouco	 da	 história	 destas	
locomotivas	 ao	 serviço	 da	 CP,	
destacando-se	 a	 ida	 das	mes-
mas	para	o	norte	do	país.	Du-
rante	 a	 narrativa	 tempo	 para	
conhecer	algumas	histórias	que	
marcaram	a	relação	pessoal	do	
Engº	 com	 estas	 locomotivas	
que	marcaram	 uma	 época	 em	
Portugal.	 Foram	 também	 refe-
ridos	 diversos	 aspetos,	 alguns	
desconhecidos	 do	 público	 que	
encheu	por	completo	a	sala,	re-
lacionados	com	o	design	e	com	
as	 partes	 mecânicas	 e	 opera-
cionais	das	bombardier.		

Por	fim	falou	a	Drª	Mara	Co-
vas	 sobre	 que	 futuro	 haverá	
para	esta	série	de	 locomotivas	

O painel presente na apresentação do livro. © Pedro André
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como	 parte	 do	 espólio	 do	 mu-
seu,	 quer	 em	 termos	 de	 mate-
rial,	quer	em	termos	de	registos	
escritos	e	fotográficos.	Destacou	
ainda	 o	 fato	 de	 se	manter	 uma	
unidade	 em	 estado	 de	 marcha,	
assim	 como	 de	 se	 pensar	 em	
manter	um	banco	de	peças	fun-
damental	para	manter	a	mesma	
a	funcionar	no	futuro.

Finalizada	a	apresentação	do	li-
vro,	cada	um	ocupou	tempo	livre	
da	maneira	que	melhor	lhe	con-
vinha,	 esquadrinhando	 todos	 os	
metros	quadrados	do	museu,	ou	
apenas	mantendo	a	conversa	em	
dia.	Não	 faltaram	visitas	aos	si-
muladores	 existentes	 no	museu	
que	fizeram	as	delícias	de	todos	
aqueles	que	 tiveram	a	possibili-
dade	 de	 uns	 utilizar	 e	 milhares	
de	 fotografias	às	diversas	peças	
expostas	no	museu.

O	balanço	final	é	extremamente	
positivo,	 com	as	 inscrições	para	
o	dia	a	ser	completamente	esgo-
tadas,	tendo	em	conta	as	limita-
ções	existentes.	Uma	vez	mais	a	
APAC	a	demonstrar	que	se	vivem	
tempos	 francamente	 positivos	
em	termos	de	atividades	dedica-
das	aos	entusiastas,	merecendo	
a	direção	os	mais	sinceros	para-
béns	por	todo	o	trabalho	que	tem	
demonstrado	nos	últimos	anos.

Para	 conhecer	 melhor	 e	 por-
menorizadamente	toda	a	história	
das	1960	nada	como	comprar	o	
livro	que	está	disponível	na	 loja	
online	da	APAC:

https://www.caminhosdeferro.
pt/loja/	

	

Uma visão da plateia que preencheu quase por completo a lotação da sala 
do Comboio Real para apresentação do livro. © Pedro André

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/ .
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/ .
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O transporte da 1964 desde Gaia para o Entroncamento a reboque da 4710, antes da MEDWAY ter procedido à 
limpeza da mesma para exposição no espaço do museu. Ameal, 23 de Fevereiro de 2023. © Nuno Cortesão



A opinião dos pArticipAntes

O	 dia	 25	 de	 fevereiro	 ficou	
marcado	 por	mais	 um	 grande	
evento	 organizado	 pela	 APAC,	
que	 reuniu	 dezenas	 de	 entu-
siastas	 da	 ferrovia	 no	 Entron-
camento	 para	 a	 apresentação	
do	 livro	 “As	 locomotivas	 da	
série	1960”	mas	também	para	
um	conjunto	de	atividades	em	
que	não	faltaram	surpresas.

O	dia	começou	pelo	encontro	
de	todas	as	pessoas	à	entrada	
do	museu,	permitindo	reencon-
trar	e	também	conhecer	vários	
“Trainspotters”	 de	 outras	 ci-
dades,	 sendo	 que	 no	 caso	 dos	
que	já	conhecia,	permitiu	meter	
conversas	em	dia.	

A	 primeira	 atividade	 come-
çou	pela	inauguração	do	espaço	
onde	 se	 encontram	 os	 38	 fan-
tásticos	 registos	 que	 concorre-
ram	 ao	 concurso	 de	 fotografia	
organizado	pela	APAC	em	con-
junto	com	a	Medway,	dedicado	
à	 locomotiva	 4702	 que	 foi	 de-

corada	 pela	 artista	 plástica	 e	
ilustradora	 portuguesa	 Kruella	
d´Enfer,	tendo	sido	atribuído	os	
prémios	às	três	melhores	obras,	
que	 na	 minha	 sincera	 opinião	
estão	extraordinárias.

De	seguida,	seguiu-se	a	visita	
às	 instalações	 de	 manutenção	
da	 CP,	 começando	 pelo	 com-
plexo	 onde	 se	 encontra	 a	ma-
ravilhosa	Nohab.	Escusado	será	
dizer	 que	 todos	 os	 entusiastas	

que	 marcaram	 presença	 fica-
ram	surpreendidos	não	só	pelo	
estado	 avançado	 de	 recupera-
ção	 desta	 automotora	 que	 não	
era	possível	sem	a	colaboração	
da	CP	mas	também	pela	própria	
beleza	deste	material	circulante	
histórico	único,	que	com	a	nova	
pintura	ganha	logo	outra	vida.

Após	uma	breve	apresentação	
do	excelente	trabalho	que	já	foi	
desenvolvido	 nesta,	 seguiu-se	
para	outro	complexo	da	manu-
tenção,	onde	mais	uma	vez	fo-
mos	 surpreendidos,	 dado	 que	
para	seguirmos	até	ao	edifício,	
tivemos	a	oportunidade	de	via-
jar	na	UTE	2064	que	foi	recen-
temente	 recuperada,	 relem-
brando	a	vários	“Trainspotters”	
memórias	de	infância	e	propor-
cionando	 assim,	 contar	 várias	
histórias	aos	mais	novos.	

Já	 na	 segunda	 instalação	 de	
manutenção,	 foi	possível	 cons-
tatar	em	primeira	pessoa	o	tra-
balho	que	tem	sido	desenvolvido	
desde	 2019	 pela	 CP,	 recupe-
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ração	 de	 material	 circulante	 e	
também	a	melhoria	do	mesmo,	
que	 apesar	 do	 atraso	 geral	 na	
concretização	 do	 mesmo	 tam-
bém	 devido	 à	 falta	 de	 pessoal	
e	 de	 verbas,	 não	 deixa	 de	 ser	
bastante	importante	para	asse-
gurar	o	futuro	da	empresa.	Um	
dos	 exemplos	 de	 recuperação	
de	material	 circulante	 é	 a	 UTE	
2284,	que	se	encontrava	encos-
tada	devido	a	um	acidente	 em	
2016,	 servindo	esta	 automoto-
ra	 também	 como	 protótipo	 da	
remodelação	 interior	 e	 exterior	
que	as	“Lilis”	irão	ser	alvo.	Além	
desta,	 foi	possível	 também	ve-
rificar	 o	 trabalho	 que	 tem	 sido	
desenvolvido	 nas	 UQE	 3500	 e	
na	 recuperação	 /	 remodelação	
de	carruagens	como	 foi	o	 caso	
da	 Sorefame	 Restaurante	 88-
40	003-6	e	também	da	Sorefa-
me	85-97	107,	tratando-se	esta	
do	 protótipo	 de	 modernização	
das	carruagens	Sorefame	de	1a	
classe	de	Intercidades.

Sendo	a	minha	primeira	visita	
a	 este	 grupo	 oficinal,	 foi	 pos-
sível	 constatar	 que	 este	 tem	
uma	 importância	 enorme	 para	
assegurar	 o	 funcionamento	 da	

empresa,	 contudo,	 um	 pouco	
sobrecarregado	 com	 o	 imen-
so	trabalho	que	existe	por	fa-
zer	devido	aos	vários	anos	de	
desinvestimento	 na	 ferrovia,	
sendo	agravado	um	pouco	pela	
falta	de	pessoal	e	também	pela	
dependência	financeira	da	em-
presa	das	finanças	do	governo,	
sendo	que	todas	as	aquisições	
que	a	empresa	estão	penden-
tes	da	aprovação	por	parte	do	
governo.	

Terminada	a	manhã,	 e	 após	
uma	breve	viagem	de	regres-

opinião
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so	à	estação	do	Entroncamen-
to	 na	 UTE	 2064,	 seguiu-se	 o	
almoço,	 onde	 não	 faltaram	
conversas,	histórias	e	também	
várias	 risotas.	 Houve	 mesmo	
quem	 chegasse	 a	 repetir	 os	
pratos,	dado	que	a	comida	es-
tava	deliciosa.

Já	durante	a	tarde,	e	com	to-
dos	de	barriga	cheia,	as	ativi-
dades	prosseguiram	com	uma	
breve	visita	ao	museu	e	tam-
bém	 ao	 simulador	 de	 condu-
ção	 das	 locomotivas	 da	 série	
2600´s,	seguindo	depois	a	tão	
aguardada	 apresentação	 do	
livro	dedicado	às	Bombardier.	
O	painel,	composto	por	vários	
elementos,	desde	o	Sr.	Ricar-
do,	 Fernando	 Pedreira “spot-
ter”	 	 e	 entusiasta	que	passava	
tardes	e	até	mesmo	dias	pela	li-
nha	da	Beira	Alta	a	acompanhar	
os	trabalhos	destinados	a	estas	
emblemáticas	 locomotivas;	 ao	
Eng.	Machado	que	acompanhou	
a	manutenção	na	altura	em	que	
estas	ainda	se	encontravam	ao	
serviço	 da	 CP	 –	 Comboios	 de	

Portugal,	 permitiu	 a	 todos	 ter-
minar	assim	este	extraordinário	
dia	 com	o	 pensamento	 de	 que	
podia	 ser	 assim	 todos	 os	 dias,	
além	de	ser	enriquecedor	poder	
ouvir	histórias	/	testemunhos	de	
pessoas	 que	 não	 conhecemos,	
é	 sempre	um	dia	 diferente	 em	
que	 além	 de	 podermos	 acom-
panhar	 a	 atualidade	 do	 traba-

lho	que	está	a	ser	desenvolvido	
pela	nossa	empresa	nacional	de	
transporte	ferroviário	de	passa-
geiros,	 permite	 também	 reen-
contrar	pessoas	que	não	vemos	
durante	 meses	 ou	 até	 mesmo	
anos,	sendo	que	todos	têm	em	
comum	o	facto	de	respirar	com	
a	palavra	 “ferrovia”	 sempre	no	
pensamento.

Por: Tiago Cunha
Homenagem às locomoti-

vas 1960

Falar	 das	 locomotivas	 1960	
é	 falar	 de	 força,	 de	 potência	
e	 acima	 de	 tudo	 de	 um	marco	
enorme	no	caminho	de	ferro	em	
Portugal.	 A	 sua	 introdução	 no	
serviço	comercial	deu-se	no	ano	
de	 1979,	 e	 proporcionou	 uma	
grande	 revolução	 no	 material	
diesel	da	CP,	até	então	constitu-
ído	por	locomotivas	de	pequena	
e	 média	 potência.	 As	 Bombar-
dier	 foram,	assim,	as	primeiras	
de	 grande	 potência	 adquiridas	
pela	empresa,	e	devido	às	suas	

características,	 rapidamente	
alocadas	à	mais	sinuosa	linha	no	
nosso	país:	a	Beira	Alta.

Das	 treze	 locomotivas	 adqui-
ridas,	 só	 a	 1964	 circula	 atual-
mente.	O	seu	fim	é	por	demais	
expectável,	dado	que	a	Medway	
pretende	 substituí-la	 por	 uma	
locomotiva	1900.	Era,	por	 isso,	
importante	organizar	um	evento	
que	louvasse	as	memórias	des-
tas	damas	de	ferro,	de	aspeto	e	
sonoridade	medonhos.	E	a	APAC	
deitou	mãos	à	obra.

Esse	 evento	 decorreu,	 então,	
no	dia	25	de	fevereiro	deste	ano,	

no	Entroncamento.	O	programa	
das	 festas	 era	 extenso,	 e	 por	
isso	destaco	aqui	os	momentos	
que	considerei	mais	importantes	
e	apelativos	neste	dia	de	conví-
vio	ferroviário.

A apresentação da Trains-
potter “As locomotivas da 

série 1960”

Uma	 das	 edições	 impressas	
desta	revista	que	mais	fascinou	
os	leitores	foi	a	relativa	às	1960,	
lançada	na	altura	em	que	algu-
mas	 unidades	 foram	 vendidas	
à	Medway.	Uma	 reedição	deste	
artigo,	 com	a	adição	de	alguns	

© Nuno Cortesão
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textos	 e	 fotos,	 foi	 sem	 sombra	
de	dúvida	uma	excelente	 ideia!	
Não	hesitei	em	comprar	quando	
vi	a	sua	divulgação.

Este	livro	foi	então	apresenta-
do	ao	público	no	Museu	Nacional	
Ferroviário,	 no	 Entroncamento.	
Revelou-se	 um	 evento	 interes-
sante,	 onde	 foram	 apresen-
tadas	 algumas	 características	
destas	 locomotivas,	 partilhadas	
memórias	 e	 histórias	 de	 quem	

teve	 a	 honra	 de	 trabalhar	 com	
elas.	É	sempre	um	gosto	poder	
conhecer	situações	do	dia	a	dia	
de	 ferroviários,	 momentos	 que	
ficaram	na	memória	pelos	mais	
diversos	motivos	e	que	enobre-
cem	 a	 história	 do	 caminho	 de	
ferro	 em	 Portugal.	 Certamente	
que	as	1960	deixam	um	grande	
legado,	 e	 quem	 trabalhou	 com	
elas	 deixa-lhes	 rasgados	 elo-
gios.

Para	 celebrar	 de	 forma	 mais	
marcante,	 a	 sobrevivente	 da	
série	foi	exposta	nas	linhas	ex-
teriores	 do	 museu,	 num	 sítio	
perfeito	 à	 captura	 de	 registos	
fotográficos.	 Melhor	 ainda	 foi	
o	 facto	 de	 a	 1964	 ter	 sido	 in-
tegralmente	 limpa,	 e	 por	 isso	
apresentou-se	 aos	 entusias-
tas	 com	 um	 ar	 rejuvenescido.	
Quem	diria	 que,	 ignorando	 um	
ponto	de	corrosão	aqui	e	acolá,	
aquele	 monstro	 de	 20	 metros	
de	 comprimento	 caminha	 para	
os	seus	44	anos!

A visita às oficinas do En-
troncamento

Neste	dia	especial	para	os	en-
tusiastas,	 aguardavam-se	 mui-
tas	surpresas.	A	visita	ao	parque	
oficinal	do	Entroncamento	já	era	
prevista,	mas	pairava	no	ar	uma	
dúvida:	 iríamos	 nós	 caminhar	
várias	centenas	de	metros	pela	
via	 fora,	 num	grupo	de	grande	
dimensão,	 desde	 a	 estação	 até	
chegar	 às	 instalações?	 Efeti-
vamente	 seria	 assim,	 caso	 não	
houvesse	outra	solução.	

Com	 essa	 questão	 em	 cima	
da	mesa,	 deslocamo-nos	 a	 pé	
até	 ao	 pavilhão	 mais	 a	 norte	
do	 complexo,	 imediatamente	
a	jusante	da	estação.	Lá	pude-
mos	 contemplar	 uma	 joia	 que	
está	a	ser	preparada	com	todo	
o	 cuidado:	 a	 Nohab	 0111!	 Foi	
um	privilégio	poder	observar	de	
perto	os	 trabalhos	de	restauro	
que	 estão	 a	 ser	 realizados	 na	
pequena	 automotora	 sueca.	
Esperemos	 que,	 entretanto,	
possamos	 captar	 as	 suas	 pas-
sagens	pela	nossa	ferrovia.

Finda	a	visita	à	0111,	surgiu	
em	plano	de	 fundo	a	 resposta	
à	pergunta	do	parágrafo	ante-
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rior:	a	UTE	2064!	Esta	bela	auto-
motora,	recuperada	nos	últimos	
tempos,	 ofereceu	o	 seu	encan-
to	aos	entusiastas	que	viajaram	
nela	até	ao	centro	do	complexo	
oficinal.	 As	memórias	 daqueles	
que	se	serviam	da	linha	de	Sin-
tra	nos	anos	70	e	80	foram	cer-
tamente	 trazidas	 à	 superfície,	
dado	que	estas	automotoras	são	
um	marco	 daquela	 linha	 que	 é	
uma	das	suburbanas	mais	movi-
mentadas	da	Europa.	Ao	lado	da	
oficina	estava	a	sua	irmã	2086,	
também	recuperada.	Ambas	de-
verão	ser	utilizadas	num	pacote	
de	viagens	históricas,	principal-
mente	 na	 linha	 de	 Sintra,	 um	
produto	 ainda	 sob	 desenvolvi-
mento	por	parte	da	CP.

