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O

Editorial

governo de António Costa adjudicou o maior
erro ferroviário das últimas décadas na
Lousã e assim ficará na história. E pronto,
não volto a falar desse antigo ramal em contexto de
actualidades.

apertados que tem (para um Estado com um peso tão
grande da administração pública nas suas despesas,
acho espantoso que isto seja argumento para um plano
que tem de ser executado em seis anos! Quem ouvir
julga que será para executar em 6 meses).

O resto do mês de Setembro foi altamente contraditório
e preocupante – parece ter acabado a lua de mel com
a ferrovia, que data da saída de Pedro Marques. Apesar
de aqui e ali o tabu da alta velocidade se ter quebrado –
e de até termos tido anúncios da possibilidade de fazer
a linha Lisboa – Porto de uma só vez – o que resulta
das primeiras definições nacionais das prioridades de
investimento não é apenas preocupante – é mesmo um
escândalo, também.

A coberto disto, não há uma obra ferroviária presente.
Para citar um conhecido comentador desportivo – diga
uma! Não apenas isto é já de si maravilhoso para
um primeiro ministro que foi buscar um “engenheiro
poeta” para enaltecer de forma vácua um sem fim de
prioridades – onde constava, claro, a ferrovia – como há
ainda espaço para investimentos altamente duvidosos
que nem projecto têm! Seis anos aparentemente não é
suficiente para executar obras mais do que estudadas e
projectadas na rede ferroviária, mas será suficiente para
errar totalmente e avançar com uma solução de metro
ligeiro para Loures, quando estamos cansadíssimos
de saber que o acesso dos subúrbios só pode ser
competitivo se for com ferrovia pesada – por questões
de capacidade e velocidade. Solução que não está
sequer estudada ou projectada, o que faz pensar se
seis anos serão suficientes para os devidos trabalhos
preparatórios. Já nem falemos do potencial que se
perde, outra vez, para prolongar a solução à linha do
Oeste. Dentro do rol de barbaridades, ouvimos também
o sempre inefável ministro Matos Fernandes aludir a
outras hipóteses onde consta, por exemplo, um Metrobus
para Braga! Numa região que há décadas pede o fecho
da malha ferroviária entre Barcelos, Braga e Guimarães,
uma sugestão destas dá vontade de abandonar o barco
e é um desrespeito tremendo pela região. Se o ministro
encarregue da mobilidade urbana se encanta pelos

De facto, o governo que se gaba da aposta no Estado
e de ser necessário não olhar a meios para recuperar
da crise motivada pela Covid-19, abdicou desde já de
investir os 15 mil milhões que seriam emprestados
pela União Europeia. Estando eu distante da pessoa
que em tese defende mais endividamento – já há um
fardo incrível que as gerações passadas nos deixaram,
ainda recentemente – acho espantoso que o Governo
em dois ou três meses já tenha abdicado desta fonte de
financiamento. Claro que é melhor abdicar disto do que
avançar com soluções sem potencial de retorno, que
tornariam um empréstimo bonificado como este o seria
num fardo financeiro mais para o país. Que o governo
assuma a incapacidade de planeamento de forma tão
cristalina é a todos os níveis notável.

Sobram assim dois pacotes de 15 mil milhões cada,
um deles que é na prática o que já estava em cima da
mesa de fundos estruturais
com horizonte 2030, e o
outro o efectivo plano de
recuperação. Também aqui
temos assistido a uma chuva
de contradições e temas
que devem preocupar-nos.
Sendo altamente positiva
a intenção de mobilizar
mil milhões de Euros para
material circulante da CP, é
totalmente inconcebível que
no resto dos planos pouco
mais haja – a explicação do
ministro do Planeamento,
encarregue da liderança
nesta negociação, é que
de Portugal tem de se focar
A vergonha do ramal da Lousã, passar do comboio para o autocarro com o nome
pomposo de Metrobus. Um esbanjar de centenas de milhões, cujo buraco financeiro
no que tem mais garantias
está longe de ter fim. © António J. Pombo , Abril de 2018.
de executar nos prazos
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Editorial
modelos de mobilidade de aplicação comum apenas no
Brasil, estamos conversados quanto aos horizontes de
futuro de quem nos governa.
Mas há mais. Há zero obras ferroviárias, mas há já
um sem fim de obras rodoviárias previstas. Autoestradas,
novos ICs, e por aí fora. De especial relevo é o anúncio
de mais uma ligação rodoviária de Bragança a Espanha,
que o primeiro ministro define como essencial para
tornar Bragança na cidade portuguesa mais próxima
de Madrid. Não apenas isso é uma óbvia mentira de
quem andará distraído e talvez sem mapas por perto,
como é grave a subliminar mensagem de que Portugal
desistiu de dar futuro a Trás-os-Montes. Sem ferrovia
há décadas e sem ferrovia competitiva desde sempre, o
Governo desistiu da região e dá-lhe apenas as condições
mínimas para procurar oportunidades na relação
com Espanha. Bragança deve agradecer, até porque
Espanha lhe “deu” a alta velocidade a 30 minutos de
distância, não precisando assim de pedir mais esmolas
às elites lisboetas ou portuenses. Que isto seja o fim do
discurso estafado da coesão territorial,
porque simplesmente não tem
qualquer adesão nas políticas públicas
que são, uma e outra vez, definidas e
executadas.

meio ferroviário e também pelo elogio de titulares de cargos
públicos quando o merecem. Espero, com todas as minhas
forças, que os actuais titulares me provem errado. Mas que
Setembro foi um mês terrível para a ambição e credibilidade
das promessas ferroviárias pós-Covid, lá isso foi.
A bola está totalmente do lado do primeiro ministro.
Algum dia terá de pensar no país que queremos ser em
vez de continuar a empurrar com a barriga todo e qualquer
tema estrutural da sua governação. Agora é o momento.