No	 interior	 da	 oficina	 consta-
tou-se	 um	 panorama	 de	 nor-
malidade	 naquelas	 instalações.	
Encontravam-se	em	R2	as	uni-
dades	 lisboetas	 2309,	 3520,	
3521,	 3527	 e	 3528.	 Destas,	
a	 que	 apresenta	 os	 trabalhos	
mais	 desenvolvidos	 é	 a	 3527,	
já	na	fase	final	de	montagem,	e	
que	deve	retomar	ao	serviço	em	

breve.	Os	destaques	vão	para	os	
protótipos	que	estão	a	ser	reali-
zados	na	UTE	2284	e	na	carrua-
gem	Sorefame	85-97	107.	Esta	
última	está	a	ver	o	seu	interior	
renovado,	 bem	 como	 algumas	
alterações	nas	portas	(inclusive,	
adaptação	 a	 PMR)	 e	 possivel-
mente	 nos	 bogies.	 Mas	 o	 ouro	
está	 numa	 recuperação	 espe-
cial:	a	Sorefame	88-40	003,	que	
está	 a	 ser	 renovada	 para	 inte-

grar	 comboios	 especiais.	 Esta	
carruagem	 é	 uma	 restaurante,	
fruto	de	uma	renovação	efetua-
da	na	carruagem	89-50	003	(da	
famosa	 série	 “Bataclã”	 89-50)	
em	1985,	após	o	descarrilamen-
to	no	Setil	(que	por	sua	vez	ti-
nha	sido	fruto	da	renovação	da	
10-69	510).	

Série 1960, locomotivas 
eternas

É	 com	 especial	 tristeza	 que	
vejo	 esta	 série	 terminar	 a	 sua	
carreira.	Quase	sempre	foram	as	
titulares	dos	comboios	de	mer-
cadorias	que	testemunhei	na	li-
nha	do	Minho,	durante	a	minha	
infância.	Entre	Nine,	Famalicão,	
Lousado	e	Trofa	(na	antiga	e	na	
nova	estação),	foram	muitos	os	
lugares	onde	ouvi	aquele	pode-
roso	motor	 a	 trabalhar,	 muitas	
vezes	acompanhado	do	som	da	
sua	característica	buzina.	

É	 urgente	 pensar	 na	 preser-
vação	de	uma	ou	mais	unidades	
desta	série.	Existem	possibilida-
des	 de	manter	 pelo	menos	 um	
exemplar	operacional,	dado	que	

© Tiago Cunha
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apenas	se	perdeu	a	1961,	no	
acidente	 de	 Alcafache.	 Infe-
lizmente,	 o	 Museu	 Nacional	
Ferroviário	não	investe	meios	
e	 fundos	 na	 preservação	 di-
nâmica	do	património,	 o	que	
é	uma	pena.	Ao	contrário	do	
que	muitos	pensam,	um	mu-
seu	 não	 se	 faz	 só	 de	 estati-
cidade,	muito	menos	 quando	
falamos	de	comboios.

Até	 lá,	 resta	 a	 1964,	 para	
continuar	a	alimentar	o	arqui-
vo	de	memórias	daquelas	que	
são	as	minhas	locomotivas	de	
eleição. © Tiago Cunha

Por: José Pedro Botelho

Mais	 um	 espetacular	 evento	
organizado	 pela	 APAC.	 É	 sem-
pre	 um	 prazer	 enorme	 partici-
par	nestes	eventos,	que	a	APAC	
sabe	tão	bem	organizar.	

O	 dia	 foi	 dedicado	 aos	 com-
boios,	claro,	em	particular	à	sé-
rie	de	locomotivas	1960,	repre-
sentada	pela	1964	que	agora	é	
a	única	em	serviço,	e	pertence	
à	Medway.	Não	 são	 as	minhas	
locomotivas	 Diesel	 preferidas,	
confesso,	mas	são	umas	máqui-
nas	que	sempre	admirei	e	sem-
pre	terei	um	carinho	enorme	por	
elas.	 Cresci	 a	 ver	 os	 comboios	
passar	numa	aldeia	 à	beira	 rio	
chamada	Mosteirô.	Aqui,	passa	
a	 linha	 do	 Douro,	 e	 foi	 assim,	
a	 ver	 os	 comboios	 passar,	 que	
comecei	 a	 admirar	 o	 caminho	
de	 ferro.	As	 locomotivas	1960,	
desde	 que	 me	 lembro	 de	 ver	
comboios	(falamos	portanto	dos	
anos	seguintes	a	2002)	sempre	
foram	presença	assídua	na	linha	
do	Douro	nas	mercadorias,	em	
específico	 com	 os	 cimenteiros	 © José Pedro Botelho
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para	 Godim	 e	 para	 o	 Pocinho,	
logo,	as	1960	estão	já	marcadas	
na	minha	memória,	porque	para	
mim,	sempre	foram	as	“rainhas”	
do	 serviço	 de	 mercadorias	 “do	
meu	tempo”	no	Douro.

Ainda	falando	na	Medway,	tam-
bém	pudemos	assistir	à	entrega	
dos	 prémios	 para	 as	 melhores	
fotografias	 do	 novo	 design	 da	
locomotiva	4702,	ao	qual	deixo	

aqui	os	meus	parabéns	aos	três	
primeiros	e	justos	classificados,	
pois	 as	 fotos	 estavam	de	 facto	
muito	bonitas.

O	ponto	alto	do	dia,	foi	sem	dú-
vida	o	que	veio	a	seguir,	não	só	
a	visita	às	oficinas	da	CP,	mas	o	
modo	de	como	fomos	transpor-
tados	para	lá.	Uma	UTE	da	série	
2000	 fez	 as	 honras	 da	 casa,	 e	
transportou	os	entusiastas	des-

de	 a	 estação	 até	 à	 oficina,	 fa-
zendo	uma	espécie	de	“comboio	
operário”.	 Eu	 adorei	 a	 viagem,	
embora	 tenha	 sabido	 a	 pouco.	
Nunca	 tinha	 andado	 numa	 au-
tomotora	 desta	 série,	 e	 fiquei	
agora	a	perceber	o	 investimen-
to	nas	duas	UTE’s	para	viagens	
turísticas.	Será	sem	dúvida	um	
programa	que	terei	de	fazer.

Nas	 oficinas	 da	 CP	 ficámos	 a	
conhecer	alguns	planos	da	em-
presa	 para	 com	 o	material	 cir-
culante,	 observar	 o	 estado	 das	
composições	 nas	 diferentes	 fa-
ses	de	revisão	que	faziam,	mas	
sem	 dúvida,	 um	momento	 que	
destaco	 também,	 foi	 a	 visita	 à	
Nohab	0111	que	está	já	num	es-
tado	notável	de	restauro.

Adorei	 também	 a	 experiência	
que	 nunca	 tinha	 tido,	 almoçar	
numa	 carruagem	 restaurante.	
Esta	vivência	veio	 só	confirmar	
a	ideia	que	tenho,	que	estas	car-
ruagens	deveriam	voltar	ao	ser-

© José Pedro Botelho
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viço	 comercial	 para	 possibilitar	
refeições	 a	 bordo,	 e	 melhorar	
por	 exemplo	 a	 experiência	 de	
quem	viaja	no	“MiraDouro”	e	no	
“Vintage	do	Tejo”,	dois	comboios	
com	enorme	potencial	para	um	
serviço	de	restauração	e	bar.

Para	terminar,	agradeço	imen-
so	 a	 oportunidade	 por	 ter	 par-
ticipado	 neste	 evento,	 e	 lanço	
um	desafio	 à	APAC,	 uma	visita	
agora	um	pouco	mais	a	sul,	às	
grandiosas	 oficinas	 da	 CP	 no	
Barreiro,	 umas	 oficinas	 que	 eu	
pessoalmente	sempre	tive	mui-
ta	curiosidade	em	visitar!

© José Pedro Botelho

Por: Gil Monteiro
Sempre	 gostei	 de	 comboios	 e	 de	

os	 fotografar.	 De	 entre	 outros,	 é	 o	
meu	hobbie	favorito…

Atrevi-me,	 pela	 primeira	 vez,	 a	
participar	 num	 concurso	 de	 fotogra-
fia	 promovido	 pela	 APAC/MEDWAY	
e…	 fui	um	dos	vencedores!	A	entre-
ga	 do	 prémio	 decorreu	 no	 passado	
dia	25	de	fevereiro	no	Museu	Nacio-
nal	 Ferroviário,	 no	 Entroncamento.	
Em	parceria	com	a	CP,	foi	proporcio-
nado	a	todos	os	participantes	a	visita	
às	oficinas	do	Entroncamento,	assim	
como	também	uma	fantástica	viagem	
ao	passado	na	UTE	2064.	Fez	ainda	
parte	do	programa	de	comemoração	
a	apresentação	do	livro	comemorativo	
das	locomotivas	1960	fabricadas	pela	
Bombardier,	sendo	que,	da	série,	ape-
nas	 agora	 resta	 a	 locomotiva	 1964.	
Por	fim,	 foi	o	momento	da	distribui-
ção	dos	prémios	do	concurso	e	eu	fui	
premiado	 com	uma	 locomotiva	Euro	
4000	à	escala	H0	da	Medway,	 fabri-
cada	pela	Sudexpress.

Irei,	sem	dúvida,	voltar	a	participar!	
Sempre	será	mais	um	contributo	para	
a	promoção	da	fotografia	ferroviária.

© João Pedro Alves
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0462 sEgUiU para conTUmil

É inacreditável o nú-
mero astronómico 
de quilómetros que 

as 0450 fazem para serem 
mantidas em estado de fun-
cionamento, com todos os 
custos inerentes a essas 
viagens.

Colocadas	ao	 serviço	dos	 re-
gionais	 do	 Algarve	 e	 das	 liga-
ções	 entre	 Beja	 e	 Évora,	 são	
habituais	as	marchas	em	dire-
ção	às	principais	oficinas	da	CP,	
já	 que	 em	 Vila	 Real	 de	 Santo	
António	apenas	se	fazem	as	re-
visões	mais	simples.

No	 dia	 19	 de	 Fevereiro	 foi	 a	
vez	da	0462	efetuar	 a	 viagem	
entre	Lisboa	–	Santa	Apolónia	e	
Contumil	com	o	objetivo	de	se-
rem	 feitas	 algumas	 operações	

de	manutenção	nas	oficinas	de	
Guifões.

Esta	mesma	 automotora	 du-
rante	 o	 mês	 de	 Outubro	 de	
2022	 já	 tinha	 viajado	 desde	 o	
Algarve	 para	 as	 oficinas	 exis-

tentes	no	Barreiro	para	que	fos-
se	efetuada	uma	revisão	do	tipo	
R2	que	incluiu	a	troca	do	motor.

Marcha 31303 Lisboa Santa Apolonia - Contumil. Coimbra, 
19 de Fevereiro de 2023. © Diogo Filipe
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Decorreu no passa-
do dia 11 de Fe-
vereiro a apresen-

tação do novo veículo do 
Metro do Porto.

Na	cerimónia	que	decorreu	na	
estação	 da	 Trindade	 estiveram	
presentes	 diversos	 elementos	
da	 direção	 do	Metro	 do	 Porto,	
como	foi	o	caso	de	Tiago	Braga,	
Presidente	do	Conselho	de	Ad-
ministração	 da	Metro	 do	 Porto	
e	ainda	representantes	da	em-
presa	CRRC.	

Nota	para	a	presença	do	Mi-

nistro	 do	 Ambiente,	 Duarte	
Cordeiro,	 do	Secretário	 de	 Es-
tado	 da	 Mobilidade	 Urbana,	
Jorge	Delgado	e	do	vereador	do	
Urbanismo	e	Espaço	Público	da	
autarquia	 do	 Porto,	 Pedro	 Ba-
ganha.

O	novo	veículo	é	o	primeiro	de	
18	unidades	adquiridas	à	fábri-
ca	CRRC	Tangshan	da	China	 e	
que	chegou	a	Portugal	durante	
o	mês	de	Dezembro	de	2022.

O	 novo	 CT	 assim	 designado,	
foi	apresentado	oficialmente	ao	
público	para	que	 todos	pudes-

sem	ver	ao	vivo	o	novo	mem-
bro	da	família	da	Metro	do	Por-
to	que	irá	servir	os	milhares	de	
passageiros	que	utilizam	diaria-
mente	este	meio	de	transporte.	

O	 mais	 recente	 membro	 da	
família	 do	 Metro,	 destaca-se,	
entre	 outros	 aspetos,	 por	 um	
design	moderno,	em	que	o	cin-
zento	e	o	amarelo	predominam,		
juntando-se	a	linhas	de	grande	
dinamismo	e	modernidade.

Prevê-se	 que	 durante	 o	mês	
de	Maio	entrem		em	circulação	
cinco	 das	 18	 carruagens	 en-

mETro do porTo 
aprEsEnToU novos 

vEícUlos

Novo veículo do Metro do Porto. Estação da Trindade, 11 de Fevereiro de 2023. © Gil Monteiro
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comendadas	 à	 empresa	 CRRC	 após	
serem	efetuados	os	necessários	en-
saios	e	testes.	Tiago	Braga,	explicou	
que	terá	de	ser	efetuada	uma	avalia-
ção	de	segurança	ao	veículo,	e	que	
posteriormente	 será	 submetida	 ao	
Instituto	da	Mobilidade	e	dos	Trans-
portes	(IMT)	para	que	o	veículo	seja	
homologado	 e	 possa	 circular	 pela	
rede	do	metro.

Segundo	o	presidente	do	conselho	
de	 Administração	 está	 previsto	 que	
em	 Julho	 sejam	 entregues	 mais	 5	
unidades	e	as	restantes	em	Setem-
bro,	de	modo	a	que	até	final	de	2023	
possam	estar	todas	disponíveis	para	
colocar	ao	serviço.	

Os	 novos	 veículos	 têm	 uma	 velo-
cidade	máxima	de	 circulação	 de	80	
km/h	e	capacidade	para	244	passa-
geiros,	 dos	 quais	 64	 sentados.	 Vão	
começar	a	circular	em	todas	as	linhas	
da	rede	do	metro	a	partir	do	próximo	
Verão,	aumentado	a	frota	da	empre-
sa	para	as	120	composições.

Este	investimento	no	valor	de	49,6	
milhões	de	euros	foi	financiados	pelo	
POSEUR	(Programa	Operacional	Sus-
tentabilidade	e	Eficiência	no	Uso	de	
Recursos)	e	pelo	Fundo	Ambiental.

Administração MP e comitiva CRRC. © Gil Monteiro

Comitiva CRRC. © Gil Monteiro

Imagem das três séries do Metro do Porto. Estação da Trindade, 11 de Fevereiro de 2023. © Gil Monteiro
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1 2

3

4

1 - Espaço para as malas;
2 - Cabine de Condução;

3 - Lugar para Pessoas de Mobilidade 
Reduzida;

4 - Interior da composição. 
© Gil Monteiro
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5 - Vista lateral de parte da composição;
6 - Ministro do Ambiente Duarte Cordeiro na 

cabine;
7 - Vista geral com as diversas entidades 

presentes e os visitantes;
8 - A composição em exposição juntamente 

com o modelo da mesma. 
© Gil Monteiro

5 6

7

8
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Durante o início do 
passado mês de 
Fevereiro a Infra-

estruturas de Portugal rea-
lizou vários testes com um 
novo sistema de inspeção 
– RILA (Rail Infrastructure 
aLignment Acquisition), que 
decorreram na linha da Beira 
Baixa entre o Entroncamen-

to e Abrantes e na linha do 
Norte entre o Entroncamen-
to e Pombal. 

Este	equipamento	que	foi	ins-
talado	 no	 veículo	 de	 inspeção	
EM-120	 (VIV-02)	 contém	 di-
versos	 elementos,	 destacando-
-se	 uma	 antena	 GNSS	 (Siste-
ma	 Global	 de	 Navegação	 por	

Satélite),	 um	 sistema	 LIDAR	
(Light	 Detection	 And	 Ranging)	
que	opera	em	360°	,	dois	scan-
ners	 ferroviários,	 três	 câmaras	
de	vídeo	de	165°	e	ainda	uma	
unidade	 inercial	 de	 medida.	 A	
versatilidade	 do	 equipamento	
permite	que	o	mesmo	possa	ser	
instalado	 em	 qualquer	 veículo	
ferroviário.

ip TEsToU novo sisTEma dE 
inspEção

© Infraestruturas de Portugal
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Os	 testes	 que	 decorreram	 per-
mitiram	 avaliar	 a	 capacidade	 do	
sistema	na	 inspeção	dos	diversos	
parâmetros	geométricos	da	via,	e	
na	digitalização	do	canal	ferroviá-
rio.	Uma	das	características	deste	
sistema,	é	que	o	RILA	ao	circular	
ao	longo	da	linha,	consegue	atra-
vés	do	seu	sistema	de	visão	proje-
tar	um	feixe	de	laser	sobre	os	ele-
mentos	da	via	enquanto	que	uma	
câmara	 integrada	 capta	 imagens	
de	alta	resolução,	o	que	permite	a	
obtenção	de	dados	imprescindíveis	
para	uma	análise	minuciosa.

Para	que	estes	testes	pudessem	
ocorrer	 em	 Portugal	 foi	 assinado	
um	contrato	 entre	 a	 IP	 e	 empre-
sa	FUGRO	NL	LAND	B.V	durante	o	
mês	 de	 Dezembro	 de	 2022,	 com	
um	 custo	 de	 55.000,00	 €	 	 e	 um	
prazo	de	execução	de	90	dias.

O	 sistema	 de	 aquisição	 de	
alinhamento	 da	 infraestrutura	
ferroviária	 (RILA)	 da	 Fugro	 é	
único	 e	 mede	 a	 posição	 abso-
luta	 da	 via	 e	 a	 geometria	 com	
uma	precisão	ao	nível	da	enge-
nharia.	 Compacto	 e	 facilmen-
te	 transportável,	 é	 possível	 de	
ligar	 a	 um	 comboio	 regular	 de	
passageiros	em	menos	de	dois	
minutos.	

A	partir	 daqui,	 ele	 tem	a	 ca-
pacidade	 de	 vistoriar	 as	 vias	
férreas	à	velocidade	da	 linha	e	
adquirir	informações	de	posicio-
namento	 reais	 e	 precisas	 jun-
tamente	 com	 vídeos	 de	 valor	
acrescentado	 georreferenciado	
dos	elementos	da	via.