João Cunha

No fim, vai sobrar o mesmo pacote
financeiro que já existiria sem a crise
– os fundos estruturais 2030. Pouco
sabemos o que daí vem, até porque
a há muito anunciada discussão do
plano ferroviário vai sendo adiada
regularmente. Mas sabemos que, se é
só com isso que contamos, certamente
não haverá Lisboa – Porto de uma
só vez e que possivelmente metade
esgotará logo grande parte ou toda
a dotação a que a ferrovia vier a ter
direito. Num país onde mais de metade
das capitais de distrito não têm ferrovia
ou são servidas deficientemente e
onde os políticos no activo procuram
ganhos a toda a hora prometendo uma
ferrovia de nível europeu aos seus
eleitores, fica patente pela forma como
tudo isto começa que vem aí mais do
mesmo – e mais do mesmo vai sendo,
sempre, o adiar do futuro do nosso país.
Vamos continuar muito atentos ao
desenrolar de tudo isto. A postura crítica
deste periódico tem-se pautado ao longo
dos anos pela intransigente defesa do

O investimento ferroviário em Portugal é quase sempre o mesmo.
Electrificar e pouco mais. No Oeste já se fazem as marcações para o
projecto de electrificação da linha, que no entanto não vai resolver os
principais problemas da linha. © José Sousa, 30-09-2020.
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Trainspotter Impressa

A

pós um longo interregno - afinal de contas,
também na pesquisa bibliográfica a irritante crise sanitária teve impactos - a Trainspotter retoma as publicações dos seus números especiais impressos.
O regresso deste formato, que vai para a sua décima
segunda aplicação, apadrinha as locomotivas 1550 - as
lendárias locomotivas fabricadas pela Montreal Locomotive Works - MLW - em 1973, poucos anos depois da
fábrica canadiana (hoje Bombardier) ter ficado com os
restos da Alco, que havia fornecido a Portugal locomotivas não menos célebres.
De 1973 a 2011, as locomotivas 1550 percorreram sobretudo a Beira Interior e a região Sul, deixando uma
marca tão típica das construções Alco - nem sempre fiáveis mas sempre muito disponíveis, nem
sempre muito sofisticadas mas sempre
simples. As 1550 resolveram em definitivo as últimas grandes insuficiências
da tracção diesel no nosso país, reunindo uma potência elevada com um muito
baixo peso por eixo, o que lhes permitiu
trepar alguns dos troços mais vetustos da
rede na altura da sua chegada, coincidindo tantas vezes com algumas das linhas
de mais difícil perfil da geografia nacional.
Nesta nova edição da Trainspotter, contamos a história de como se impuseram
como locomotivas robustas para o tráfego de passageiros nas linhas da Beira
Alta e da Beira Baixa, até as evoluções
no serviço Intercidades as terem empurrado para a exclusividade no serviço de
mercadorias, onde coloriram bonitas páginas de impressionantes composições
e tráfegos que, em grande parte, já são
uma memória do passado.
Quando primeiro surgiu a ideia de fazermos uma resenha desta série, a Takargo
começou a recuperar algumas destas
unidades e, logo a seguir, a própria CP
tomou decisão similar. Assim, este número da Trainspotter é também uma forma
de assinalar a nova utilização destas locomotivas que, em 2020, continuam tão
imponentes e tão eficazes como há quase 50 anos.
A história da sua resistência e do seu
futuro chega assim aos nossos leitores
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até ao final de Outubro e, até ao final de Setembro, é
acessível com preço especial de pré-venda - 10,90€.
Tal como sempre, a edição impressa será editada pela
APAC e os seus lucros revertem para os projectos de
preservação ferroviária, e em particular o restauro da
automotora 0111 do Museu Nacional Ferroviário.
Devido à crise sanitária vigente no nosso país, recomendamos a opção de receber em casa, por oposição
às opção de recolha nas sedes da APAC - embora disponível, é altamente incerta a sua abertura dadas as
restrições que se mantêm e que poderão ser amplificadas ditadas pelas autoridades de saúde pública.
Aceda já à pré-venda e garanta o seu exemplar!
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/produto/trainspotter-xii-as-locomotivas-1550/

Comboio Correio

Revive Ferrovia

Estações Ferroviárias desativadas voltarão a
acolher visitantes
cobertos, armazéns, habitações e terrenos adjacentes que se situem dentro do domínio público ferroviário das
áreas das estações abrangidas pelo
protocolo.

© Infraestruturas de Portugal

N

o passado dia 29 de Setembro foi apresentado o projecto Revive Ferrovia que vai
permitir que estações ferroviárias desactivadas possam vir a ter uma nova vida, com novas
utilizações. A assinatura do protocolo de cooperação entre a IP Património – Administração e Gestão
Imobiliária, S.A e a Turismo Fundos como representante do Fundo Revive Natureza, no âmbito do novo
Programa Revive Ferroviária decorreu na antiga estação de Sousel
Esta estação, situada na antiga linha de Évora [troço
Estremoz – Portalegre é uma das 30 estações ferroviárias desactivadas existentes ao longo do país que foram
escolhidas para serem alvo deste programa de revitalização do patrimómio ferroviário.
O Fundo Revive Natureza tem como principal ojectivo
a requalificação e valorização de diversos imóveis públicos situados em património natural de modo a que se
possa compatibilizar a conservação,
recuperação e salvaguarda do património imóvel em causa com novas
utilizações. Para além da recuperação
e conservação dos edifícios, alguns  
dos objectivos passam também por
atrair novos visitantes aos espaços e a
fixação de novos residentes nas áreas
abrangentes.
Não irão ser apenas os edifícios de
passageiros existentes nas estações
ferroviárias a ser alvo deste projecto,
sendo que serão incluídos diversos tipos de imóveis como os antigos cais

Relembramos que uma das funções
da IP Património é gerir diversos projectos de valorização e rentabilização
de vários bens inseridos no domínio
público ferroviário desde a concepção
até à sua utilização. Ao longo dos vários quilómetros de linhas que têm sido
desactivadas a IP Património, em conjunto com diversas entidades públicas
e privadas, tem vindo ao longo dos últimos anos a promover o desenvolvimento de diversos
projectos de requalificação e valorização do edificado e
terrenos anexos. Têm surgido projectos de cariz social,
turismo e outras actividades, dando no entanto primazia
à recuperação e preservação dos imóveis e tentanto acima de tudo conjugar isso com a sustentabilidade socioeconómica dos locais onde os mesmos estão inseridos.
Assim foi criado o Revive Ferrovia, que no âmbito do
Fundo Revive Natureza irá permitir a concessão do uso
privativo de espaços existentes em estações ferroviárias
desactivadas. Estes processos de concessão irão ser
alvo de concursos públicos de modo a que possam ser
requalificados e posteriormente abertos num contexto
de actividades económicas relacionadas com o turismo.
https://www.ippatrimonio.pt/

© Infraestruturas de Portugal
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A

Portugal Devolveu
Composições Talgo

CP
devolveu
durante o mês
de Setembro as
duas composições Talgo que ainda se encontravam estacionadas em
Santa Apolónia, desde
que em Março os serviços internacionais Sud
Expresso e Lusitânia foram suspensos devido à
situação sanitária global.
Saída de Lisboa na manhã de 10 de Setembro,
os comboios foram entregues na fronteira de Vilar
Formoso ao final desse
dia, a escassos dias de se
A 5609 reboca a composição com destino a Espanha à passagem pelo Espadanal da
completarem seis meses
Azambuja. © Filipe Fernandes
de imobilização em Portugal. Importa referir que,
Desta forma, os comboios foram encaminhados para
de acordo com a regulamentação espanhola, um como depósito de La Sagra, onde outras composições Talgo
boio mesmo que esteja com ciclo de manutenção em
4 do acordo CP-Renfe já aguardam dias melhores há
dia, perde automaticamente autorização de circulação
alguns meses. Para já, apenas a composição 4C4 conse não circular por um período igual ou superior a seis
tinua em Irun, sendo a única deslocada do conjunto de
meses.
composições que serviam
ao Sud Expresso e Lusitânia.

Composição à passagem por Pombal. © Fernando Liberato
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A reposição dos serviços
internacionais nocturnos
está a encontrar grande
resistência em Espanha
e o tema seguiu já para
discussão política, apontando à Cimeira Ibérica de
Outubro. Numa altura em
que por toda a Europa se
traçam planos para multiplicar as ligações nocturnas, Portugal e Espanha
tardam em repor um dos
comboios mais antigos do
mundo – o Sud Expresso
– e o Lusitânia, que tipicamente circulava bem composto.

Comboio Correio

A “locomotiva Papal”
Prepara-se para
Regressar ao Serviço
C

Brasão do Papado
do Papa
João Paulo II

ontinuam a evoluir
os trabalhos de revisão eletromecânica e cosmética das locomotivas da série 2600. Tal
como já havíamos noticiado
são várias as locomotivas
que já se encontram aptas
do ponto de vista mecânico,
designadamente a 2623 e
a 2607. Nesta última iniciaram-se já as ações de decapagem da pintura existente
e tratamento da chapa.
Embora todos os trabalhos
em curso sejam dignos de
registo, nas oficinas de Contumil, por estes dias, são particularmente importantes as
atividades em torno da “histórica” locomotiva 2611.

A locomotiva 2611 nas instalações de Contumil. © Pedro Mêda

Para quem possa não ter conhecimento,
a 2611 é por muitos designada como “locomotiva Papal” pelo facto de ter tracionado a
composição que foi preparada para o “Plano Bravo” da visita do Papa João Paulo II a
Portugal em 1982. Embora tenha circulado a
maior parte do tempo da visita como meio de
transporte alternativo, foi chamada à ação
no dia 15 de maio.
A 2611 assegurou assim o transporte de
João Paulo II, hoje um dos Santos da Igreja Católica, na sua deslocação entre Lisboa
e Porto-Campanhã, com uma paragem em
Coimbra.  

Locomotiva 2611 na frente da composição “Papal”. © Comércio do Porto

Para assinalar a efeméride a locomotiva recebeu uma
placa numa das laterais com a inscrição que a seguir se
transcreve, a insígnia do Pontificado de João Paulo II e
o logo da CP:
“ESTA LOCOMOTIVA REBOCOU O COMBOIO ESPECIAL ONDE VIAJOU SUA SANTIDADE O PAPA
JOÃO PAULO II, EM 15 DE MAIO DE 1982.”

Durante este mês foram dados como concluídos os
trabalhos de recuperação da chapa e todos os procedimentos de preparação e pintura da locomotiva com o
esquema original.
Em breve a CP poderá contar com mais uma 2600 no
seu efetivo, sendo que este será um “reforço de peso”
pela envolvente histórica que contém.   
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CP encomenda
Conversores de Corrente
para as

Carruagens Compradas à Renfe

F

oi lançado a 22 de Setembro o concurso internacional para fornecimento à CP de 53
conversores chopper para equipar as carruagens adquiridas à Renfe, entre as quais se contam
36 de tipo Arco. Como todas elas têm uma tensão
de alimentação dos respectivos conversores de corrente de 3.000 V e dado que as locomotivas da CP
apenas alimentam a 1.500 V, tornou-se necessário
adquirir estes equipamentos electrónicos para a
conversão de corrente.
Muito presentes na tracção ferroviária, este tipo de
conversores permitirá à CP evitar um investimento que
seria bastante mais avultado na troca dos próprios conversores das carruagens, o que adicionalmente impediria eventuais operações transfronteiriças e utilizando
as locomotivas da Renfe. Com esta solução, orçada em
1,2 milhões de Euros, a CP garante a compatibilidade

com as locomotivas 2600, 5600 e furgões geradores, ao
mesmo tempo que mantém a facilidade de uso com locomotivas da Renfe, caso venha a ser necessário.
Com trinta dias para apresentar propostas, a CP fica
desde já altamente pressionada para terminar o equipamento do número de carruagens necessárias para
iniciar o serviço na linha do Minho com este tipo de carruagens. Recorde-se que em paralelo decorre a recuperação das locomotivas eléctricas 2600, com este mesmo
objectivo. Os ensaios com estes conversores deverão
iniciar-se até ao final de Novembro deste ano.

As carruagens espanholas a serem intervencionadas em Guifões no dia 21 Julho 2020. © Eduardo Guimarães
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A

Investimento em
Sinalização na
Linha do Norte

estação do Entroncamento e a estação
técnica de Mato Miranda situadas na linha
do Norte vão ser alvo de investimento em
termos de sinalização. Segundo informações disponibilizadas pela Infraestruturas de Portugal, no passado dia 16 de Setembro foi consignada uma empreitada em regime de concepção – construção para
a instalação de sinalização electrónica nestas duas
estações.

Serão investidos cerca de 8 milhões de euros de modo
a poder reforçar a segurança do sistema ferroviário neste troço da linha do Norte e em simultâneo irá permitir
uniformizar as condições de comando e controlo com
as restantes estações da Rede Ferroviária. Este investimento faz parte de uma candidatura que foi apresentada, e posteriormente aprovada, no âmbito do COMPETE
2020, com a designação “Linha do Norte - Modernização
do Troço Santana Cartaxo-Entroncamento (2.ª Fase)”,
referente à qual se prevê um financiamento comunitário
de 85%.
Após o final da intervenção serão melhoradas as
condições de exploração como indicado pela empresa pública que gere a Rede Ferroviária Nacional:
  l  Através do controlo com comando centralizado pelo
CCO de Lisboa, permitindo uma flexibilidade, capacidade e disponibilidade
dos troços a intervencionar semelhante
aos restantes troços da Rede Ferroviária Nacional (RFN) já comandados e
controlados nestes centros;