RILA	utiliza	um	sofisticado	sis-
tema	 de	medição	 GPS,	 combi-
nado	com	unidades	de	medição	
por	inércia,	varrimento	a	laser	e	

câmaras	de	vídeo	para	recolher	
a	posição	X,Y	e	Z	da	via,	o	perfil	
da	via	e	parâmetros	tais	como	a	
bitola	e	a	escala	da	linha.

A	 utilização	 do	 RILA	 reduz	
grandemente	 o	 risco	 para	 os	
funcionários	que	inspecionam	a	
linha	e	que	trabalham	na	mes-
ma	 ou	 nas	 redondezas,	 forne-
cendo	dados	de	medição	numa	
de	 forma	não	disruptiva	e	com	
um	 custo	 significativamente	
mais	baixo	do	que	os	métodos	
tradicionais	de	inspeção.

O	 RILA	 também	 reduz	 o	 im-
pacto	 ambiental	 (energético	 e	
ecológico),	uma	vez	que	o	siste-
ma	pode	ser	instalado	em	com-
boios	regulares,	evitando	assim	
circulações	 “especiais”	 dedica-
das	apenas	aos	serviços	de	ins-
peção	da	via.	

PRODUTOS	RILA

Com	o	 sistema	RILA	a	medi-
ção	dos	parâmetros	ocorre	ape-
nas	uma	vez,	mas	os	dados	po-
dem	ser	utilizados	para	muitas	
aplicações	 diferentes,	 incluindo	
serviços	de	engenharia	e	gestão	
de	 ativos	 das	 infraestruturas	
ferroviárias.

O	 sistema	 RILA	 está	 particu-
larmente	bem	adaptado	às	me-
dições	 ferroviárias	 que	 devem	
ocorrer	antes	e	depois	dos	tra-
balhos	de	manutenção.	A	posi-
ção	da	via	é	calculada	com	um	
grande	nível	 de	 precisão,	 refe-
renciada		numa	grelha	definida	
pelo	cliente,	utilizando	um	sof-
tware	 avançado	 de	 processa-
mento.	Os	 técnicos	 utilizam	os	
dados	para	otimizar	o	desenho	
e	verificar	o	alinhamento	da	via	
após	a	manutenção.

sisTEma rila
© Infraestruturas de Portugal
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Os	dados	do	RILA	também	po-
dem	ser	utilizados	para	calcular	
a	geometria	da	via,	parâmetros	
de	segurança	da	via,	identificar	
o	desgaste	da	via	e	o	estado	dos	
aparelhos	de	via,	determinar	os	
parâmetros	de	conforto	de	via-
gem.	

OS	BENEFÍCIOS

Os	dados	do	RILA	podem	for-
necer	a	os	dados	para	uma	“es-
pinha	 dorsal”	 digital	 da	 totali-
dade	da	rede	ferroviária	total	e	
oferecer	uma	solução	para	uma	
posição	precisa	da	via	e	outras	
utilizações,	 incluindo	 a	 entrada	
para	 o	 sistema	 de	 sinalização	
europeu,	ETCS.

Cada	 via	 está	 disponível	 em	
coordenadas	 X,Y	 e	 Z	 e	 as	 ca-
deias	de	pontos	individuais	po-
dem	ser	convertidas	em	alinha-
mentos	 (rectas,	 transições	 e	

curvas).	A	escala	e	a	super-ele-
vação	 estão	 disponíveis	 como	
um	Modelo	3D.

O	 RILA	 é	 uma	 solução	 única	
que	 oferece	 vantagens	 opera-
cionais	chave:

l	Reduz	consideravelmente	os	
riscos	de	segurança	associados	
às	 tripulações	de	 inspeção	que	
trabalham	na	via	ou	perto	dela,	
e	as	perturbações	causadas	pe-
las	interrupções	da	via;

l Funciona	a	alta	velocidade	
(até	100	mph/160	kmh),	reco-
lhendo	dados	a	um	custo	signi-
ficativamente	mais	baixo;

l	 Elimina	 a	 necessidade	 de	
comboios	de	medição	especial	e	
circulações	adicionais;

l	Melhora	a	usabilidade	e	fun-
cionalidade	de	conjuntos	de	da-
dos	menos	precisos;

l	Diminuição	do	impacto	am-
biental,	uma	vez	que	as	medi-
ções	são	combinadas	com	servi-
ços	ferroviários	regulares;

l Aprovado	e	acreditado	por	
organismos	 da	 rede	 ferroviária	
internacional;

l	Pode	ser	utilizado	em	qual-
quer	parte	do	mundo	e	operado	
a	partir	de	quase	todos	os	com-
boios	 devido	 à	 sua	 excelente	
portabilidade.

*	Adaptado	de	um	panfleto	de	
serviço	da	Fugro:

h t t p s : / /med i a . f u g r o . c om/
media/docs/default-source/in-
dustries/business-infrastructu-
re/r i la-track-geometry_2018.
pdf?sfvrsn=804a081a_16

3434

Retirado	de:	Study	of	loaded	versus	unloaded	measurements	in	railway	track	track	inspection
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224120310794

https://media.fugro.com/media/docs/default-source/industries/business-infrastructure/rila-track-geometry_2018.pdf?sfvrsn=804a081a_16
https://media.fugro.com/media/docs/default-source/industries/business-infrastructure/rila-track-geometry_2018.pdf?sfvrsn=804a081a_16
https://media.fugro.com/media/docs/default-source/industries/business-infrastructure/rila-track-geometry_2018.pdf?sfvrsn=804a081a_16
https://media.fugro.com/media/docs/default-source/industries/business-infrastructure/rila-track-geometry_2018.pdf?sfvrsn=804a081a_16
https://media.fugro.com/media/docs/default-source/industries/business-infrastructure/rila-track-geometry_2018.pdf?sfvrsn=804a081a_16
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224120310794
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cp amplia prazo dE 
alUgUEr dE maTErial

E é oficial, as auto-
motoras alugadas a 
Espanha para fazer 

face à escassez de material 
circulante existente na frota 
da CP para os serviços regio-
nais e interregionais, prin-
cipalmente em linhas não 
eletrificadas, vão manter-se 
mais uns anos em Portugal. 

	 	 No	 dia	 16	 de	 Fevereiro	 de	
2023	 foi	 publicada	 a	 Portaria	
67/2023	 que	 autorizou	 a	 CP	 a	
assumir	 os	 encargos	 necessá-
rios	 à	 prestação	 do	 serviço	 de	
aluguer	 e	 manutenção	 de	 18	
automotoras	 a	 diesel	 da	 série	
592.

Estas	 automotoras	 chegaram	
a	 Portugal	 a	 partir	 de	 Agosto	
de	2010,	 inicialmente	a	versão	

592.0	 num	 total	 de	 17	 unida-
des	 e	 posteriormente	 em	 Ou-
tubro	 de	 2014	 a	 versão	 592.2	
com	 14	 unidades.	 Durante	 os	
anos	em	que	as	duas	séries	têm	
co-existido	 em	 Portugal	 houve	
algumas	devoluções	a	Espanha	
sendo	que	atualmente	circulam	
em	Portugal	18	veículos,	dividi-
dos	entre	6	automotoras	592	e	
12	automotoras	592.2.

Com	 esta	 Portaria	 a	 CP	 irá	
poder	 prolongar	 o	 contrato	 de	
aluguer	 das	 18	 automotoras	
até	 que	 seja	 possível	 finalizar	
o	processo	de	eletrificação	que	
decorrem	 atualmente	 na	 rede	
ferroviária	nacional,	com	a	res-
salva	 de	 se	 poderem	 ir	 devol-
vendo	 unidades	 consoante	 se	
for	 esgotando	 o	 seu	 potencial	
de	vida	útil.

A	 permanência	 do	 material	
espanhol	por	mais	alguns	anos	
deve-se	 também	 ao	 facto	 da	
aquisição	das	novas	automoto-
ras	bi-modo	encomendas	à	Sta-
dler	ainda	estar	atrasada,	sendo	
que	as	mesmas	ainda	se	encon-
tram	em	fase	de	fabrico,	sendo	
expectável	que	as	mesmas	pos-
sam	 entrar	 ao	 serviço	 apenas	
no	final	de	2025.

O	 custo	 da	 prorrogação	 	 do	
aluguer,	 imprescindível	 para	 a	
continuação	do	serviço	público,	
vai	 custar	mais	 de	 19	milhões	
de	euros,	divididos	ao	longo	dos	
anos	 de	 2023	 (	 7	 652	 449,53	
€),	 2024	 (	 7	 420	 966,70	 €)	 e	
2025	(	4	478	195,46	€),	pagos	
à	 RENFE	 -	 Aquiler	 de	 Material	
Ferroviário	 Sociedad	 Mercantil	
Estatal,	S.	A.

Uma das automotoras alugadas a Espanha com um comboio regional na linha do Oeste,12 de Dezembro de 2021. 
© António J. Pombo
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Sob o lema “O Metro 
dá vida à cidade”, o 
Terreiro do Paço foi, 

por uns dias, sala de expo-
sição da carruagem M-345 
do Metropolitano de Lisboa, 
evento que teve a inaugu-
ração no dia 27 de Janeiro e 
que decorreu até ao dia 28 
de Fevereiro.

Esta	 iniciativa	 que	 faz	 parte	
das	celebrações	do	75.º	aniver-
sário	 do	 Metropolitano	 de	 Lis-
boa,	 serviu	 também	 para	 que	

na	 cerimónia	 de	 inauguração	
da	exposição	fosse	apresentada	
a	abertura	do	concurso	público	
destinado	ao	prolongamento	da	
linha	 Vermelha	 entre	 São	 Se-
bastião	e	Alcântara.

O	 interior	 da	 carruagem	per-
mitiu	 ao	 visitante	 observar	 al-
guns	 diagramas	 referentes	 à	
futura	Linha	Circular,	bem	como	
dos	projetos	que	vão	permitir	a	
expansão	da	rede	até	Alcântara	
da	 Linha	 Vermelha	 e	 ainda	 da	
futura	Linha	de	Metro	de	Super-

fície	 (MLS)	 que	 ligará	Odivelas	
e	Loures.

Dentro	 do	 veículo	 foi	 ainda	
possível	observar	os	novos	far-
damentos	dos	colaboradores	do	
Metropolitano	 de	 Lisboa	 e	 ver	
algumas	 fotografias	 do	 novo	
material	circulante.

Exposição “o mETro dá 
vida à cidadE”

A carruagem em exposição na sala de visitas de Lisboa, 21 de Fevereiro de 2023. © António J. Pombo
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© António J. Pombo

© António J. Pombo

© António J. Pombo

© António J. Pombo

© António J. Pombo
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mEdWaY “novidadEs” dE
FEvErEiro

Por: Nuno Cortesão

A MEDWAY durante o 
passado mês de fe-
vereiro não parou, 

prova disso foi o regresso do 
serviço de transporte de au-
tomóveis “Pecovasa” entre 
Penalva e o porto de Leixões, 
após semanas de paragem. 

	 	 Este	 serviço	 que	 se	 iniciou	
no	início	de	dezembro	de	2022	
e	que,	entretanto,	terminou	no	
fim	 deste	 mesmo	 mês,	 trans-
portou	 mais	 de	 1680	 automó-
veis,	cerca	de	70%	das	cerca	de	
2400	viaturas	que	foram	já	ex-
portadas	para	a	Alemanha.

	 Assim,	 estando	 previsto	 um	
segundo	 embarque	 de	 mais	
1500	 carros	 a	 partir	 do	 porto	

de	Leixões,	este	serviço	regres-
sou	novamente	no	passado	dia	
14	 de	 fevereiro,	mas	 de	 quar-
ta	 a	 sábado	 (anteriormente	
realizava-se	 também	 à	 terça),	
transportando	 novamente	 115	
Volkwagen´s	 T-Roc,	 naquele	
que	é	um	dos	maiores	comboios	
que	circula	semanalmente	pela	
Linha	 do	 Norte,	 dado	 que	 tem	
mais	de	660	metros	de	compri-
mento.

	 Segundo	 a	 própria	 Volkswa-
gen,	este	transporte	de	viaturas	
até	 ao	 porto	 nortenho	 poderá	
continuar	 numa	 primeira	 fase	
até	se	atingir	a	espantosa	mar-
ca	de	seis	mil	viaturas.	

No	mesmo	dia	em	que	o	trans-

porte	 de	 automóveis	 voltou	 a	
realizar-se,	 a	 MEDWAY	 iniciou	
um	novo	 transporte	 de	madei-
ra	 “Ence”,	 com	esta	 a	 ser	 car-
regada	 no	 terminal	 do	 Entron-
camento	e	a	ter	como	destino	a	
Plataforma	 Cacia,	 regressando	
ainda	no	próprio	dia	ao	Entron-
camento.

Este	novo	serviço	ficou	a	car-
go	das	locomotivas	da	série	335	
que	 desde	 o	 encerramento	 da	
Linha	 da	 Beira	 Alta,	 deixaram	
de	 efetuar	 o	 serviço	 “Medibe-
ria”,	 deixando-as	 assim	 livres	
para	outros	serviços,	como	tem	
sido	o	caso	dos	siderúrgicos,	es-
peciais	 e	 também	novos	 servi-
ços	que	vão	surgindo.

4715 (80811 Penalva - Leixoes), Loreto, Linha do Norte. 18 de Fevereiro de 2023. © Diogo Filipe
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5033 (83036 Ramal Cacia Portucel - Entroncamento). Ameal, 23 de Fevereiro de 2023. © Nuno Cortesão

5625 (80811 Penalva - Leixoes), Aveiro, 15 de Fevereiro de 2023. © Leandro Sousa
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locomoTiva 1557 viajoU 
para conTUmil

A locomotiva 1557 
que se encontrava 
no Entroncamen-

to, onde esteve responsável 
pelo comboio socorro,  via-
jou no passado dia 18 de Fe-
vereiro para o norte do país 
(marcha 31301) onde irá 
cumprir a mesma função.

	 	 A	 opção	 de	 colocar	 a	 1557	
alocada	 à	 composição	 socorro	
de	Contumil	a	tempo	inteiro	vai	
evitar	a	necessidade	de	se	estar	
dependente	 da	 disponibilidade	
de	 tração	 das	 empresas,	 agili-
zando	a	operação	ferroviária.	A	
viagem	entre	o	Entroncamento	

e	o	Porto	esteve	a	cargo	da	lo-
comotiva	 2610	 que	 tinha	 pre-
viamente	viajado	isolada	(mar-
cha	31300)	desde	Contumil.

Com	a	1557	colocada	em	Con-
tumil	foi	a	vez	da	1554	ficar	de	
serviço	 no	 Entroncamento.	 A	
colocação	 de	 locomotivas	 da	
série	1550	nos	serviços	socorro	
surgiu	após	a	decisão	de	reno-
var	 algumas	 das	 unidades	 que	
se	 encontravam	 encostadas,	
permitindo	que	as	mesmas	 te-
nham	uma	nova	vida	nos	carris	
nacionais.	

Já	há	alguns	anos	que	a	Takar-

go	tinha	adquirido	4	locomotivas	
(1552,1563,1565	e	1567)		para	
tracionar	 comboios	 de	 merca-
dorias,	 assim	 como	 aconteceu	
mais	 recentemente	 com	 a	 So-
mafel	 que	 comprou	 e	 renovou	
3	 destas	 unidades	 (1556,1562	
e	1569)	para	colocar	ao	serviço	
das	diversas	empreitadas	que	a	
empresa	vai	efetuando	em	Por-
tugal.

Em	 processo	 de	 renovação,	
e	 igualmente	 destinada	 a	 um	
comboio	socorro	–	Campolide	é	
o	único	que	ainda	não	tem	tra-
ção	própria	–	está	a	locomotiva	
1570.

A 1557 a reboque da 2610 na passagem por São Félix da Marinha. © Tiago Cunha
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Loreto. © Diogo Filipe Paialvo. © Pedro Silva

Pombal. © Bruno Cunha

Souselas.. © Diogo Filipe

Pombal. © Bruno Cunha

São Félix da Marinha. © Tiago Cunha

Souselas. © Diogo Filipe
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Ensaio da carrUagEm 
sorEFamE 22-40 043

No passado dia 03 de Fevereiro a 
CP realizou as habituais marchas 
entre Contumil e Marco de Cana-

veses, viagens que serviram para ensaio da 
carruagem Sorefame 22-40 043 que foi re-
centemente alvo de uma profunda inter-
venção. 

	 	Esta	unidade	tem	a	capacidade	de	trans-
portar	12	bicicletas	em	espaço	próprio	o	que	
irá	 permitir	 a	 reforçar	 a	 oferta	 nos	 serviços	
comerciais	 existentes	 na	 linha	 do	 Douro.	 A	
composição	que	foi	rebocada	pela	locomotiva	
2607	contou	ainda	com	a	presença	da	carru-
agem	Sorefame	22-40	012	que	já	tinha	sido	
alvo	 de	 intervenção	 similar	 em	 2021	 com	 a	
respetiva	adaptação	ao	transporte	de	bicicle-
tas.	 Ambas	 as	 carruagens	 foram	 fabricadas	
em	 1973,	 atingindo	 em	 2023	 o	 número	 re-
dondo	de	50	anos	de	idade.

A	reposição	ao	serviço	destas	unidades	é	o	re-
sultado	da	continuidade	do	trabalho	de	excelência	
que	tem	sido	realizado,	pela	equipa	de	Manuten-
ção	e	Engenharia	da	CP	-	Comboios	de	Portugal,	
na	recuperação	de	material	circulante.

Ponte do Tâmega. 03 de Fevereiro de 2023. © Gil Monteiro

© José Pedro Botelho
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Interior da Sorefame 22-40 043. 17 de Fevereiro de 2023. © José Pedro Botelho

A marcha de regresso ao Porto ao pk 34,1 perto de Paredes. 03 de Fevereiro de 2023. © António J.Pombo



O Plano Ferroviá-
rio Nacional (PFN) 
lança como pressu-

posto, entre outros, a neces-
sidade de coser eixos radiais 
e integrá-los numa malha 
que funcione em rede. Por-
que é isto um valor em si 
mesmo? Porque para lá da 
tangibilidade dos investi-
mentos actuais, o funciona-
mento em rede apresenta 
benefícios imediatos e de 
longo prazo de grande im-
portância:  

m Aumento	 de	 escala	 da	
operação	 ferroviária	 –	 se	 ima-
ginarmos	um	aumento	de	50%	

da	extensão	de	vias	funcionan-
do	em	rede,	apenas	será	preci-
so	aumentar	10-20%	o	número	
de	comboios	e	pessoal	na	ope-
ração;

m Muito	mais	pares	origem-
-destino	servidos	sem	transbor-
do;

m Maior	 densidade	 ao	 lon-
go	dos	eixos	ferroviários,	o	que	
possibilitará	a	oferta,	 eficiente,	
de	 um	 serviço	 ferroviário	 de	
maior	 frequência	 –	 um	 benefí-
cio	directo	para	os	utilizadores	e	
que	a	prazo,	num	ciclo	virtuoso,	
acaba	a	atrair	ainda	mais	utili-
zadores.

Foi	 com	grande	surpresa	que	
constatei	 no	 Plano	 que,	 para	
o	 caso	 do	Minho,	 o	 Plano	 rea-
liza	 uma	 concessão	 à	 cabeça	
–	 apesar	 de	 não	 ser	 um	plano	
de	investimento,	propõe	para	o	
quadrilátero	do	Minho	uma	so-
lução	 disruptiva,	 que	 rompe	 o	
objectivo	de	fechar	uma	malha	
ferroviária,	 tentando	 precoce-
mente	 realizar	 um	 compromis-
so	 entre	 expandir	 transportes	
públicos	e	montante	de	investi-
mento	 necessário.	 Desde	 logo,	
se	o	PFN	não	é	suposto	ser	um	
plano	de	investimento,	este	tipo	
de	conclusão	deve	estar	 reser-
vada	para	a	fase	de	estudos	do	
investimento	concreto.

O quadriláterO ferrOviáriO 
dO MinhOPor: João Cunha

Estação de Braga, 17 de Dezembro de 2009.  © João Cunha
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O arco ferroviário 
que falta

A	 região	 minhota	 é	 a	 mais	
jovem	 do	 país.	 Além	 disso,	 é	
polinucleada	em	duas	perspec-
tivas	 distintas	 –	 uma	 pulveri-
zação	da	ocupação	do	espaço,	
com	muitas	 pequenas	 povoa-
ções,	 mas	 também	 no	 senti-
do	de	que	 tem	vários	 centros	
urbanos	 de	 grande	 expressão	
relativamente	próximos	e	que	
se	 interconectam	 socialmente	
–	 Viana	 do	 Castelo,	 Barcelos,	
Braga,	Guimarães.

A	natureza	social	e	de	mobili-
dade	do	Minho	é	visível	na	uti-
lização	muito	forte	da	linha	do	
Minho,	 entre	 Porto	 e	Valença,	
apesar	 do	 serviço	 não	 dispor	
de	 condições	 que	 o	 tornem	 à	
partida	muito	 competitivo.	 Es-
tações	 como	 Barcelos	 ou	 Bar-
roselas	 conseguem	 captar	 di-
nâmicas	que	concentram	para	a	
ferrovia	 populações	 que	 vivem	
distantes	da	via	férrea.

Olhando	ao	 famoso	quadrilá-
tero	do	Minho,	o	arco	ferroviá-
rio	 que	 falta	 é	 a	 ligação	 entre	
Barcelos,	 Braga	 e	 Guimarães.	
Estas	 três	 cidades	 encontram-
-se	 em	 eixos	 radiais	 distintos,	
apontados	ao	Porto,	e	sem	liga-
ção	entre	si.	O	PFN	propõe	uma	
mitigação	 para	 a	 ligação	 entre	
Barcelos	 e	 Braga,	 através	 de	
uma	concordância	a	realizar	em	
Nine.	 A	 ideia	 é	 boa,	 de	muito	
baixo	custo,	e	não	há	nenhuma	
razão	 para	 não	 ser	 feita	 –	 até	
porque	 beneficiará	 também	 o	
terminal	de	mercadorias	de	Ta-
dim,	que	assim	ganha	opção	de	
fácil	trânsito	para	Espanha.	Mas	
é	preciso	referir	que	esta	alter-
nativa	 coloca	 Barcelos	 a	 cerca	

de	26	quilómetros	de	Braga	e,	
na	melhor	 das	 hipóteses	 (sem	
paragens),	a	19	minutos	de	dis-
tância.	Por	oposição,	uma	linha	
directa	teria	sensivelmente	me-
tade	da	distância	e	do	tempo	de	
viagem	–	para	uma	viagem	tão	
curta,	faz	toda	a	diferença.

Já	 entre	 Braga	 e	Guimarães,	
autarcas	e	governo	central	pa-
recem	 convergir	 para	 uma	 so-
lução	 tipo	 BRT	 ou	 LRT.	 Se	 a	
primeira	 levanta	 as	 maiores	
dúvidas	 conceptuais	 (porque	
se	quer	pagar	tão	caro	por	au-
tocarros?),	a	segunda	não	dei-
xa	também	de	 interromper,	na	
prática,	 a	 interoperabilidade	
necessária	a	um	funcionamento	
em	rede.

Torna-se	assim	imprescindível	
colocar	 na	 agenda	 e	 no	 PFN	a	
necessidade	de	preparar	o	futu-
ro	para	uma	implantação	de	via	
ferroviária	pesada	entre	Barce-
los,	Braga	e	Guimarães,	sendo	
a	ligação	entre	as	últimas	duas	

especialmente	urgente,	dada	a	
falta	de	alternativas.

Uma linha Guimarães 
– Braga

Existem	três	dificuldades	fun-
damentais	para	ligar	Guimarães	
e	Braga	com	uma	infraestrutura	
interoperável	–	ambas	as	esta-
ções	são	 topos	de	via,	a	saída	
de	Guimarães	afigura-se	desa-
fiante	pelas	diferenças	de	cotas	
do	terreno	e	algures	a	meio	do	
caminho	 terá	 de	 ser	 constru-
ído	 um	 túnel	 que,	 para	 a	 prá-
tica	nacional,	 será	considerado	
sempre	como	muito	longo.

Relativamente	ao	primeiro	tó-
pico,	sendo	este	troço	previsto	
apenas	para	 tráfego	de	passa-
geiros	 e	 com	 grande	 certeza	
para	 matrizes	 de	 tráfego	 ser-
vidas	apenas	por	automotoras,	
não	 parece	 qualquer	 problema	
que	 ambas	 as	 estações	 sejam	
terminais,	dado	que	será	sem-

A vermelho, o arco ferroviário que falta para fechar a malha e permitir uma 
gestão em rede dos serviços ferroviários na região do Minho. Restante 

desenho, retirado do PFN.



pre	 rápido	para	a	operação	 in-
verter	 a	marcha	 e	 seguir	 para	
outra	 linha	–	por	exemplo,	um	
serviço	 Braga	 –	 Guimarães	 –	
Porto,	utilizando	a	mesma	com-
posição.	O	efeito	de	rede,	para	
a	operação,	fica	garantido.

O	 projecto	 de	 alta	 velocida-
de	prevê	uma	nova	estação	em	
Braga,	 enterrada	 e	 passante	 –	
com	ligação	através	do	ramal	de	
Braga,	onde	uma	nova	linha	de	
Guimarães	entroncará	também.	
Ou	 seja,	 em	 Braga,	 até	 2030,	
passará	 a	 ser	 possível	 contar	
com	 uma	 estação	 passante	 –	
permitirá	 por	 exemplo	 operar	
comboios	 TGV	 Lisboa	 –	 Gui-
marães	–	Braga	–	Vigo,	 abrin-
do	 possibilidades	 de	 conexão	
de	Guimarães	a	Norte.	Além	do	
mais,	 é	 esta	 peça	 do	 projecto	
de	 alta	 velocidade	 que	 permi-

te,	 mais	 à	 frente,	 que	 a	 linha	
de	 Guimarães	 continue	 para	
Barcelos,	 sem	 necessidade	 de	
inversão	de	marcha	em	Braga.

A	saída	de	Guimarães	será	um	
obstáculo	difícil	 seja	qual	 for	a	
modalidade	 de	 transporte	 es-
colhida	para	a	ligação,	pelo	que	
não	deve	ser	critério	de	desem-
pate.	A	única	forma	da	saída	da	
estação	de	Guimarães	ser	facili-
tada	será	se	se	olhar	para	uma	
saída	pelo	centro	de	Guimarães,	
prejudicando	de	forma	crítica	a	
velocidade	 e	 competitividade	
desta	 ligação	 a	 Braga.	 A	 saída	
terá	sempre	de	se	fazer	em	via-
duto	até	às	próximidades	do	nó	
da	A11,	seja	em	que	opção	de	
traçado	se	falar.

As	opções	de	traçado	que	pro-
ponho	incluem	uma	opção	para	
ligação	directa	e	sem	paragens	

entre	 as	 cidades,	 num	 traçado	
paralelo	 à	 A11,	 com	 previsão	
de	 um	 túnel	 de	 3,2	 quilóme-
tros	 antes	 de	 chegar	 a	 Braga.	
Com	 excepção	 do	 túnel	 –	 que	
é	 uma	 obra	 banal	 aos	 dias	 de	
hoje	–	o	resto	do	traçado	é	de	
fácil	 implantação	 e	 a	 velocida-
de	de	projecto	é	 facilmente	de	
160	 km/h.	 A	 rampa	 máxima	
fixada	 em	 3,5%	 garante	 a	 fá-
cil	 implantação	na	orografia	do	
terreno,	impedindo	o	tráfego	de	
mercadorias,	que	ao	longo	des-
te	arco	minhoto	não	é	necessá-
rio	ser	servido.	Com	cerca	de	14	
quilómetros	de	extensão,	Braga	
estaria	a	apenas	dez	minutos	de	
Guimarães	–	eventualmente	até	
menos.	O	 custo	 estimado	para	
esta	linha	ronda	os	350	milhões	
de	Euros,	 com	orçamento	con-
servador.
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Traçado directo, a laranja, para a linha Braga – Guimarães. Um túnel de 3,2 quilómetros será a maior obra de 
arte a prever.



discUssão pFn

47

A	outra	 opção	 incorpora	pos-
sibilidade	de	estação	nas	Taipas	
e	 um	 traçado	 um	 pouco	 mais	
longo	e	lento,	mas	ainda	assim	
bastante	competitivo.	É	uma	al-
ternativa	 interessante	 caso	 se	
pretenda	 um	 compromisso	 en-
tre	 velocidade	 e	 serviço	 a	 um	
pólo	 habitacional	 importante.	
Nesta	opção,	um	túnel	com	qua-

se	5	quilómetros	deve	ser	reali-
zado	entre	as	Taipas	e	as	proxi-
midades	de	Braga.	A	velocidade	
de	 projecto	 desta	 alternativa	
não	deve	exceder	os	140	km/h	
e	as	duas	cidades	extremas	do	
percurso	 ficariam	 ligadas	 em	
cerca	de	15	minutos	–	um	óp-
timo	tempo.	O	túnel	de	maiores	
dimensões	 mas	 também	 uma	

mais	 difícil	 compatibilização	 do	
canal	 ferroviário	 com	 a	 ocupa-
ção	urbana	na	zona	das	Taipas	
atira	 esta	 opção	 para	 cerca	 de	
400	milhões	de	Euros.

Qualquer	uma	destas	opções	é	
de	realização	fácil	e	beneficiaria	
os	 grandes	 objectivos	 propos-
tos	para	uma	nova	 ligação	en-

Alternativa de traçado via Taipas. Além de um túnel de quase 5 quilómetros, a entrada em Braga faz-se por um 
traçado um pouco mais lento.

Perfil do terreno a atravessar na alternativa via Taipas, com destaque ao túnel que será necessário construir. No 
restante traçado, o estabelecimento da via não enfrenta especiais dificuldades, com excepção da entrada em 

Guimarães (à direita), que necessitará em qualquer alternativa de um longo viaduto.
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tre	Braga	e	Guimarães.	Ambas	
desconsideram	 a	 necessidade	
da	 linha	 nova	 servir	 pequenas	
povoações	ao	longo	deste	eixo,	
povoações	já	servidas	por	auto-
carros	e	que	cumprem	bem	(po-
dendo	melhorar)	o	uso	de	caso	
da	 ligação	 destas	 povoações	 a	
cada	uma	das	grandes	 cidades	
na	proximidade.	

Em	ambas	as	opções,	a	inser-
ção	da	linha	no	ramal	de	Braga	
acontecerá	 próxima	 do	 apea-
deiro	de	Ferreiros,	 junto	ao	 lo-
cal	de	onde	divergirá	também	a	
futura	 linha	 de	 alta	 velocidade	
Braga	–	Valença,	em	direcção	à	
já	mencionada	estação	passan-
te	de	Braga.

Fechar a malha em 
direcção a Barcelos

Conforme	 descrito	 acima,	 a	
estação	passante	de	Braga	abre	
a	 possibilidade	 de	 a	 partir	 daí	
se	construir	a	nova	linha	em	di-
recção	 a	 Barcelos,	 permitindo	
criar	um	eixo	Viana	–	Barcelos	
–	Braga	–	Guimarães	de	enorme	
atractividade	e	 competitividade	
e	sem	necessidades	de	inversão	
de	marcha	 –	 que,	 repito,	 nem	
sequer	será	um	problema	caso	
possa	ter	de	existir.

A	 implantação	desta	 linha	de	

cerca	de	14	quilómetros	percor-
re	terreno	fácil	junto	ao	rio	Cá-
vado,	 inserindo-se	 na	 linha	 do	
Minho	pouco	antes	do	atraves-
samento	existente	deste	 rio.	O	
desnível	desprezável	não	apre-
senta	nenhuma	dificuldade	oro-
gráfica	 de	 grande	 significando,	
havendo	apenas	que	cuidar	es-
pecialmente	da	solução	 técnica	
do	atravessamento	da	A3,	junto	
a	Souto,	único	local	urbanizado	
na	rota	do	possível	traçado.

Possível	 linha	Braga	–	Barce-
los,	 saindo	 de	 Braga	 nas	 ime-
diações	 da	 futura	 linha	de	 alta	
velocidade,	que	terá	uma	esta-
ção	 passante	 no	 perímetro	 da	
cidade.	

Traçada	 para	 cerca	 de	 140	
km/h	e	não	necessitando	sequer	
de	exceder	a	inclinação	máxima	
recomendável	para	comboios	de	
mercadorias	 (1,25%),	 Barcelos	
e	Braga	estariam	à	distância	de	
apenas	10	minutos,	por	um	cus-
to	de	implantação	inferior	a	150	
milhões	de	Euros.

Uma revolução no 
Minho e no país

O	 arco	 ferroviário	 do	 Minho,	
que	 fecha	 o	 chamado	 quadri-
látero	 regional,	 colocará	 Viana	
a	menos	 de	 uma	hora	 de	Gui-

marães,	servindo	pelo	caminho	
Barcelos	 e	 Braga,	 um	 eixo	 al-
tamente	 denso	 e	 que	 garante	
um	serviço	ferroviário	eficiente,	
rápido	e	muito	regular,	tudo	in-
gredientes	 de	 competitividade	
que	 potenciarão	 triplamente	 a	
procura.	 A	 ideia	 plasmada	 no	
PFN	de	fazer	terminar	os	servi-
ços	regionais	da	linha	do	Minho	
na	 estação	 de	 Braga	 pode	 co-
nhecer	a	revolução	de	os	 levar	
todos	até	Guimarães.

De	Guimarães,	o	arco	ferrovi-
ário	 poderá	 no	 futuro	 continu-
ar	para	Felgueiras	e	Amarante,	
à	 medida	 que	 se	 concretizem	
as	 linhas	 do	 Vale	 do	 Sousa	 e	
de	Trás-os-Montes,	um	cenário	
mais	 de	 reforço	 substancial	 da	
coesão	territorial	e	de	serviço	a	
padrões	de	mobilidade	existen-
tes	e	futuros.

O	efeito	de	rede	pode	permitir	
operar	serviços	Valença	–	Porto	
via	Braga	e	Guimarães,	exemplo	
adicional	 de	 aumento	 substan-
cial	da	rede	ferroviária	que	ape-
nas	necessitará	de	um	marginal	
aumento	de	material	circulante	
e	pessoal,	contrariamente	a	op-
ções	 por	 modos	 de	 transporte	
novos	entre	Braga	e	Guimarães.	
Neste	último	caso,	além	de	um	
desproporcional	 aumento	 de	

Possível linha Braga – Barcelos, saindo de Braga nas imediações da futura linha de alta velocidade, que terá 
uma estação passante no perímetro da cidade.
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veículos	e	de	pessoal,	é	preciso	
ainda	acrescentar	custos	de	es-
trutura	integrais	(novas	oficinas	
para	os	veículos	específicos,	es-
trutura	de	administração…).