1209 dias para executar a obra, sendo que a fase inicial é dedicada ao período de Concepção do Projecto
de Execução. Só depois da aprovação do projecto por
parte da IP é que se irão iniciar os trabalhos no terreno referentes à fase de construção, com data prevista
de arranque para os próximos meses de Dezembro de
2020 e Janeiro de 2021.
A IP refere ainda no seu site oficial que actualmente a estação do Entroncamento é “dotada de
sinalização elétrica a relés de 1960, comandada
localmente e com regulação manual – através da introdução de horas de passagem dos comboios efectuada manualmente pelos chefes de estação e/ou por
informação telefónica ao CCO de Lisboa - o que obriga ao seu guarnecimento com pessoal operacional.”
Após o final destas obras, e com a instalação da sinalização electrónica, será garantido um “importante reforço das condições de segurança e exploração, como
também é essencial para a execução de futuros trabalhos de modernização das infraestruturas ferroviárias
na Estação do Entroncamento, criando os necessários
suportes de exploração os quais permitem uma maior
flexibilidade da estação para a realização dos trabalhos
de via, reduzindo consideravelmente as perturbações da
exploração.”

l   Da redução dos custos de exploração por via da optimização de meios
humanos directamente afectos à exploração;
l Do aumento da segurança da circulação por diminuição do factor de risco humano.
Esta empreitada de Concepção –
Execução irá ser realizada pela empresa Siemens Mobility, vencedora do
concurso, tem um prazo contratual de

Mato Miranda, 30-04-2016. © José Sousa
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Transporte Ferroviário
com perdas no 2.º
Trimestre de 2020
N

o passado dia 9 de Setembro o Instituto
Nacional de Estatística disponibilizou à comunicação social a informação relativa às
actividades dos transportes durante o 2.º semestre
de 2020.
Desse documento destacam-se os decréscimos
acentuados e generalizados no transporte de passageiros e de mercadorias em todas as áreas, sendo
que apenas vamos reproduzir seguidamente os números relacionados com a ferrovia nos seus mais
diferentes aspectos.
Transporte ferroviário com forte quebra de passageiros
“No 2º trimestre de 2020, o transporte de passageiros por comboio sofreu uma redução de 70,5% (+6,4%
no trimestre anterior), tendo transportado um total de
12,7 milhões de passageiros. Em tráfego suburbano a
diminuição foi de 69,9% (+8,8% no 1ºT 2020), com uma
movimentação de 11,6 milhões de passageiros. As mo-

vimentações interurbanas foram ainda mais afetadas,
registando uma quebra de 75,5%, o equivalente a 1,0
milhão de passageiros, tendo o tráfego internacional
sido totalmente suspenso.”
No 2º trimestre de 2020, foram transportadas por
modo ferroviário 2,0 milhões de toneladas de mercadorias, a que correspondeu um decréscimo de 14,2%
(-7,3% no trimestre anterior), tendo o respetivo volume
de transporte (toneladas-km) diminuído 7,2% (-8,1% no
1ºT 2020).
Transporte de passageiros por metropolitano com
quebra histórica
“Sob o efeito da paralisação dos transportes públicos
devido à pandemia COVID-19, o transporte por metropolitano registou uma quebra histórica de 76,3% no 2º
trimestre de 2020, com um total de 16,3 milhões de passageiros transportados. O valor mínimo ocorreu no mês
de abril, no qual apenas foram contabilizados 3,0 milhões de passageiros (-86,6% face ao mês homólogo).

Movimento de passageiros no transporte ferroviário pesado, por tipo de tráfego. Adapatado de Atividade dos
Transportes, 2º Trimestre de 2020. Instituto Nacional de Estatística.
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O sistema de metropolitano de Lisboa transportou
10,8 milhões de passageiros no trimestre em análise,
valor que representou uma variação negativa de 76,8%.
O Metro do Porto foi utilizado por 3,9 milhões de passageiros no 2º trimestre de 2020 (-78,4%) e o Metro Sul do
Tejo por 1,6 milhões de passageiros (-60,1%).
A oferta de lugares-km diminuiu 15,4% no 2º trimestre
de 2020 (+0,8% no 1ºT 2020), com diminuições trans-

versais aos três sistemas de metropolitano (-15,9% no
Metro de Lisboa, -14,2% no Metro do Porto e -16,0%
no Metro Sul do Tejo). A taxa de utilização conjunta dos
três sistemas de metropolitano fixou-se em 6,5% (-17,1
p.p.).”
https://www.ine.pt/

Passageiros transportados e taxas de variação homóloga, por sistema de metropolitano. Adapatado de Atividade dos Transportes,
2º Trimestre de 2020. Instituto Nacional de Estatística.

Principais indicadores da atividade dos transportes. Adapatado de Atividade dos Transportes, 2º Trimestre de 2020.
Instituto Nacional de Estatística.
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Modernização
da Linha do Oeste

Linha do Oeste perto de Dois Portos em Janeiro de 2020. © José Sousa

A

reno.

modernização e electrificação da linha do
Oeste vai ultrapassando todos os trâmites
legais antes das obras se iniciarem no ter-

No passado dia 8 de Setembro foi publicado em Diário
da República o Despacho 8626/2020 com vista à necessária expropriação de diversas parcelas de terreno
necessário à concretização do projecto. Segundo o Despacho, é declarada a utilidade pública, com carácter de
urgência, da expropriação dos bens imóveis e direitos
a eles inerentes necessários à modernização do troço
Mira Sintra – Meleças – Torres Vedras (excl.) da linha
do Oeste.
Dez dias depois foram publicadas, também em Diário
da República, duas portarias relacionadas com a intervenção na linha do Oeste.
A Portaria 567/2020, do dia 18 de Setembro, deu autorização à Infraestruturas de Portugal para proceder
à repartição de encargos relativos ao protocolo para o
estabelecimento de “Alimentação eléctrica da futura Subestação de Tracção de Runa, no âmbito da Modernização da Linha do Oeste – Troço Mira Sintra – Meleças
– Caldas da Rainha, entre o km 20,320 e o km 107,740”,
com um montante global de 3 674 778,13 euros, mas
com a condição de ter financiamento europeu com candidatura aprovada e sujeito a financiamento nacional
máximo de 2 251 235,18 euros.
Como habitualmente os encargos orçamentais decor14

rentes da execução do protocolo acima repartido terão
de ser repartidos por vários anos, não podendo os valores referidos em seguida ser excedidos em cada ano
económico. A estes valores acresce o valor do IVA à taxa
legal em vigor.
Em 2020: 657 2785,29 euros;
Em 2021: 723 931,29 euros;
Em 2022: 1 830 039,51 euros,
Em 2023: 463 022,04 euros.
Ainda no dia 18 foi publicada a Portaria 568/2020,
referente à autorização concedida à Infraestruturas de
Portugal para que possa proceder à repartição de encargos relativos ao contrato para a Empreitada de “Modernização do troço Torres Vedras (incl.) -Caldas da Rainha, da linha do Oeste”, com um montante global de 40
milhões de euros, mas também com a condição de ter
financiamento europeu com a candidatura aprovada e
sujeito a um financiamento nacional máximo de 25 504
719,48 euros.
Em relação a este contrato, os encargos orçamentais
serão repartidos da seguinte forma, não podendo exceder estes valores em cada ano económico:
Em 2020: 1 750 000 euros;
Em 2021: 14 750 000 euros;
Em 2022: 23 500 000 euros.
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Grupo IP fecha 1º
Semestre com EBITDA
Positivo de 200 M€
R

rias.

esultados refletem impacto da Covid-19 nas receitas de utilização
das infraestruturas rodoferroviá-

IP reforçou a conservação rodoviária e ferroviária e o investimento no Ferrovia 2020.
Comunicado sobre Resultados
1.º semestre 2020.
“O Grupo IP terminou o primeiro semestre de
2020 com um EBITDA amplamente positivo de
200M€, mas inferior em -94M€ ao registado no
primeiro semestre de 2019 (294M€).
Esta evolução deveu-se principalmente à
redução do rendimento associado às principais receitas operacionais, designadamente
Contribuição do Serviço Rodoviário (-63M€), Portagens (-36M€), Tarifa de Utilização da Infraestrutura
Ferroviária (-4M€) e rendas de espaços e estacionamentos (-1,4M€).
Como razão una e fundamental para a queda
destes rendimentos identifica-se o efeito da pandemia
COVID-19 sobre o nível de utilização da infraestrutura
rodoferroviária sob gestão do Grupo IP durante o segundo trimestre do ano.
Destaque pela positiva para o facto do Grupo
ter assegurado integralmente a operacionalidade da
sua rede, tendo aumentado, face ao primeiro semestre
de 2019, o nível de intervenções na infraestrutura. Com
efeito, no primeiro semestre de 2020, o gasto com as
atividades de conservação das redes rodoviária e ferroviária ascendeu a 85,1M€, mais 11% do que em igual
período de 2019.
Relativamente ao resultado financeiro verificado
até ao final de junho de 2020 (-125M€) e apesar
da redução verificada nos encargos financeiros associados à divida sob gestão direta do Grupo IP (7,5M€), a
conclusão em 2019 dos processos de renegociação dos
contratos de Subconcessão, conduziu à atualização
do modelo contabilístico de reconhecimento destes
contratos, originando um agravamento daquele resulta-

do em -23,5M€ face a igual período de 2019.
O resultado líquido do Grupo IP fixou-se assim em
-48,5M€, refletindo, em larga medida, o impacto extraordinário, global e não previsível da COVID-19 e que
contrasta com o resultado líquido positivo de 35M€ verificado no período homólogo de 2019.
No que se refere ao investimento concretizado durante os primeiros seis meses de 2020, este atingiu o
montante de 75,7M€, dos quais 54,5M€ relativos
ao Programa de Investimentos Ferrovia 2020, o que
representa um aumento de 29% face ao período homólogo de 2019.
De realçar que o Grupo IP, consciente da importância
de que se revestiu a liquidez para os seus fornecedores
com a eclosão da pandemia, procedeu, ao longo
do semestre, à aceleração da liquidação da respetiva
faturação. Esta medida veio permitir que no primeiro semestre de 2020, o prazo médio de pagamento (PMP) da
IP se tenha fixado em 23 dias.
Por fim, destaca-se a política de financiamento prosseguida pelo acionista de capitalização da empresa
através de operações de aumento de capital que, no primeiro semestre de 2020, ascenderam a 355M€.
Almada, 25 de setembro de 2020”
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MEDWAY passou a
Assegurar na Totalidade
o Comboio Sines – Sevilha
Fotografias : Alejandro Martin Medina ©

D

esde o dia 31 de Agosto, a Medway passou
a assegurar a operação do seu comboio
Terminal XXI – Sevilha em todo o seu trajecto. Iniciado a 8 de Maio de 2018, o comboio ainda era
operado pela Renfe Mercancias entre a capital andaluza e Mérida. Após a formação de pessoal e a disponibilização de uma Euro4000 para todo o trajecto Entroncamento – Sevilha, o operador português tomou
assim as rédeas de um tráfego importante e que em
Espanha corre pela espectacular linha Zafra – Los

Rosales. Em Sevilha, o comboio destina-se ao terminal de La Salud, onde estão ancorados terminais de
contentores do porto local.

Comboio Nº 82809 (333.369 + TECO MSC) La Salud > Mérida por Llerena no dia 24-08-2020, antes de ser assegurado pela
MEDWAY em todo o seu percurso.
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Comboio Nº 42830 (335.033 + TECO MSC) Mérida > La Salud por Villafranca de los Barros no dia 04-09-2020.

Comboio Nº 42830 (335.033 + TECO MSC) Mérida > La Salud por El Raposo no dia 04-09-2020.
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SNCF Apresentou a
Rielsfera,

que operará em

O

Espanha com a marca Ouigo

s caminhos de ferro franceses apresentaram a 22 de Setembro os primeiros detalhes da futura oferta ferroviária da empresa
em Espanha, onde operará através da sua sucursal
Rielsfera. A primeira grande novidade é que, contrariamente ao que havia anunciado até aqui, a marca comercial será a Ouigo – mesma marca que em
França – e não Falbala.
Os comboios serão os TGV Duplex de nova geração,
da série 800, dos quais dois estão há várias semanas
em Espanha para ensaios e formação. Os comboios se-

rão mantidos pelas oficinas Alstom-Renfe, em Espanha.
Com capacidade para cerca de 700 passageiros, os
comboios serão a estrutura da nova oferta low cost, que
promete tarifas de base 50% inferiores às da Renfe, colocando uma viagem Madrid – Barcelona (620 quilómetros) no patamar dos 50€, fora promoções. A empresa
colocou à venda os primeiros 10.000 bilhetes a 24 de
Setembro, com o valor de 1€.
O arranque da operação está previsto para 15 de Março de 2021, sendo a primeira operação concorrente à
Renfe que, em resposta, prepara também a sua oferta
Low Cost – os AVLO.

Primeira imagem do que pode ser a decoração Ouigo dos comboios
espanhóis.