Além	dos	impactos	no	Minho,	
os	 impactos	no	país	seriam	vi-
síveis	 ao	 permitirmos	 também	
opções	adicionais	para	o	trans-
porte	 de	 longo	 curso,	 com	be-
nefícios	na	densificação	dos	ser-
viços	 ferroviários,	 sempre	 em	
linha	com	este	objectivo	de	tor-
nar	 mais	 regulares	 as	 viagens	
propostas.	Com	uma	linha	Bra-
ga	 –	 Guimarães,	 podemos	 ter	
comboios	de	alta	velocidade	Lis-
boa	 –	 Guimarães	 (já	 previstos	
no	PFN)	a	continuarem	até	Bra-
ga	 (aumentando	 a	 densidade	
de	 ligações	de	AV	entre	Lisboa	
e	Braga)	e	continuando	para	Es-
panha	(aumentando	a	densida-
de	entre	Lisboa	e	Espanha,	mas	
também	 permitindo	 a	 Guima-
rães	 comunicar	 directamente	
com	a	Galiza).	O	mesmo	pode	
ser	 aplicável	 aos	 Intercidades	
Lisboa	 –	 Valença	 que,	 alguns,	
poderão	 perfeitamente	 circular	
através	do	arco	minhoto.

Uma questão de 
custos?

A	alternativa	a	construir	ferro-
via	 pesada	pode	 ser	 a	 ferrovia	
ligeira,	muito	mais	 lenta	(velo-
cidade	máxima	 de	 100	 km/h),	
mas	com	custos	de	implantação	
não	 significativamente	 diferen-
tes	 até	 porque,	 contrariamen-
te	a	uma	 ferrovia	pesada	 rápi-
da,	necessitará	de	 implantação	
obrigatória	 de	 via	 dupla,	 para	
garantir	 capacidade	 de	 escoa-
mento.	 Não	 prevejo	 mais	 que	
10%	de	redução	face	à	alterna-
tiva	de	ferrovia	pesada.

Não	 consigo	 dizer	 quando	
pode	custar	o	BRT.	Se	for	um	a	
exemplo	 do	 sistema	 da	 Lousã,	
para	eventual	 conversão	a	 fer-
rovia	mais	tarde,	o	canal	terá	de	
ter	 características	 ferroviárias,	
o	que	impede	poupanças	na	sua	
implantação.	Se	não	tiver	estas	
características,	o	BRT	será	pou-
co	mais	do	que	já	existe	nos	au-
tocarros	que	percorrem	a	N101,	
pelo	que	estamos	a	falar	de	um	
tipo	 de	 serviço	 totalmente	 di-
ferente	 e	 sem	 apontar	 à	 velo-
cidade	 entre	 os	 núcleos	 como	
objectivo.

Parece	 óbvio	 que	 a	 ligação	
Braga	–	Guimarães	é	importan-
te	muito	para	lá	da	mera	ligação	
directa	entre	ambas	as	cidades,	
permitindo	densificar,	com	gran-
des	ganhos	de	escala,	os	servi-
ços	ferroviários	às	duas	cidades	
em	conexão	com	muitas	outras	
cidades	do	país.

Os	 cerca	de	500	milhões	ne-
cessários	 para	 ligar	 Barcelos,	
Braga	e	Guimarães	são	um	 in-
vestimento	 de	 altíssimo	 rendi-
mento	e	à	prova	do	futuro.

Retirado do PFN, a linha Braga – Guimarães fecharia também a malha 
para os serviços de alta velocidade e abriria possibilidades de ligação de 

Guimarães à Galiza, num eixo onde Braga também entra.
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Que Futuro para a 
Linha do Vouga ?

CiCLo de debates e 
ConFerênCias

Durante o passado 
mês de Feverei-
ro decorreram 3 

eventos distintos que ser-
viram para discutir o futuro 
da linha do Vouga, iniciati-
vas englobadas na discus-
são do Plano Ferroviário 
Nacional. 

O	Movimento	Cívico	Pela	Li-
nha	do	Vouga	esteve	presente	
em	 todas	 as	 iniciativas,	 par-
ticipando	 ativamente	 na	 dis-
cussão	do	 tema.	Desse	modo	
apresentamos	 em	 seguida	 o	
resumo	 dos	 debates	 e	 confe-
rências,	 da	 autoria	 do	 MCLV,	
destacando-se	 no	 final	 as	
ideias	que	o	Movimento	defen-
de	 para	 o	 futuro	 da	 linha	 do	
Vouga.

02 de Fevereiro, Europar-
que, Santa Maria da Feira 
Conferência “A Linha do 

Vale do Vouga – Que Futu-
ro?”, promovida  pela As-
sociação de Municípios de 

Terras de Santa Maria.

A	opinião	dos	 três	especialis-
tas	 presentes	 foi	 unânime	 na	
defesa	 da	 continuidade	 da	 via	
estreita	em	Portugal,	sendo	que	
o	único	elemento	que	iria	defen-
der	a	bitola	 ibérica	acabou	por	

não	 comparecer.	O	debate	que	
fora	 introduzido	 e	 conduzido	
pelo	 próprio	 presidente	 da	 au-
tarquia	feirense,	Emídio	Sousa,	
contou	com	a	presença	dos	pre-
sidentes	de	câmara	inseridos	na	
AMTSM,	assim	como	a	de	Jorge	
Almeida,	presidente	da	Câmara	
Municipal	de	Águeda.	O	certame	
encerrou	 com	 as	 palavras	 do	
atual	 presidente	 da	 associação	
promotora	 do	 debate,	 o	 presi-
dente	 da	 Câmara	 Municipal	 de	
Arouca,	José	Pinheiro.	

O	 debate	 teve	 início	 com	 as	
palavras	 de	 Pedro	 Mêda,	 do	
Instituto	 da	 Construção,	 que	
apresentou	 o	 “Estudo	 de	 Re-
qualificação	Urbana	da	Linha	do	
Vouga”,	 realizado	entre	2017	e	
2019,	 cujo	 veredicto	 final	 con-
cluiu	que	se	deveria	optar	pela	
modernização	mantendo	a	bito-
la	atual	e,	de	resto,	acabou	por	
ser	o	suporte	para	a	retificação	
do	 PNI2030,	 apresentado	 pelo	
Governo	 em	 2020.	 Retificação	
essa	justificada	por	Pedro	Mêda	
pela	 impossibilidade	da	 criação	
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de	um	entroncamento	da	 linha	
do	Vouga,	em	bitola	ibérica,	com	
a	 linha	 do	 Norte,	 em	 Silvalde,	
dado	que	essa	área	encontra-se	
protegida	 devido	 ao	 campo	 de	
golfe	 ali	 presente	 e,	 portanto,	
seria	 uma	 solução	 chumbada	
pelo	impacte	ambiental.	

De	 seguida,	 teve	 a	 palavra	
o	 Eng.	 Nuno	 Freitas,	 ex-presi-
dente	 da	 CP	 e	 especialista	 em	
transportes	 e	 vias	 de	 comuni-
cação.	Oriundo	de	São	João	da	
Madeira	 e,	 por	 isso,	 bom	 co-
nhecedor	da	linha	do	Vouga,	foi	
com	 naturalidade	 que	
acabou	 também	 por	
defender	 a	 moderni-
zação	 desta	 via	 férrea	
com	 a	 continuidade	
da	 bitola	 atual.	 Nuno	
Freitas	 considera	 que	
a	 linha	do	Vouga	pode	
ser	uma	linha	de	“clas-
se	 mundial”	 em	 bitola	
métrica,	 à	 semelhança	
do	 que	 acontece	 nas	
linhas	métricas	da	Su-
íça,	 defendendo,	 até,	
que	poderá	ser	melhor	
do	que	muitas	em	bito-

la	 ibérica.	 Para	 sustentar	 esta	
tese,	utilizou	como	argumento	a	
modernização	 falhada	 da	 linha	
de	Guimarães,	cujo	investimen-
to	não	se	traduziu	em	grandes	
ganhos	nos	tempos	de	viagem.	
Considerou	 ainda	 ser	 pratica-
mente	 impossível	 aplicar	 a	 bi-
tola	ibérica	no	canal	ferroviário	
existente	 e	 alertou	 que	 cada	
quilómetro	 da	 linha	 do	 Vouga	
convertido	para	esta	bitola	po-
derá	 custar	 10	milhões	 de	 eu-
ros,	ou	seja,	seriam	necessários	
mais	 de	 300	milhões	 de	 euros	

para	modernizar	a	linha	apenas	
entre	Oliveira	de	Azeméis	e	Es-
pinho!	 O	 especialista	 sugeriu,	
ainda,	que	o	Plano	Ferroviário	
Nacional	deveria	ser	 retificado	
para	 contemplar	 a	 criação	 de	
“gares	 intermodais”	 da	 linha	
do	Vouga	com	a	nova	linha	de	
alta	velocidade	nos	pontos	em	
que	estas	se	cruzarem,	estan-
do	 esses	 cruzamentos	 previs-
tos	no	 lado	norte,	na	zona	de	
Rio	Meão	e	no	lado	sul,	na	zona	
de	Águeda.	

Para	finalizar	as	intervenções	
por	 parte	 dos	 especialistas,	
ouvimos	 as	 palavras	 de	 Paulo	
Melo,	Diretor	 do	Departamen-
to	de	tráfego	e	mobilidade	das	
Infraestruturas	de	Portugal,	que	
nos	 deu	 a	 conhecer	 que	 está	
prevista	a	eletrificação	da	linha	
do	Vouga	numa	tensão	de	750V	
em	 corrente	 contínua,	 que,	 tal	
como	 Nuno	 Freitas,	 considera	
ser	 a	mais	 “amiga”	 nos	 traça-
dos	de	características	urbanas.	
A	 eletrificação	 nesta	 tensão	
terá	 um	 custo	 previsto	 de	 77	
milhões	 de	 euros.	 Paulo	 Melo	
alertou	 para	 o	 facto	 da	 altera-
ção	 de	 bitola	 implicar	 raios	 de	
curvatura	mínimos	de	250	me-
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tros,	 pelo	 que	 70%	 do	 trajeto	
teria	de	passar	em	novos	locais,	
o	que	implicaria	imensas	expro-
priações,	defendendo,	também,	
a	continuidade	da	linha	na	bito-
la	 atual.	 Informou,	 ainda,	 que	
para	o	prolongamento	da	 linha	
à	superfície,	em	Espinho,	até	à	
sua	estação	principal,	 já	 foram	
realizados	 estudos	 estruturais	
para	 perceber	 se	 o	 túnel	 ali	
existente	poderia	suportar	a	via	
férrea	e	o	parecer	é	 favorável.	
Relativamente	 aos	 custos	 da	
modernização	 mantendo	 a	 bi-
tola	métrica,	devido	à	 inflação,	
os	valores	foram	atualizados	e	o	
custo	total	passou	de	100	para	
120	milhões	de	euros.		

No	final	do	debate,	houve	es-
paço	para	uma	pequena	sessão	
de	 perguntas	 e	 respostas	 que	

acabou	por	prolongar	a	discus-
são.	Castro	Almeida	decidiu	to-
mar	grande	parte	do	tempo	com	
um	longo	discurso,	justificando-
-se	 pela	 ausência	 de	 Alberto	
Aroso,	 que	 ao	 que	 parece	 iria	
mostrar	 uma	 perspectiva	 dife-
rente	da	dos	restantes	especia-
listas.	Com	um	discurso	idêntico	
ao	apresentado	nas	suas	suces-
sivas	crónicas	publicadas	no	jor-
nal	 “O	 Regional”,	 o	 ex-autarca	
sanjoanense	 vinha	 claramente	
com	 questões	 preparadas,	 que	
deixaram	de	fazer	sentido	após	
as	 explicações	 dos	 especialis-
tas,	mas	ainda	assim	optou	por	
fazê-las...	 Limitando-se	 a	 in-
sistir	no	argumento	de	“ligação	
direta	 ao	 Porto”,	 sem	 nenhum	
parecer	técnico	que	o	sustente,	
Castro	 Almeida,	 admitindo	 que	

a	alteração	da	bitola	tratar-se-á	
de	uma	obra	megalómana,	afir-
mou	que	as	populações	da	AMP	
são	merecedoras	 dessa	 obra	 e	
que	“quando	há	vontade	políti-
ca,	o	que	não	falta	em	Portugal	
é	dinheiro”.	

Quem	também	parece	não	ter	
gostado	 daquilo	 que	 ouviu,	 ou	
pelo	menos	não	terá	entendido	
boa	parte	das	explicações	dadas	
pelos	 especialistas,	 foi	 o	presi-
dente	 da	 autarquia	 de	 Olivei-
ra	 de	Azeméis.	 Joaquim	 Jorge,	
após	a	conferência	e	em	decla-
rações	a	um	noticiário	 regional	
oliveirense,	 surpreendeu	 pela	
negativa	ao	mostrar	um	discur-
so	 confuso	 e	 contraditório	 ao	
que	foi	debatido,	deixando	“cair	
a	máscara”	relativamente	à	sua	
posição	quanto	à	modernização	
da	linha.	O	MCLV	sempre	esteve	
convicto	da	posição	do	autarca	
oliveirense	a	favor	da	bitola	ibé-
rica,	mas	agora	a	confirmação	é	
oficial.	Relembramos	que	recen-
temente	a	assembleia	municipal	
de	Oliveira	de	Azeméis	votou	a	
favor	 de	 uma	 moção	 propos-
ta	 pelo	 PSD,	 fundamentada	na	
alteração	 da	 bitola	 para	 uma	
ligação	direta	ao	Porto.	Apesar	
de	 ter	 sido	 o	 único	 autarca	 da	
AMTSM	 a	 mostrar-se	 contra	 a	
solução	da	bitola	métrica,	 Joa-
quim	 Jorge	 absteve-se	 da	mo-
ção	 e	 até	 admitiu	 reconsiderar	
a	sua	posição	consoante	os	re-
sultados	 deste	 debate.	Ora,	 os	
especialistas	indicaram	a	manu-
tenção	da	bitola	métrica	como	a	
solução	mais	razoável	a	seguir,	
mas	Joaquim	Jorge	não	lhes	fez	
caso	ao	admitir	defender	a	mo-
dernização	 da	 linha	 do	 Vouga	
com	a	mudança	para	bitola	ibé-
rica.	E	esta,	ein?!
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04 de Fevereiro, Casa da 
Criatividade, São João da 

Madeira. Debate “Destino da 
linha do Vouga”, promovido 
pelo jornal sanjoanense “O 

Regional”.

Dos	 factos	 a	 reter	 das	 apre-
sentações	 dos	 especialistas	
Pedro	 Mêda,	 do	 Instituto	 da	
Construção,	e	Alberto	Aroso,	es-
pecialista	em	transportes	e	vias	
de	 comunicação,	 destacamos	
primeiramente	 a	 constatação	
de	que	o	 tempo	actual	 de	via-
gem	entre	Oliveira	de	Azeméis	e	
Vila	Nova	de	Gaia	ronda	1	hora	
e	35	minutos.	Mantendo	a	bitola	
métrica	e	efectuando	a	correção	
de	 traçado,	esse	 tempo	passa-
rá	 para	 1	 hora	 e	 15	 minutos,		
enquanto	 que	 alterando	 o	 tra-
çado	 para	 bitola	 ibérica	 ficaria	
em	 apenas	 1	 hora.	 A	 diferen-
ça	de	15	minutos	entre	ambas	
está	 relacionada	 com	 o	 supos-
to	tempo	de	transbordo,	sendo	
que	 contabilizando	 paragens	
apenas	nas	sedes	de	concelho,	
o	tempo	de	viagem	poderia	ser	
de	 30	 minutos.	 Foi	 ainda	 dito	
que	a	 solução	da	bitola	 ibérica	
custa	mais	 72	milhões	 do	 que	
a	 bitola	métrica,	 ou	 seja,	 caso	
a	linha	seja	convertida	para	bi-
tola	 ibérica	 iremos	 pagar	mais	
72	 milhões	 em	 troca	 de	 ape-
nas	menos	15	minutos	de	via-
gem.	 Significa,	 portanto,	 que	
serão	necessários	112	milhões	
de	 euros	 para	 renovar	 a	 linha	
em	bitola	ibérica,	apenas	entre	
Oliveira	de	Azeméis	e	Espinho.	
Os	120	milhões	da	proposta	do	
Governo	 prevêm	 requalificar	 a	
linha	inteira,	de	Espinho	a	Avei-
ro.	 Embora	 tenhamos	 sérias	
dúvidas	da	veracidade,	foi	dito	
que	 estes	 120	 milhões	 serão	

usados	na	sua	maior	parte	en-
tre	Aveiro	e	Sernada	do	Vouga.	
Estes	 valores	 não	 contemplam	
o	valor	a	pagar	pelas	expropria-
ções,	sendo	que	a	bitola	estrei-
ta	 contempla,	 nos	 planos	 dos	
especialistas,	20%	de	 correção	
do	traçado,	ao	passo	que	a	bi-
tola	ibérica	implica	corrigir	60%	
do	 traçado.	 O	 problema	 é	 que	
ficamos	 a	 saber	 que,	 suposta-
mente,	o	Plano	Ferroviário	Na-
cional	não	contempla	a	correção	
de	 traçado	na	Linha	do	Vouga,	
apenas	 a	 sua	 electrificação.	 A	
ser	verdade,	consideramos	não	
ser	aceitável,	pois	não	teremos	
alterações	 nos	 tempos	 de	 via-
gem	 que	 tornem	 a	 linha	 com-
petitiva.	 Deste	 modo,	 pedimos	
urgentemente	ao	Governo	para	
que	altere	o	PFN	nesse	sentido.	
Neste	debate,	ficamos	também	
a	saber	que	desde	2020	que	há	
um	contrato	de	serviço	público	
para	a	Linha	do	Vouga,	entre	a	
CP	e	o	Governo,	que	prevê	ver-
bas	para	alugar	de	material	cir-
culante.	Essa	verba	pode	e	deve	
ser	usada,	pelo	que	pedimos	a	
sua	execução	imediata.	Há	que	
considerar	que	a	Linha	do	Vou-
ga	tem	mais	passageiros	do	que	
a	 Linha	 da	 Beira	 Alta	 ou	 a	 Li-
nha	 da	 Beira	 Baixa,	 no	 entan-
to,	 ambas	 as	 linhas	 já	 recebe-
ram	mais	financiamento	do	que	

a	 Linha	 do	 Vouga.	 Não	 somos	
contra	 os	 investimentos	 nes-
sas	 duas	 linhas,	mas	 exigimos	
o	mesmo	 tratamento,	pois	não	
merecemos	 ser	 discriminados	
relativamente	ao	resto	do	país.	
Foi,	ainda,	dito	que	uma	possí-
vel	 interface	em	Rio	Meão	com	
a	linha	de	alta	velocidade	custa-
ria	40	milhões	e	que	há	o	risco	
da	ligação	à	linha	do	Norte,	em	
Silvalde,	ser	chumbada	pelo	es-
tudo	de	impacto	ambiental,	sem	
que	 no	 entanto	 tenha	 sido	 re-
ferida	uma	alternativa.	Perante	
estes	factos,	Mário	Pereira,	que	
esteve	presente	na	sessão	com	
Vítor	Gomes	em	representação	
do	 MCLV,	 questionou	 os	 espe-
cialistas	e	aproveitou	para	clari-
ficar	que	a	questão	do	turismo	é	
secundária,	sendo	que	o	princi-
pal	foco	do	MCLV	é	a	defesa	do	
serviço	regular	de	passageiros.	