Contrariamente à oferta Ouigo em
França, os comboios em Espanha
manterão serviço de bar e pessoal a
bordo para apoio aos passageiros, em
linha com as especificidades culturais
do país. Ao todo, a SNCF prevê deslocar para Espanha, nesta fase, 14
comboios de dois pisos – uma aposta
fortíssima no mercado espanhol.

Ouigo - Mapa da rede, após lançamento do serviço entre Barcelona e Madrid
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Centro Interpretativo
do Vale do Tua
Fotografias : José Sousa ©

S

ituado na estação do Tua, linha do Douro, o
Centro Interpretativo do Vale do Tua (CIVT)
foi o vencedor do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana (PNRU) 2020. Este galardão refere-se à Melhor Intervenção Inferior a 1000 m2, um das
várias categorias que estava a concurso. A entrega
dos prémios decorreu no dia 17 de Setembro no edifício dos Paços do Concelho da autarquia da cidade
do Porto.
O Centro Interpretativo do Vale do Tua surgiu sob a alçada da Agência de Desenvolvimento Regional do Vale
Tua (ADRVT), constituída  no seguimento do processo
de construção da barragem do Foz Tua, que obrigou a

que vários quilómetros da linha do Tua ficassem submersos até à estação da Brunheda. Da ADRVT fazem
parte os municípios de Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor, e este centro é o resultado de
algumas das medidas de compensação da EDP para os
territórios afectados pela construção da barragem.
O pólo museológico teve um custo de investimento
de cerca de 2 milhões de euros e levou a uma requalificação de dois armazéns existentes na estação do
Tua, que foram reabilitados e adaptados à nova função,
numa parceira entre a IP Património e a ADRVT, que
assinaram um contrato de subconcessão que é válido
por 25 anos.

A entrada no armazém situado entre as linhas do Tua e Douro, 02 de Setembro de 2018.
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Os dois armazéns que
fazem parte do domínio
público ferroviário, têm
uma área total de 809 m2,
e estão colocados em lados opostos da linha do
Douro na estação do Tua,
sendo que um deles era
comum com a linha de bitola métrica do Tua como
é visível na imagem desta página, onde podemos
ver a via estreita do lado
esquerdo e a linha do
Douro do lado direito
Um dos espaços é
destinado ao acolhimento e funciona como um
centro de promoção turística, enquanto que o
outro imóvel é onde está
Interior do espaço muselógico, 02 de Setembro de 2018.
instalada a exposição
museológica permanente
Deste modo a memória da linha do Tua acaba por ser
e onde é possível instalar exposições temporárias num
o principal tema presente, levando desse modo o “viespaço polivalente.
sitante a recordar o caminho-de-ferro e compreender a
Este centro, pelas palavras dos promotores do projec- realidade local, podendo envolver-se com o sentimento
to, é “um espaço de excelência para a preservação da dos habitantes pela perda do acesso ao comboio. A ligamemória do Vale do Tua, consagrando a Linha Ferroviá- ção entre a via-férrea e os residentes do Douro e Trásria do Tua e promovendo a história deste território, a sua -os-Montes é o momento que se celebra”.
importância económica, social e cultural”. Este espaço
Já em Dezembro de 2019, o projecto de arquitectuinterpretativo pretende dar a conhecer o antigo vale anra do Centro Interpretativo, tinha recebido um Menção
tes da construção da barragem, quer na sua dimensão
Honrosa, no âmbito da atribuição do Prémio de Arquigeológica e natural, quer na sua dimensão humana.”
tetura do Douro por, segundo o júri, representar
“um notável projeto de
reabilitação, reutilização
e valorização de icónicos
armazéns devolutos ou
abandonados”. Relembramos que o projecto de
arquitectura deste centro
é da autoria dos arquitetos Susana Rosmaninho
e Pedro Azevedo.
https://www.infraestruturasdeportugal.pt

O que resta da linha do Tua junto do Centro Interpretativo, 02 de Setembro de 2018
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Locomotiva 238 vai
ser

A

Preservada pelos

Nirvana Studios

fundação do Museu
Nacional
Ferroviário
anunciou a cedência
da locomotiva 238 à Companhia
Custom Circus. Com o apoio
de várias entidades públicas e
privadas, o projecto levou a locomotiva do armazém das madeiras, onde há décadas estava
armazenada, para os Nirvana
Studios, em Barcarena.
Preparada no Entroncamento, a
locomotiva foi transportada para
Barcarena por via rodoviária, onde
será restaurada, num projecto de
cariz artístico e não museológico,
dado que a Fundação considera
que a peça não se encontra em
estado de ser recuperada de acordo com os preceitos museológicos, apesar de aparentar
um estado significativamente
melhor do que outras peças
recuperadas no passado.

Locomotiva CP 238. © Museu Nacional Ferroviário

A locomotiva vai assim
originar a obra artística
“Loco’motive”, em exposição
outdoor, de inspiração no
imaginário Steampunk, que
há alguns anos anima também um festival com o mesmo nome no Museu Nacional
Ferroviário.

Locomotiva e tender CP 238. © Museu Nacional Ferroviário

21

CP Forma Maquinistas
com a 1554
A composição da formação de maquinistas na “imensidão” da estação de Vidigal. © João Cunha

P

ara possibilitar o guarnecimento do comboio socorro do Entroncamento com a locomotiva 1554, que permitirá recuperar a
habitual 1400 para serviços na linha do Douro, a CP
está a formar os maquinistas do depósito do Entroncamento na série 1550. Após a necessária formação
teórica em sala, a CP realiza
diversas marchas de refrescamento do pessoal de condução,
que há muitos anos não conduzia esta série de locomotivas.

A locomotiva 1429, que estando à beira do seu potencial quilométrico tem estado a assegurar o comboio
socorro do Entroncamento, entrará em revisão de nível
2 no Barreiro logo que a 1554 reúna as condições operacionais para assegurar esta missão, previsivelmente no
fim das sessões de formação.

Após revisão geral no Barreiro e
a aptidão dos maquinistas à sua
operação, a 1554 ficará encarregue em exclusivo do comboio
socorro do Entroncamento, sendo ainda previsível que possa ser
vista pontualmente em manobras
no depósito.
As marchas decorrem desde o
início de Setembro às quartas e
Sábados, prolongando-se até ao
primeiro fim de semana de Outubro.
22

A 1429 ainda ao serviço do comboio de socorro, em Setembro. © João Cunha
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Manobras na estação do Entroncamento, 19 de Setembro. © João Morgado

A formação do dia 30 de Setembro à passagem por Vale Figueira. © Ricardo Quinas
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A primeira marcha de formação,em plena linha do Norte, perto do Cartaxo, 05 de Setembro. © Filipe Fernandes

Em plena concordância do Setil que permite a ligação entre as linhas do Norte e de Vendas Novas, no dia 19 de Setembro.
© João Morgado
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A 26 de Setembro, a 1554 rumando a Vendas Novas pára na Agolada, em formação de maquinistas. © Ricardo Quinas

Marcha de Formação 32301 na estação de Coruche a caminho de Vendas Novas, no dia 09 de Setembro.© Fernando Liberato
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A estação de Canha assiste à passagem da composição no dia 26 de Setembro. © José Sousa

A renovada 1554 na linha de Vendas Novas entre Vidigal e Vendas Novas, 05 de Setembro. © João Cunha
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A composição aproxima-se de Vendas Novas, num troço que não é muito utilizado por circulações ferroviárias,
05 de Setembro. © João Balseiro

A composição entra na estação de Vendas Novas, 12 de Setembro. © José Sousa
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Uma pausa na estação de Vendas Novas, 05 de Setembro. © João Balseiro

Não há que enganar, a 1554 está de volta aos carris portugueses, 05 de Setembro .© João Balseiro
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Depois de inverter a posição da locomotiva, a composição prepara-se para partir de Vendas Novas, 26 de Setembro.
© José Sousa

A caminho do Entroncamento nos primeiros quilómetros da linha de Vendas Novas após saída da estação no dia 26 de
Setembro.© José Sousa
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A estação de Coruche assistiu ao regresso da composição ao Entroncamento no dia 5 de Setembro. © João Balseiro

A composição na linha de Vendas Novas perto de Marinhais, 09 de Setembro. © Bruno Luis
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De volta ao Entroncamento a composição aproxima-se da concordância do Setil, 26 de Setembro. © Ricardo Quinas

Mais uma marcha de formação que se aproximava do fim com a passagem pela estação de Riachos no dia 23 de Setembro.
© Pedro Silva
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Spotting

Após paragem em Santarém, a
1554 arrancando em direcção ao
Entroncamento, a 26 de Setembro
de 2020.
Ricardo M. Ferreira
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Oficinas de Guifões e Contumil
Resumo Fotográfico Actividade de Setembro

Fotografias : Twiter de José Carlos Barbosa [https://twitter.com/zecarlosbarbosa]

No início de setembro mais uma carruagem
Schindler foi colocada ao serviço após profunda
remodelação. Nestas fotos podemos ver o
excelente trabalho que está a ser feito para dar
uma nova vida a estas bonitas carruagens.
Quase pronta está mais uma carruagem Schindler,
a 21-22 026 que surge com uma novidade, a porta
central desaparece e no seu lugar foram abertas
mais duas janelas de cada lado.

33

Comboio Correio

A recuperação das locomotivas CP2600
continuam em bom ritmo estando neste momento
seis a funcionar.
Até à inauguração da linha do Minho a CP espera
ter sete locomotivas desta série totalmente
recuperadas. Nestas imagens podemos ver os
trabalhos de recuperação da 2607 e a 2611 já com
nova pintura.
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Também as Napolitanas
estão a ser alvo de
recuperação e aos 90 anos
de idade a CP prepara-se
para lhes devolver o brilho
da sua juventude.
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As

E

obras em curso do

ste mês vamos apresentar uma série de fotografias da autoria da Mota-Engil, Engenharia
e Construção, imagens que foram retiradas
de um vídeo publicado pela empresa no You Tube.

O conjunto de imagens refere-se à Empreitada Geral
de Construção civil do subtroço Freixo - Alandroal, da
nova linha ferroviária que irá ligar Évora a Elvas.

Ferrovia 2020
Linha Évora - Elvas

Fotografias:
Mota-Engil Engenharia e Construção ©

Com algumas das fotografias tiradas com recurso a
um drone é possível ter a percepção do trabalho imenso
que tem vindo a ser feito de modo a abrir o canal ferroviário, rasgando serras e ultrapassando vales através de
trincheiras e viadutos. O vídeo está disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=LVTLPEoF72Q

Os trabalhos
começam com
a abertura dos
primeiros caminhos
que permitem o
acesso aos locais de
trabalho.

A limpeza dos
terrenos, que obrigou
ao abate de centenas
de árvores, surge
da necessidade de
abrir aquele que
será o futuro canal
ferroviário.
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Será necessário
remover milhares de
toneladas de terra
para a instalação
dos pilares das
várias pontes e
viadutos que vão
ser erguidos para
permitir a colocação
da via férrea.

Aqui são
perfeitamente
visíveis as
escavações
relacionadas
com a abertura
dos caboucos
destinados aos
pilares de viadutos e
pontes.

Aquela que será
futuramente uma
longa recta de
caminho de ferro,
obriga a que seja
necessário vencer
os desníveis
existentes. Podemos
observar os
trabalhos iniciais da
construção de uma
obra de arte.
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As fotografias
de âmbito aéreo
permitem-nos
ter uma melhor
percepção da
dificuldade existente
na construção de
uma linha férrea
moderna e eficiente.

Serão necessárias
várias toneladas de
betão para consolidar
as bases das centenas
de pilares que irão ser
construídos ao longo
da linha.

A construção dos
viadutos vai permitir
ultrapassar os
vários desníveis da
orografia existentes.
Nesta imagem
podemos observar
os trabalhos num
vale com uma
encosta em fundo.
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Mais uma imagem
imponente de
todos os trabalhos
preparatórios para
a construção de um
viaduto.

As obras de arte para
além de permitirem
ultrapassar os
cursos de água,
como a ribeira
existente na foto,
vão servir também
para o comboio
passar sobre os
vales existentes.

Futuro viaduto da
Retorta, com 404
metros de extensão
vai permitir a
passagem inferior
da estrada nacional
373, no sentido de
Elvas.
Actualmente os
trabalhos estão
numa fase mais
avançada.
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A vila do Alandroal
vai ter a linha a
passar perto, sendo
sensivelmente neste
local a separação
das subempreitadas
Freixo - Alandroal e
Alandroal - Elvas.

Sensivelmente ao
quilómetro 142 será
necessário construir
uma passagem
superior rodoviária.

Por entre vales
e encostas é
impressionante
observar os locais do
ponto de vista aéreo
por onde a linha irá
passar.
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O progresso tão
necessário para o
desenvolvimento do
país obriga neste
caso ao sacrifício
de elementos da
natureza.

Depois da abertura
dos caboucos,
avançam os
trabalhos de
construção das
sapatas dos pilares...