Mário	 Pereira	 relembrou	 que	
“andamos	 há	 praticamente	 11	
anos	a	pedir	a	integração	no	An-
dante	e	na	CP	Porto,	o	que	pode	
ser	 feito	 amanhã,	 pois	 é	 uma	
questão	administrativa”	e	usou	
o	 seu	 próprio	 exemplo,	 pois	
trabalha	 numa	 fábrica	 a	 500	
metros	 da	 linha,	mas	 não	 tem	
apeadeiro,	nem	horários	conve-
nientes,	 que	 sirvam	 quem	 tra-
balha	por	turnos,	por	exemplo.	
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“Os	 horários	 também	 podem	
ser	 alterados	 amanhã”,	 afir-
mou.	 Questionou,	 ainda,	 onde	
seria	o	ponto	de	entroncamento	
com	a	linha	do	Norte	caso	fosse	
chumbada	 a	 ligação	 em	Silval-
de,	assim	como	o	porquê	de	não	
ter	sido	contemplado	o	estudo/
hipótese	 de	 utilização	 de	 com-
boios	bi-bitola,	que	permitiriam	
a	ligação	directa	ao	Porto,	sem	
ser	necessária	a	mudança	de	bi-
tola.	Utilizou	também	o	exemplo	
da	linha	de	Guimarães,	na	qual	
a	 bitola	 foi	 alterada,	 mas	 não	
houve	 ganhos	 de	 velocidade.	
Relativamente	 à	 questão	 dos	
comboios	 bi-bitola,	 em	 reposta	
foi-nos	 dito	 que	 seriam	 caros,	
pois	teriam	de	ser	feitos	de	ori-
gem	para	a	bitola	ibérica.	Ainda	
assim,	 perguntamos	 nós:	 não	
ficariam	mais	baratos	do	que	o	
acréscimo	de	72	milhões	que	a	
alteração	da	bitola	implicará?

Por	último,	Mário	Pereira	ques-
tionou	 a	 obsessão	 pela	 ligação	
direta	 ao	 Porto	 e	 o	 porquê	 de	
não	se	falar	na	ligação	a	Aveiro,	
onde	temos	a	universidade	e	a	
segurança	social,	assim	como	a	
ligação	a	Albergaria-a-Velha	e	a	
Águeda.	Castro	Almeida	e	Emí-
dio	 Sousa,	 que	 presenciaram	
igualmente	 o	 debate,	 respon-
deram	que	também	consideram	
importante	 a	 ligação	 a	 Aveiro,	
embora	a	prioridade	seja	o	Por-
to.	 Castro	 Almeida	 justificou	 o	
facto	de	não	ter	 intervido	mais	
na	 questão	 da	 Linha	 do	 Vouga	
quando	 foi	 autarca	 com	 o	 fac-
to	de	não	estar	prevista	a	Linha	
de	 Alta	 Velocidade,	 não	 sendo	
possível,	 nessa	 época,	 a	 liga-
ção	direta	ao	Porto	por	falta	de	
capacidade	 na	 Linha	 do	 Norte	
para	comboios	vindos	da	Linha	

do	 Vouga.	 José	 Nuno	 Vieira,	
vice-presidente	de	São	João	da	
Madeira,	criticou	a	falta	de	con-
traditório,	visto	que	Pedro	Mêda	
foi	neutro	e	apenas	apresentou	
as	 duas	 soluções.	 Alberto	 Aro-
so	 defendeu	 a	 bitola	 ibérica,	
pelo	que	José	Vieira	considerou	
também	 que	 faltou	 alguém	 no	
painel	 para	 defender	 a	 bitola	
métrica,	para	que	houvesse	um	
debate	mais	enriquecedor	entre	
os	próprios	especialistas.	O	líder	
do	Partido	Socialista	sanjoanen-
se,	Leonardo	Silva	Martins,	foi	o	
único	 a	 defender	 publicamente	
a	bitola	métrica,	 ao	qual	 agra-
decemos.	Deu	o	exemplo	da	li-
nha	da	Lousã,	que	conhece	por	
ter	sido	estudante	em	Coimbra,	
para	 ilustrar	 que	depois	 do	ar-
ranque	 dos	 carris,	 o	 comboio	
nunca	mais	voltou.	Também	re-
feriu	o	falhanço	da	conversão	da	
linha	de	Guimarães	e	pediu	mu-
danças	no	sistema	de	bilhética.	

Destacamos,	por	último,	a	in-
tervenção	do	autarca	de	Santa	
Maria	 da	 Feira,	 Emídio	 Sousa,	
que	pediu	união	dos	autarcas	e	
que	 não	 se	 politizasse	 a	 ques-
tão.	Sobre	os	especialistas,	des-
tacamos	 a	 isenção	 e	 rigor	 do	
eng.	Pedro	Mêda,	que	apresen-

tou	as	duas	soluções	possíveis.	
Já	 o	 Eng.	 Alberto	 Aroso	 este-
ve	 longe	 de	 dar	 um	 contributo	
técnico,	pois	consideramos	que	
se	limitou	a	assumir	o	papel	de	
representante	do	seu	partido,	o	
PSD.	Aliás,	em	toda	a	sua	inter-
venção,	 fala	do	 comboio	direto	
ao	Porto	e	chega	a	sugerir	a	li-
gação	ao	aeroporto,	mas	no	sli-
de	da	sua	apresentação	apenas	
calculou	 os	 tempos	 de	 viagem	
até	Vila	Nova	de	Gaia.	Com	tudo	
isto,	 consideramos	 que	 Alberto	
Aroso	criou	uma	verdadeira	ilu-
são,	que	apenas	gera	ruído	para	
defender	a	ideia	do	seu	partido.	
Como	sabe	que	a	viagem	esta-
rá	perto	dos	70	minutos	e	que	
por	isso	não	é	competitiva	com	
o	 automóvel,	 faz	 uma	 analise	
apenas	 até	 Vila	 Nova	 de	 Gaia.	
Além	do	mais,	é	falso	que	a	di-
ferença	da	obra	de	via	estreita	
para	via	larga	seja	de	450	para	
600	 euros	 por	 metro	 linear.	
Falso	 é	 também	 o	 argumento	
de	 que	 o	 transbordo	 demorará	
mais	do	que	15	minutos,	assim	
como	dizer	que	não	há	solução	
para	a	 troca	de	bitola	em	caso	
de	aposta	em	comboios	bi-bito-
la.	Também	não	é	verdade	que	o	
comboio	em	via	larga	será	mais	
rápido	 do	 que	 em	 via	 estreita.	
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Questionamos	 o	 porquê	 da	 ra-
zão	de	Alberto	Aroso	não	colo-
car	a	hipótese	de	uma	estação	
intermodal	com	linha	de	alta	ve-
locidade	e	o	porquê	de	não	ter	
apresentado	uma	proposta	para	
alteração	da	via	 larga	em	sede	
de	 propostas	 do	 PFN	 como	 fez	
para	a	linha	de	Trás	os	Montes.	
As	afirmações	feitas	pelo	espe-
cialista	 sobre	 a	 eventualidade	
de	 ser	 criada	 uma	 estação	 in-
termodal	 no	 local	 onde	 a	 linha	
do	 Vouga	 cruzará	 com	 a	 nova	
linha	 de	 alta	 velocidade	 estão	
sem	 rigor	 técnico	e	 só	 tiveram	
um	único	 objetivo:	 enganar	 os	
presentes.	Não	há	a	necessida-
de	de	 se	 fazerem	obras	5	qui-
lómetros	antes	e	5	quilómetros	
depois,	 assim	 como	 os	 custos	
da	 estação	 só	 serão	 elevados	
se	 se	 optar	 por	 um	mega	mo-
numento.	 Além	 disso,	 consi-
deramos	 aceitável	 enquandrar	
o	 preço	nos	 serviços	 de	média	
distância,	pois	em	Espanha	é	de	
apenas	8	euros.

22 de Fevereiro, Auditó-
rio do Museu da Chapelaria, 
São João da Madeira. Con-
ferência “”A Linha do Vale 
do Vouga – Que Futuro?””, 
promovida pela autarquia 
de São João da Madeira.

O	 certame	 voltou	 a	 contar	
com	 a	 presença	 dos	 oradores	
Nuno	Freitas	e	Paulo	Melo,	sen-
do	 que	 Joaquim	 Guerra,	 vogal	
da	 administração	 da	 CP,	 foi	 o	
novo	 elemento	 convidado	 para	
dar	a	conhecer	a	perspectiva	da	
operadora	 ferroviária	 quanto	 à	
discussão	pública	do	Plano	Fer-
roviário	Nacional.	Alberto	Aroso	
terá	 declinado	 o	 convite	 para	
estar	 presente,	 justificando-se	
pelo	facto	de	já	ter	mostrado	a	
sua	 opinião	 no	 debate	 promo-
vido	 pelo	 jornal	 “O	 Regional”.	
O	Eng.	Nuno	Freitas	 replicou	a	
apresentação	 que	 já	 tinha	 fei-
to	 na	 conferência	 realizada	 no	
Europarque,	adiantando	apenas	
que	 já	 existiram	 conversações	
com	 Frederico	 Francisco,	 atual	

secretário	de	estado	do	ministé-
rio	das	infraestruturas,	no	sen-
tido	de	se	retificar	o	PFN,	para	
que	passe	a	incluir	a	construção	
da	gare	intermodal	da	Linha	do	
Vouga	com	a	nova	linha	de	Alta	
Velocidade,	 na	 zona	 de	 Santa	
Maria	da	Feira.	

O	Eng.	 Paulo	Melo,	 que	 tam-
bém	já	tinha	estado	presente	na	
conferência	do	passado	dia	2	de	
Fevereiro,	usou	a	mesma	“táti-
ca”	 de	 Nuno	 Freitas	 e	 replicou	
quase	na	íntegra	a	sua	apresen-
tação,	sendo	importante	ressal-
var	o	facto	de	ter	acrescentado	
alguns	dados	relativos	aos	utili-
zadores	da	Linha	do	Vouga.	Re-
correndo	a	dados	de	um	estudo	
realizado,	 em	 2017,	 pela	 Área	
Metropolitana	 do	 Porto,	 Pau-
lo	 Melo	 mostrou	 que	 entre	 60	
a	80%	dos	passageiros	de	Oli-
veira	de	Azeméis,	São	 João	da	
Madeira,	 Santa	 Maria	 da	 Feira	
e	 Espinho	 que	 utilizaram	 esta	
linha,	realizaram	apenas	deslo-
cações	intramunicipais,	ou	seja,	
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a	maioria	dos	passageiros	utili-
zou	o	comboio	para	curtas	des-
locações,	 dentro	 dos	 próprios	
concelhos.	 Paulo	Melo	 voltou	 a	
clarificar,	 ainda,	 que	 dos	 120	
milhões	de	euros	previstos	para	
a	 requalificação	 da	 totalidade	
da	Linha	do	Vouga,	77	milhões	
são	 para	 a	 sua	 eletrificação	 e	

alertou	que	apenas	os	comboios	
Alfa	 Pendular	 serão	deslocados	
para	a	nova	linha	de	Alta	Velo-
cidade,	 com	 o	 objetivo	 de	 au-
mentar	 a	 capacidade	 da	 Linha	
do	Norte	para	mais	circulações	
de	comboios	de	mercadorias.	

Até	à	data	desta	conferência,	

a	CP	ainda	não	tinha	mostrado	
a	sua	visão	quanto	à	discussão	
do	Plano	Ferroviário	Nacional	e	
coube	 essa	 missão	 a	 Joaquim	
Guerra.	O	MCLV	 estava	 expec-
tante	quanto	às	ideias	do	novo	
orador,	mas	o	vogal	do	conselho	
da	administração	da	operadora	
ferroviária	 também	 juntou-se	
a	Nuno	Freitas	e	Paulo	Melo	na	
luta	pela	requalificação	da	linha	
com	a	manutenção	da	bitola	mé-
trica,	mostrando	que	a	empresa	
pública	está	perfeitamente	con-
fortável	com	a	continuidade	da	
exploração	ferroviária	sem	alte-
ração	 da	 bitola.	 Em	 termos	 de	
novidades	 que	 pudemos	 cons-
tatar	 a	 partir	 da	 apresentação	
de	Joaquim	Guerra,	destacamos	
o	 possível	 prolongamento	 da	
linha,	 em	 via	 algaliada,	 até	 à	
Praia	 da	Barra,	 com	o	possível	
aproveitamento	do	já	existente	
ramal	do	Porto	de	Aveiro.	Rela-
tivamente	ao	reposicionamento	
de	 estações	 e	 apeadeiros	 para	
locais	 mais	 próximos	 a	 zonas	
habitacionais	 e	 industriais,	 Jo-
aquim	 Guerra	 aproveitou	 para	
mostrar	aqueles	que	a	CP	 ten-
ciona	que	sejam	criados	e	aque-
les	que	possivelmente	serão	re-
localizados.	Por	fim,	de	salientar	
o	facto	da	CP	ter	manifestado	o	
seu	desacordo	em	relação	à	IP	
pelo	 facto	 desta	 última	 ter	 re-
movido	os	Aparelhos	de	Mudan-
ça	de	Via	 (AMV’s	 -	vulgarmen-
te	conhecidos	por	agulhas)	das	
estações	 de	 Albergaria-a-Velha	
e	Pinheiro	da	Bemposta,	o	que	
condiciona	fortemente	a	opera-
cionalidade	 ferroviária	do	 troço	
central	da	linha.	

Para	 fechar	 a	 conferência,	
houve	 ainda	 espaço	 para	 uma	
sessão	 de	 perguntas	 e	 respos-
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tas,	na	qual	Nuno	Freitas	voltou	
a	ser	acertivo	quanto	à	 impos-
sibilidade	 de	 se	 transformar	 a	
Linha	do	Vouga	numa	via	em	bi-
tola	 ibérica.	 Em	 representação	
do	MCLV,	Bruno	Soares	solicitou	
a	Paulo	Melo	para	que	apontas-
se	 uma	 data	 para	 o	 início	 das	
obras	 do	 troço	 central	 e	 ques-
tionou,	 ainda,	 Joaquim	 Guerra	
sobre	a	possibilidade	da	criação	
de	um	serviço	de	“regionais	rá-
pidos”,	 que	 fizessem	 paragens	
apenas	 nas	 estações	 principais	
da	 Linha	 do	 Vouga.	 Quanto	 à	
primeira	 questão,	 Paulo	 Melo	

não	 deu	 uma	 data	 concreta,	
mas	acredita	que	as	tão	aguar-
dadas	 obras	 possam	 ter	 início	
entre	Abril	e	Maio.	Quanto	à	se-
gunda	questão,	Joaquim	Guerra	
argumentou	que	a	CP	prefere	a	
implementação	de	horários	 ca-
denciados,	 o	 que	 na	 sua	 pers-
pectiva	 é	 impeditivo	 para	 a	
existência	de	serviços	rápidos.

O	Movimento	Cívico	pela	Linha	
do	 Vouga,	 presente	 nos	 mais	
recentes	debates	e	conferências	
relativas	à	modernização	da	 li-
nha	 por	 nós	 defendida	 e,	 em	
consequência	 das	 ilações	 que	

retiramos	 dos	mesmos,	 decidi-
mos	atualizar	os	principais	tópi-
cos	que	nos	levam	a	defender	a	
solução	de	modernização	man-
tendo	a	bitola	métrica,	rejeitan-
do,	assim,	a	 ilusão	que	se	tem	
vindo	a	alimentar	em	 torno	da	
mudança	para	bitola	ibérica.	

APOIAMOS	 A	 SOLUÇÃO	 MÉ-
TRICA!	Motivos:

aModernização	 mais	 barata	
do	que	alterando	a	bitola	(alte-
rar	a	bitola	tem	um	custo	140%	
superior,	 ou	 seja,	 2.8x	 mais	
caro!);

aModernização	 na	 extensão	
total	 da	 linha,	 ou	 seja,	 nos	 96	
quilómetros	 entre	 Espinho	 e	
Aveiro,	 com	 um	 custo	 previsto	
de	120	milhões	de	euros;

aMenor	 tempo	 de	 execução	
das	obras	de	modernização;	

aModernização	 com	 finan-
ciamento	aprovado;

aPraticamente	 sem	 neces-
sidade	 de	 expropriações,	 com	
correção	 de	 traçado	 apenas	
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onde	 for	 possível	 -	 estima-se	
correção	em	20%	do	traçado;

aProlongamento	 da	 linha	 à	
superfície	em	Espinho	até	à	es-
tação	 principal,	 para	 reposição	
do	 cómodo	 transbordo	 com	 a	
linha	do	Norte;	

aGanhos	em	tempos	de	via-
gem	 idênticos	 aos	 de	 alterar	 a	
bitola	e	manutenção	dos	apea-
deiros	entre	curtas	distâncias;

aPreservação	 do	 interesse	
da	exploração	turística;	

aPossibilidade	 futura	 de	 li-
gação	direta	ao	Porto	(via	Espi-
nho)	e	ligação	direta	a	Coimbra	
(via	Aveiro)	com	a	aquisição	de	
novos	comboios	bi-bitola;

aPossibilidade	 de	 interface	
com	a	nova	linha	de	Alta	Veloci-
dade	nos	pontos	de	cruzamento	
com	a	linha	do	Vouga;

aPossibilidade	 de	 prolonga-
mento	da	 linha	até	à	Universi-
dade	de	Aveiro.

aEletrificação	 numa	 volta-
gem	 adequada	 aos	 meios	 ur-
banos	 -	 750	 volts	 em	 corrente	
contínua,	 a	 mesma	 utilizada	
pelo	Metro	do	Porto;

aPossibilidade	de	 reaprovei-
tamento	do	atual	material	circu-
lante,	visto	que	as	automotoras	
UDD	9630	podem	ser	reconver-
tidas	para	tração	elétrica.

REJEITAMOS	A	ILUSÃO	IBÉRI-
CA!	Motivos:

r	Ligação	direta	ao	Porto	ser-
vindo	 apenas	 os	 concelhos	 in-
tegrados	na	Área	Metropolitana	
do	 Porto,	 desprezando	 os	 res-
tantes;

r Modernização	 2,8x	 mais	
cara	do	que	manter	a	atual	bi-
tola	-	custo	140%	superior;

r Modernização	 apenas	 no	
troço	 norte	 da	 linha,	 ou	 seja,	
apenas	nos	33	quilómetros	en-
tre	Oliveira	de	Azeméis	e	Espi-
nho,	com	um	custo	a	rondar	os	
112	milhões	de	euros;

r Maior	 tempo	de	execução	
das	obras	de	modernização;

r Sem	garantias	de	financia-
mento;

r Necessidade	de	um	núme-
ro	 avassalador	 de	 expropria-
ções,	 dado	 que	 o	 atual	 canal	
ferroviário	não	está	apto	à	alte-
ração	da	bitola	-	estima-se	cor-
reção	em	60	a	70%	do	traçado,	
ou	 seja,	 implica	 construir	 uma	
linha	nova;	

r Custo	 elevado	 da	moder-
nização	 não	 justificado	 pelos	
ganhos	em	tempos	de	viagem,	
que	serão	idênticos	aos	de	man-
ter	a	atual	bitola	-	exemplo	da	
linha	de	Guimarães;	

r Sem	garantia	de	canal	ho-
rário	 na	 Linha	 do	 Norte	 para	
mais	 circulações	 vindas	 da	 Li-
nha	do	Vouga	-	fica	dependente	
da	construção	da	nova	linha	de	
Alta	Velocidade,	que	poderá	de-
morar	até	10	anos	a	estar	con-
cluída;

r Perda	 do	 transporte	 de	
proximidade,	dado	que	os	com-
boios	de	uma	nova	linha	em	bi-
tola	 ibérica	não	farão	paragens	
nos	mesmos	 locais,	 nem	 entre	
distâncias	 tão	 curtas	 quando	
comparado	 com	 os	 de	 bitola	
métrica;

r Perda	do	 interesse	da	ex-
ploração	turística	da	linha;	

r Perda	 da	 ligação	 para	 sul	
da	linha	do	Vouga,	com	o	conse-
quente	 encerramento	 do	 troço	
central	-	as	freguesias	a	sul	da	

cidade	de	Oliveira	de	Azeméis	e	
o	 concelho	 de	Albergaria-a-Ve-
lha	 arriscam-se	 a	 perder	 este	
meio	de	transporte	ferroviário;

r Conexão	 com	 a	 Linha	 do	
Norte,	 em	 Silvalde,	 chumbada	
pelos	 estudos	 de	 impacto	 am-
biental	 e	 sem	 alternativa	 pre-
vista;	

r Risco	da	obra	não	se	efe-
tivar	após	a	remoção	dos	carris	
antigos	-	exemplo	do	ramal	da	
Lousã;	

r Sem	 garantia	 de	 disponi-
bilidade	 de	material	 circulante,	
por	parte	da	operadora	ferrovi-
ária,	para	mais	uma	 família	de	
comboios	urbanos;

r Eletrificação	 numa	 volta-
gem	 em	 rede	 convencional	 -	
25000	volts,	que	pode	 implicar	
um	enorme	 impacto	paisagísti-
co,	em	consequência	das	aper-
tadas	 normas	 de	 segurança	 -	
exemplo	da	zona	da	Granja,	em	
Vila	Nova	de	Gaia.	

A	 propósito	 da	 discussão	 pú-
blica	 do	 Plano	 Ferroviário	 Na-
cional,	o	Movimento	Cívico	pela	
Linha	 do	 Vouga	 (MCLV)	 entre-
gou	 ao	 ministério	 das	 infraes-
truturas,	 à	 Infraestruturas	 de	
Portugal	e	à	CP	-	Comboios	de	
Portugal	 um	manifesto	 a	 favor	
da	 modernização	 da	 Linha	 do	
Vouga	prevendo	a	manutenção	
da	bitola	métrica.

Para	aceder	ao	documento	na	
íntegra,	basta	entrar	na	seguin-
te	ligação.	

https://valedvouga.blogspot.
com/2023/03/mclv-entregou-
-manifesto-favor-da.html?m=1
&fbclid=IwAR273h1OUkCSdxq3
AX1RsWb7RkU4VkpqeZer67Iyd
sGb4UQTh9Bu1eN_M0o

https://valedvouga.blogspot.com/2023/03/mclv-entregou-manifesto-favor-da.html?m=1&fbclid=IwAR273h1OUkCSdxq3AX1RsWb7RkU4VkpqeZer67IydsGb4UQTh9Bu1eN_M0o
https://valedvouga.blogspot.com/2023/03/mclv-entregou-manifesto-favor-da.html?m=1&fbclid=IwAR273h1OUkCSdxq3AX1RsWb7RkU4VkpqeZer67IydsGb4UQTh9Bu1eN_M0o
https://valedvouga.blogspot.com/2023/03/mclv-entregou-manifesto-favor-da.html?m=1&fbclid=IwAR273h1OUkCSdxq3AX1RsWb7RkU4VkpqeZer67IydsGb4UQTh9Bu1eN_M0o
https://valedvouga.blogspot.com/2023/03/mclv-entregou-manifesto-favor-da.html?m=1&fbclid=IwAR273h1OUkCSdxq3AX1RsWb7RkU4VkpqeZer67IydsGb4UQTh9Bu1eN_M0o
https://valedvouga.blogspot.com/2023/03/mclv-entregou-manifesto-favor-da.html?m=1&fbclid=IwAR273h1OUkCSdxq3AX1RsWb7RkU4VkpqeZer67IydsGb4UQTh9Bu1eN_M0o
https://valedvouga.blogspot.com/2023/03/mclv-entregou-manifesto-favor-da.html?m=1&fbclid=IwAR273h1OUkCSdxq3AX1RsWb7RkU4VkpqeZer67IydsGb4UQTh9Bu1eN_M0o
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AssociAção Move BeirAs

No passado dia 23 de fevereiro a 
Associação Move Beiras reuniu, na 
Assembleia da República, com os 

deputados do Partido Socialista e Partido 
Social Democrata eleitos pelos distritos de 
Castelo Branco (Cláudia André, Paula Reis 
e Tiago Monteiro) e Guarda (António Mon-
teirinho, Cristina Sousa e João Prata) e com 
o deputado amante da ferrovia, José Carlos 
Barbosa.

Esta	reunião	foi	solicitada	no	âmbito	da	discus-
são	 do	 Plano	 Ferroviário	 Nacional	 (PFN),	 onde	
sensibilizamos	para	a	necessidade	de	enriquecer	
as	 propostas	 desse	 documento	 relativamente	 à	
nossa	 Beira	 Interior	 e	 teve	 como	 base	 os	 con-
tributos	que	tivemos	conhecimento	e	que	foram	
submetidos	 durante	 a	 fase	 de	 auscultação.	 O	
PFN,	 na	 sua	 versão	 atual,	 apresenta	 propostas	

insuficientes	e	vagas	para	a	Linha	da	Beira	Bai-
xa,	pondo	em	causa	a	competitividade	da	 linha	
e	a	sua	utilidade	para	a	população	da	região	nos	
próximos	30	anos,	numa	clara	contradição	à	co-
esão	 territorial	 e	 descentralização,	 colocando	 o	
Interior	cada	vez	mais	distante	de	outros	pontos	
do	país.

Sempre	em	prol	do	território	e	das	nossas	gen-
tes,	a	Associação	Move	Beiras	mostrou	as	suas	
preocupações,	 mas	 mais	 que	 isso,	 mostrou	 a	
potencialidade	desta	linha	e	da	região	como	um	
todo.

Reunimos	 consenso	 e	 acolhimento	nesta	 cau-
sa	 comum	 e	 esperamos	 que	 tenha	 ficado	 feita	
a	agulha	certa	para	a	redação	final	daquela	que	
será	a	linha	condutora	do	caminho	de	ferro	na-
cional	até	2050.

Por: Antero Pires e Filipe Santos [ https://www.facebook.com/movebeiras	]

contriBuiu pArA A Discussão Do 
plAno Ferroviário nAcionAl
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Posteriormente,	 a	 Associação	 Move	 Beiras	
avançou,	a	28	de	 fevereiro,	 com	a	sua	partici-
pação	 na	 discussão	 pública	 do	 PFN	 através	 da	
submissão	de	um	documento-resumo,	baseado	
na	apresentação	que	fizemos	na	reunião	na	As-
sembleia	da	República.

De	 ressalvar	 que	 na	 fase	 de	 auscultação	 do	
PFN,	a	Move	Beiras	ainda	não	existia,	pelo	que	
os	pontos	que	salientámos	são	obviamente	dos	
autores	originais,	os	quais	contactamos	previa-
mente,	 sendo	 que	 o	 nosso	 objetivo	 da	 partici-
pação	na	discussão	pública	é	reforçar	a	 impor-
tância	de	 incluir	esses	pontos	de	uma	ou	outra	
forma	na	versão	final	do	plano.

Tivemos	conhecimento	de	pelo	menos	4	con-
tributos	procedentes	da	Beira	Interior,	cada	um	
focado	em	aspetos	cruciais	para	o	horizonte	do	
PFN	até	2050:

●	Câmara	Municipal	da	Covilhã;

●	Comunidade	LBB	-	contributo	por	Antero	Pi-
res,	Paulo	Almeida,	Rui	Isidro	e	Samuel	Inácio;

●	Junta	de	Freguesia	do	Tortosendo	-	2	con-
tributos	(Terminal	Logístico	PIT	e	Projeto	KM0).

Salientamos	aqui	os	pontos	que	achamos	mais	
importantes	 dos	 contributos	 acima	 e	 que,	 de	
uma	ou	outra	forma,	devem	fazer	parte	do	do-
cumento,	correndo	o	risco	de	condenar	o	Interior	
a	perder	o	comboio	da	mobilidade	sustentável	e	
do	progresso.

Infraestruturas:

●	 Automatização	 de	 Passagens	 de	 Nível	 que	
comprometam	a	velocidade	e	segurança:

-	PN	ao	PK	108,800	(Alcains):	Obriga	redução	
de	120	km/h	para	80	km/h;

Passagem de nível ao pk 108.800. 25 de Setembro de 2021. © Antero Pires
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-	PN	ao	PK	110	(Alcains	 -	Lardosa):	Obriga	a	
nova	redução	de	120	km/h	para	50	km/h;

-	PN	ao	PK	131	(Vale	de	Prazeres):	Obriga	re-
dução	de	90	km/h	para	50	km/h.

●	Aumento	de	velocidade	e	correção	de	traça-
do:

-	Dotar	Castelo	Branco	-	Soalheira	de	patama-
res	de	velocidade	de	160	km/h;

-	Intervenções	que	incrementem	gradualmente	
a	velocidade.

●	Construção	de	variantes	a	traçados	sinuosos	
como	o	caso	da	Variante	à	Serra	da	Gardunha.

●	Criação	de	Apeadeiros	em	novas	zonas	urba-
nas	 /	 industriais	 como	o	Canhoso	 ou	Bairro	 do	
Valongo	(Castelo	Branco).

●	Ponto	de	cruzamento	entre	Belmonte	e	Guar-
da	(28	KM	de	via	única).

Mercadorias:

●	Reabilitação	de	terminais	de	mercadorias	que	

possam	tirar	partido	do	Porto	Seco	na	Guarda;

●	Criação	de	novos	terminais	em	parques	indus-
triais	junto	à	linha	como	seria	o	caso	do	Terminal	
Logístico	do	Parque	Industrial	do	Tortosendo.	

Serviço de passageiros:

●	Aumento	de	frequência	com	base	nas	neces-
sidades	laborais	/	escolares	/	polos	geradores	de	
tráfego:

-	Serviço	Urbano	/	Regional	no	Castelo	Branco	
-	Guarda.

●	Redução	do	tempo	de	viagem	para	2	horas	e	
45	minutos	entre	Covilhã	e	Lisboa.

●	 Potenciar	 a	 mobilidade	 intra	 /extra	 região	
para	outros	destinos:

-	Porto	/	Coimbra	/	Figueira	da	Foz;

-	 Vilar	 Formoso	 /	 Salamanca	 (Madrid	 /	 Hen-
daye).

Turismo:

●	Considerar	a	Linha	da	Beira	Baixa	como	um	

Passagem de nível ao pk 110. 25 de Setembro de 2021. © Antero Pires

Passagem de nível ao pk 131. 03 de Setembro de 2021. © Antero Pires
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todo,	 em	 termos	 de	 potencial	 turístico,	 e	 não	
apenas	o	trajeto	junto	ao	Rio	Tejo:

-	Aldeias	Históricas;

-	Serra	da	Estrela;

-	Serra	da	Gardunha	(Cerejeiras	em	Flor).

●	 Comboios	 turísticos	 com	 frequência	 regular	
entre	Lisboa	e	a	Guarda.

●	Harmonização	de	mobilidade	e	turismo	sus-
tentável:

-	Cicloturismo;

-	Projeto	KM0;

-	Trilhos	pedestres.

O	 documento,	 bem	
como	 os	 contribu-
tos	 originais,	 foram	
enviados	 aos	 7	 de-
putados	 eleitos	 por	
Castelo	Branco	e	pela	
Guarda,	ao	deputado	
José	 Carlos	 Barbosa,	
aos	 secretários	 de	
Estado	 das	 Infraes-
truturas,	 Frederico	
Francisco,	e	do	Turis-
mo,	Nuno	Fazenda,	e	
para	 o	 email	 institu-
cional	 da	 discussão	
pública.

No	que	diz	respeito	aos	contributos,	apenas	te-
mos	conhecimento	que	um	deles	(Comunidade	da	
Linha	da	Beira	Baixa)	está	disponível	publicamen-
te,	sendo	que	pode	ser	consultado	aqui:	https://
pfn.linhadabeirabaixa.com/

A	concretização	destas	medidas	não	pode	ficar	
condicionada	por	nenhuma	construção	de	vias	in-
seridas	no	PFN.	Visto	que	o	documento	reconhece	
que	o	eixo	Lisboa	-	Covilhã	não	será	beneficiado	
por	nenhuma	das	novas	linhas	previstas	até	2050	
é	 fundamental	 a	 adoção	 de	 uma	 estratégia	 que	
resulte	numa	Linha	da	Beira	Baixa	competitiva,	ao	
serviço	da	região	e	que	promova	a	coesão	territo-
rial	e	a	descentralização.
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Voltamos a apresentar algumas 
imagens das obras que decorrem 
nas duas empreitadas de eletrifi-

cação da linha do Algarve, Faro a Vila Real 
de Santo António e de Tunes a Lagos.

No	 troço	 do	 sotavento	 temos	 a	 destacar	 a	
já	 tradicional	 inevitabilidade	 dos	 atrasos	 que	
marcam	a	grande	maioria	das	obras	públicas,	
neste	caso	concreto	de	âmbito	ferroviário.

Decorria	o	mês	de	Outubro	de	2022	quando	
os	utilizadores	da	passagem	superior	existen-
te	 junto	da	estação	de	Olhão	 foram	 informa-
dos	que	a	mesma	iria	estar	encerrada	devido	à	
necessidade	de	se	proceder	à	substituição	da	
estrutura.	Esta	situação	surgia	pela	impossibi-
lidade	de	colocar	a	catenária	sob	a	ponte	exis-
tente.

Uma	placa	 informativa	 foi	colocada	no	 local	
referindo	que	a	passagem	iria	ficar	encerrada	
entre	os	dias	10	de	Outubro	de	2022	e	10	de	
Fevereiro	de	2023,	um	prazo	de	4	meses	para	
a	conclusão	da	intervenção	prevista.

Quase	 imediatamente	se	 iniciaram	as	obras	
necessárias	à	demolição	da	mesma,	trabalhos	
que	decorreram	com	bastante	brevidade,	mas	
que	por	motivos	não	conhecidos	do	público	se	
atrasaram	no	tempo.	Não	será	fator	estranho	

ao	atraso	o	mau	 tempo	que	 se	 fez	 sentir	 no	
Algarve	durante	alguns	dias	do	mês	de	Janeiro,	
que	 coincidiram	 com	as	 operações	 de	 demo-
lição	da	antiga	passagem.	Não	 teria	 sido	 es-
tranho	que	alguma	entidade	responsável	assu-
misse	que	as	intempéries	tivessem	obrigado	a	
um	atraso	de	estabilização	dos	terrenos	onde	
irá	 ser	 instalada	 a	 nova	 estrutura,	 desculpa	
essa	que	com	certeza	teria	sido	bem	aceite,	já	
que	a	segurança	está	em	primeiro	lugar.

No	dia	10	de	Fevereiro,	data	da	pseudo	aber-
tura	 da	 nova	 passagem	 superior,	 não	 havia	
ponte	 –	 o	 que	 já	 era	 expectável	 -	 e	 os	 tra-
balhos	 no	 terreno	demonstravam	que	 a	 obra	
estava	efetivamente	atrasada.	

Sem	nova	data	para	a	inauguração	da	traves-
sia	a	solução	mais	fácil	foi	simplesmente	tapar	
com	fita	cola	preta	as	datas	existentes	na	placa	
de	 informação	na	esperança	que	ninguém	se	
lembre	 ou	 reclame	 com	mais	 um	 atraso	 nas	
obras	de	eletrificação	da	linha	do	Algarve.

Quanto	 à	 nova	 subestação	 de	 tração	 de	
Olhão.....	O	concurso	de	construção	e	conce-
ção	foi	lançado	em	Março	de	2022	por	um	va-
lor	de	8,5	milhões	de	euros,	que	acabou	por	
ser	extinto	em	Julho	do	passado	ano	sem	que	
fosse	possível	adjudicar	a	empreitada,	já	que	

Linha do Algarve
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supostamente	os	valores	apresentados	pela	IP	
eram	demasiado	 baixos	 para	 a	 concretização	
da	obra.	Estamos	à	beira	de	Março	de	2023,	
um	 ano	 passado	 e	 as	 novidades	 sobre	 este	
assunto	 não	 existem.	 Uma	 coisa	 é	 certa,	 de	
certeza	que	os	custos	vão	ser	muito	mais	ele-
vados	para	que	se	possa	construir	a	nova	su-
bestação	 de	 tração,	 processo	 que	 se	 arrasta	
desde	Fevereiro	de	2021	quando	foi	publicada	
a	1ª	Portaria	a	autorizar	a	IP	a		proceder	à	re-
partição	de	encargos	relativos	ao	contrato	para	
a	«Empreitada	de	conceção/construção	da	su-
bestação	de	tração	de	Olhão”.

Quanto	ao	resto	das	intervenções	em	curso,	
os	trabalhos	vão	decorrendo.	A	IP	em	final	de	
Fevereiro	anunciou	o	transbordo	rodoviário	no	
serviço	regional	5725	entre	Cacela	e	Vila	Real	
de	Santo	António	de	6	de	Março	a	14	de	Abril	
por	motivo	de	obras	na	linha	do	Algarve.

Mas	nem	tudo	são	más	notícias,	a	empreita-
da	que	irá	permitir	a	eletrificação	do	barlaven-
to	 algarvio,	 entre	 Tunes	 e	 Lagos,	 apresentou	
durante	o	mês	de	Fevereiro	algumas	novidades	
que	merecem	destaque.

Desde	logo	a	colocação	dos	postes	de	catená-
ria,	processo	que	se	estende	ao	longo	de	vários	
quilómetros	desde	de	Tunes	até	às	imediações	
da	 estação	 de	 Alcantarilha.	 No	 apeadeiro	 do	
Algoz	já	se	abriram	as	fundações	para	a	cons-

trução	da	SET,	enquanto	que	no	apeadeiro	de	
Ferragudo	 já	 se	procedeu	à	vedação	do	 local	
onde	irá	ser	construída	a	sala	técnica.

Ao	 longo	da	 linha	são	vários	os	 locais	onde	
se	podem	encontrar	diversas	matérias	primas	
a	serem	aplicadas	no	âmbito	da	eletrificação	e	
da	modernização	da	sinalização.

Em	Portimão	a	ponte	sobre	o	rio	Arade	tam-
bém	 já	 está	 a	 ser	 alvo	 de	 trabalhos,	 desta-
cando-se	 a	 instalação	 de	 andaimes	 que	 vão	
permitir	“refazer”	parte	da	estrutura	metálica	
superior	para	que	possa	ser	instalado	o	siste-
ma	de	catenária	na	obra	de	arte.

Quanto	às	duas	 futuras	passagens	 superio-
res,	Poço	Barreto	e	Portimão,	os	trabalhos	por	
agora	focam-se	na	abertura	e	limpeza	dos	fu-
turos	canais	rodoviários	de	acesso,	sendo	que	
na	cidade	do	Arade	parte	dos	terrenos	já	estão	
vedados	para	permitir	os	 trabalhos	em	segu-
rança.

Nota	ainda	para	a	construção	da	futura	zona	
neutra	 que	 está	 a	 ser	 instalada	nas	 proximi-
dades	da	estação	de	Loulé.	A	sala	técnica	está	
praticamente	 acabada	 e	 já	 foram	 colocados	
uma	série	de	novos	postes	de	catenária.

Futura zona neutra de 
Loulé, vista no sentido 

descendente.

09-02-2023.

© Pedro André



O estado dos trabalhos de 
substituição da estrutura 
com a consolidação dos 

taludes.

05-02-2023.

© Pedro André
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Placa colocada junto da 
antiga passagem superior 

de Olhão aquando do início 
das obras, com referência 
para o prazo de conclusão 
no dia 10 de Fevereiro de 

2022.

15-10-2022.

© Pedro André

A falta da passagem 
para a outra "margem", 
tem provocado alguns 
constrangimentos no 

trânsito, mas assim ainda 
menos do que seria 

expectável.

05-02-2023.

© Pedro André
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Sem dada prevista para 
a conclusão das obras a 
solução encontrada foi 

"esconder" o prazo previsto.

21-01-2023.

© Pedro André

Como podemos observar 
na data prevista para a 

reabertura continuavam os 
trabalhos de consolidação 

dos taludes.

10-02-2023.

© Pedro André

E uma semana depois 
poucas novidades existiam. 

Como referido no texto o 
mau tempo que assolou o 
Algarve teve quota parte 
no atraso da empreitada, 
mas poderia ter existido 

uma resposta por parte das 
entidades competentes a 

justificar a situação.

18-02-2023.

© Pedro André



Os postes ao longo da linha 
a partir do pk 304 em direção 

à estação de Alcantarilha.

21-02-2023.

© Pedro André
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Apeadeiro do Algoz com 
vista para o lado de Tunes 
já com os postes do lado 

direito da imagem. Do lado 
oposto podemos observar 
onde estavam depositados 

dezenas de postes para 
posterior colocação.

21-02-2023.

© Pedro André

Entre Lagos e Tunes 
já começaram a ser 

colocados os postes ao 
longo da linha. Na imagem 
um dos locais preferidos 
dos spotters perto do pk 

303.

21-02-2023.

© Pedro André
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Apeadeiro do Algoz com 
vista para o lado de Lagos.

21-02-2023.

© Pedro André

Ainda no Algoz temos 
a construção da futura 

SET com a abertura das 
fundações para o edifício.

21-02-2023.

© Pedro André

A colocação dos postes 
ainda não tinha chegado 
à estação de Alcantarilha. 

No entanto podemos 
observar a existência de 

diversos materiais utilizados 
habitualmente nos caminhos 

de cabos.

21-02-2023.

© Pedro André



Passagem de nível do Poço 
Barreto, com o apeadeiro 
em fundo. Esta PN irá ser 

suprimida após a construção 
da passagem desnivelada.

21-02-2023.

© Pedro André
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Alguma maquinaria e 
materiais de construção 

junto da passagem de nível 
do pk 317,025.

21-02-2023.

© Pedro André

Estação de Alcantarilha 
em direção a Lagos. Em 
fundo podemos observar 

os buracos destinados aos 
postes de catenária

21-02-2023.

© Pedro André
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Na estação de Silves não 
eram visíveis trabalhos 

relevantes.

21-02-2023.

© Pedro André

Trabalhos de consolidação 
de taludes e intervenções 

ao nível do escoamento de 
águas no pk 324,4.

21-02-2023.

© Pedro André

Marcação e delimitação 
do espaço destinado à 

construção da SET junto ao 
apeadeiro de Ferragudo.

21-02-2023.

© Pedro André



Vista do interior da ponte do 
lado de Portimão.

21-01-2023.

© Pedro André
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Os trabalhos que decorrem 
a norte da linha para 

a construção da futura 
passagem superior de 

Portimão junto ao parque de 
feiras.

21-01-2023.

© Pedro André

Ponte sobre o rio Arade 
vista do lado de Portimão. 
Perfeitamente visíveis as 
estruturas instaladas para 
que se possam proceder 

aos trabalhos na estrutura 
metálica.

21-02-2023.

© Pedro André
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No lado sul da linha já foi 
vedado o espaço destinado 

à construção da futura 
passagem desnivelada e do 
arruamento necessário para 

aceder à mesma.

21-02-2023.

© Pedro André

Estação de Portimão vista 
do lado ascendente ainda 

sem sinais visíveis das 
intervenções planeadas.

21-02-2023.

© Pedro André

E mais uma vista da 
estação de Portimão do 

lado oposto. E ponto final da 
reportagem sobras as obras 

de eletriciação no troço 
compreendido entre Tunes e 

Lagos.

21-02-2023.

© Pedro André
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Trabalhos de montagem de isoladores 
e braços de chamada em postes de 

catenária.

As imagens demonstram a intervenção 
que decorreu entre o pk 343 e a ponte das 

Lavadeiras.

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

© Infraestruturas de Portugal

https://www.facebook.com/
infraestruturasdeportugal

https://www.facebook.com/infraestruturasdeportugal
https://www.facebook.com/infraestruturasdeportugal
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Junto da Aldeia Nova 
(Torres Vedras) onde foram 

colocados os primeiros 
postes. Vista para o lado da 

cidade torrense.

03-02-2023.

© Ricardo Rodrigues

E ainda junto do pk 68 mas 
com vista para o lado da 

estação do Ramalhal.

03-02-2023.

© Ricardo Rodrigues

Linha do Oeste

Continuam a decorrer as obras na 
linha do Oeste, com enfoque no 
troço compreendido entre Torres 

Vedras e Caldas da Rainha, enquanto que 
no famigerado troço entre Meleças e Tor-
res Vedras os trabalhos decorrem muito 
lentamente. 

A	grande	novidade	do	mês	de	Fevereiro	 foi	
a	 instalação	dos	primeiros	potes	de	catenária	
perto	da	Aldeia	Nova,	na	área	do	pk	68	entre	
as	estações	de	Torres	Vedras	e	Ramalhal.	Para	

desgosto	 dos	 spotters	 os	 postes	 foram	 colo-
cados	no	lado	da	rodovia	o	que	irá	atrapalhar	
fotografias	futuras.

A	estação	do	Ramalhal	é	por	agora	onde	se	
intensificam	 os	 trabalhos,	 uma	 das	 estações	
que	mais	 importância	 tinha	 no	 passado	 com	
um	historial	de	transporte	de	mercadorias	com	
origem	 e	 destino	 nas	 instalações	 da	 Valouro	
situadas	 paredes	meias	 com	 a	 infraestrutura	
ferroviária.



Na localidade de Vale 
Francas, balastro "novo" 

na via (com ataque 
mecânico a ser realizado 

posteriormente).

03-02-2023.

© Ricardo Rodrigues
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O encerramento da Linha 
do Oeste ao serviço de 

passageiros no troço entre 
Torres Vedras e as Caldas 
da Rainha durante o fim-

de-semana proporcionou a 
observação da maquinaria 
ferroviária da Convensa, 
parqueada no Ramalhal, 

durante o dia.

05-02-2023.

© Ricardo Rodrigues

Diversas máquinas do 
empreiteiro em trabalhos 
na estação do Ramalhal.

03-02-2023.

© Ricardo Rodrigues
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Uma das máquinas 
parqueada na estação no 

Ramalhal.

05-02-2023.

© Ricardo Rodrigues

Na estação do Ramalhal 
já estavam armazenados 

alguns postes de catenária 
para futura colocação ao 

longo da linha.

12-02-2023.

© Ricardo Rodrigues

No Ramalhal, a renovação 
da linha desviada a ser 
executada a bom ritmo.

12-02-2023.

© Ricardo Rodrigues



Em comparação com a 
foto anterior, captada uma 
semana antes, podemos 
observar a evolução dos 
trabalhos com o início da 

colocação dos elementos da 
via.

19-02-2023.

© Ricardo Rodrigues
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Na via desviada da estação 
do Ramalhal é possível 

observar a reutilização de 
travessas bi-bloco.

19-02-2023.

© Ricardo Rodrigues

Na imagem podemos 
observar o canal da linha 
desviada que foi alvo de 
trabalhos profundos ao 
nível da superestrutura.

12-02-2023.

© Ricardo Rodrigues



FErrovia 2020

78

O atravessamento provisório 
para peões instalado na 
estação do Ramalhal.

26-02-2023.

© Ricardo Rodrigues

Foi ainda instalada uma 
plataforma provisória que à 
data já estava operacional.

26-02-2023.

© Ricardo Rodrigues

Pormenor oo abrigo e do 
banco que provisóriamente 

vão servir os passageiros na 
estação do Ramalhal. 

26-02-2023.

© Ricardo Rodrigues



Ainda na estação de 
Oliveirinha podemos 

observar o canal ferroviário 
e a construção de uma nova 
plataforma de passageiros.

18-02-2023.

© João Pedro Tavares
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A nova passagem inferior á 
saída de Santa Comba Dão 
em direção à Guarda que 

veio substituir a antiga. 

18-02-2023.

© João Pedro Tavares

Estação de Oliveirinha-
Cabanas com as placas 

de betão utilizadas 
para as plataformas de 

passageiros.

17-02-2023.

© João Pedro Tavares

Linha da Beira Alta
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Ainda tudo muito atrasado 
junto ao apeadeiro de Lapa 

do Lobo.

17-02-2023.

© João Pedro Tavares

O antigo campo de futebol 
de Lapa do Lobo serve 

atualmente como espaço 
para depósito das novas 

travessas a utilizar na 
modernização da linha da 

Beira Alta.

17-02-2023.

© João Pedro Tavares

Vista dos trabalhos que 
decorrem na estabilização 
de uma trincheira perto da 
localidade de São Miguel.

18-02-2023.

© João Pedro Tavares



Neste caso podemos 
observar a trabalhos de 
consolidação de taludes 
e a construção de novos 

sistemas de escoamento de 
águas

03-02-2023.

© Ricardo Quinas
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Uma vista da mesma 
passagem superior, mas 

desta vez para o lado 
de Vilar Formoso com a 

concordância das Beiras em 
fundo.

03-02-2023.

© Ricardo Quinas

À saída da Guarda em 
direção a Vilar Formoso 

também se fazem algumas 
intervenções. Pk 208 

com vista para o lado da 
Guarda

03-02-2023.

© Ricardo Quinas
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Dois dos novos sinais 
instalados nas linhas 
9 e 10 da estação do 

Entroncamento.

25-02-2023.

© Pedro André

Saída da triagem do 
Entroncamento para norte.

25-02-2023.

© Pedro André

Novos Sistemas de Sinalização Electrónica

Continuam a decorrer os trabalhos 
de instalação de sinalização elec-
trónica em diversos locais da rede 

ferroviária nacional que tem com objetivo 
a substituição de equipamentos antigos. 

Esta	intervenção	permite	que	os	Centros	de	
Coordenação	Operacional	(CCO)	possam	ope-
rar	 diretamente	 equipamentos	 de	 sinalização	
das	estações,	como	são	os	casos	dos	motores	
de	mudança	de	via,	sinais	,	sistemas	de	dete-
ção	de	comboio,	passagens	de	nível,	etc.

Com	o	final	da	empreitada	serão	assegura-
das	importantes	melhorias	ao	nível	da	eficiên-
cia	e	segurança		na	circulação	dos	comboios.

Esta	empreitada	faz	parte	de	um	pacote	de	
instalações	 de	 novos	 sistemas	 de	 sinalização	
e	telecomunicações,	pertencentes	ao	Ferrovia	
2020.	Este	pacote	engloba	as	intervenções	na	
linha	do	norte	em	dois	troços	distintos	(Vale	de	
Santarém	–	Entroncamento	/	Ovar	–	Gaia),	na	
linha	do	Minho	entre	Nine	e	Valença,	no	ramal	
de	Alfarelos,	ramal	do	Louriçal	e	linha	do	Oeste	
entre	o	Louriçal	e	a	Figueira	da	Foz.



Na Figueira da Foz também 
já estão instalados novos 
sistemas de sinalização,

27-02-2023.

© José Sousa
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Tal como acontece em plena 
via perto da estação da 

Fontela.

27-02-2023.

© José Sousa

A bifurcação de Lares 
irá perder a tradicional 

sinalização.

27-02-2023.

© José Sousa



A viagem a bordo da 2064 foi um 
dos pontos altos das atividades que 

decorreram no Entroncamento no dia 25 
de Fevereiro de 2022.

  © Pedro André