... e seguidamente
da colocação dos
diversos tramos
que constituem o
viaduto.
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Uma outra imagem
que demonstra bem
o trabalho hercúleo
que é necessário
para implementar o
canal ferroviário.

Para além da abertura
do canal ferroviário
podemos ver o
estaleiro construído
pela Mota - Engil.

Aqui podemos
observar a
construção dos
diversos pilares que
vão suster o viaduto.
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Ao contrário do
que aconteceu nas
últimas décadas,
finalmente temos no
terreno a construção
de uma nova linha
ferroviária ao invés
de uma autoestrada.

A paisagem desta
zona do Alentejo irá
mudar radicalmente
após a construção
da nova linha entre
Évora e Elvas.

Trabalhos de
construção de uma
passagem superior
rodoviária na
estrada existente
entre Redondo e
Alandroal.
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A abertura de
trincheiras decorre a
bom ritmo nas obras
do troço Freixo Alandroal.

Trabalhos de abertura
de mais um cabouco.
São dezenas de
máquinas e homens
a trabalhar em
simultâneo em vários
locais.

Uma visão fantástica
dos trabalhos que
se efectuam numa
encosta para a
implementação
no terreno de um
viaduto.
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Em alguns locais
os pilares já se
apresentam numa
fase avançada da
construção.

Mais uma vista de
um dos tramos que
irá fazer parte de
uma obra de arte.

Finalizamos
este conjunto de
imagens da autoria
da Mota - Engil
com uma fotografia
noturna da
construção de um
tabuleiro.
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C

om a colaboração do Antero Pires, quer em
termos de texto, quer em termos fotográficos, este mês a Trainspotter apresenta aos
leitores uma nova “visão” dos trabalhos que têm decorrido na linha da Beira Baixa entre a Covilhã e a
Guarda, incluindo a Concordância das Beiras.
Para início da foto reportagem vamos começar pelas fotografias mais recentes, referentes ao mês de
Setembro e relacionadas com a “união” das duas vias.
Foi na saída da Covilhã em direcção à Guarda que foi
colocado o tampão de choque que impedia a circulação a partir desse local. Como as obras de reposição
da linha começaram no sentido descendente só muito
recentemente é que se assistiu à colocação de carris
neste local.

Linha da Beira Beixa e
Concordância das Beiras

Texto e Fotografias:
Antero Pires - Linha da Beira Baixa ©

O tampão de choque existente
após a estação da Covilhã no
sentido ascendente.
06-09-2020.

As máquinas de via utilizadas
nas obras da linha da Beira
Baixa entre a Covilhã e a Guarda,
"espreitam" timidamente pela
união dos dois troços.
06-09-2020.
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ntrámos em Setembro com uma linha da
Beira Baixa (quase) de novo ligada na
íntegra até à Guarda. Quase, é mesmo o
advérbio chave para as obras Covilhã - Guarda
e iremos usá-lo com frequência nos parágrafos
que se seguem.
Partindo da estação da Covilhã encontramos o
tampão de choque que separa neste momento o troço em obras do resto da linha em serviço. Por serem
apenas uns metros de carril desapertado, não seria
de admirar que houvesse uma cerimónia simbólica
por parte da tutela para assinalar ou o fim das obras
ou a religação. E de facto, isso até poderia acontecer
no dia 2 de Outubro à margem da Cimeira Ibérica
na Guarda, entretanto adiada para data ainda a confirmar. Aqui temos o primeiro “quase”. Convinha, no
entanto, tratar do matagal que tomou conta destas
dezenas de metros assentes em 2010 / 2011.

A nova linha já chega até junto da Covilhã onde repousa a
estabilizadora dinâmica de via, 06-09-2020.

O ritmo das obras tem sido alucinante sobretudo
neste primeiro quilómetro (o último a levar carris) a
seguir à estação da Covilhã: no espaço de um mês
colocou-se a via, terminou-se a reconstrução da ponte da Carpinteira (faltando o contracarril), reforçou-se
um talude (agora alvo de trabalhos de drenagem),
ergueram-se os postes para a catenária, uniram-se
os feeders e (à medida que este texto ia sendo escrito) iniciou-se uma nova frente de colocação de fio
para unir com o cobre que tem vindo a ser colocado
no sentido inverso desde Caria.

A estabilização de taludes é uma tarefa de enorme
importância em termos de segurança, evitando assim
a queda de detritros sobre a via. Neste conjunto de
fotografias conseguimos ter a percepção dos diversos
trabalhos, que passam pela colocação de uma malha
metálica e depois o betonamento da mesma.
06-09-2020.
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A ponte que se segue, o viaduto dos 8 arcos (e que
infelizmente não foi brindado com uma necessária lavagem à sua alvenaria) teve a sua catenária completamente instalada no tempo recorde de uma semana.
Estando o fio colocado sem interrupções a partir do
PK 167.5 até à Guarda, está quase completa a sua
instalação total, faltando cerca de 1 quilómetro.
Precisamente nesse quilómetro existe um posto de
transformação, podendo ser um potencial local para
se dar a união das duas frentes de colocação de fio.
Este posto ainda não foi ligado à rede eléctrica, à
semelhança dos restantes 2 ao longo do trajecto e do
posto localizado na zona neutra em Caria.

A ponte da Carpinteira já está reconstruida como se pode
ver na primeira foto do lado direito superior. Por outro
lado a ponte "dos 8 arcos" sendo em alvenaria manteve-se
praticamente inalterada. Podemos observar que para além
de alguns postes de catenária, faltava ainda a ligação dos
mesmos ao resto da linha.
06-09-2020.
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A partir do PK 167.5 no Canhoso e até à Guarda temos uma via contínua com catenária. Os únicos carris
em falta são os contracarris nas pontes. Porém, dependendo da zona, existem alguns elementos em falta
e que mais uma vez nos leva à classificação de linha
“quase pronta”.
Junto à passagem de nível da Quinta da França, por
exemplo, já existem sinais, mas não encontramos balizas de CONVEL. A própria PN ainda não dispõe do
equipamento de automatização, à semelhança da PN
da EN18-3 à entrada de Caria. Por outro lado, na PN
antes do apeadeiro só falta colocar as barreiras no equipamento da Efacec.
Caria está também na casa do “quase”, no sentido em
que não foram ainda repostos todos os painéis de azulejo no edifício de passageiros nem efectuada a deservagem quer da via quer da plataforma / abrigo construídos
em 2009, embora todo o largo da estação tenha sido
completamente remodelado e o edifício apresente uma
cara lavada depois de décadas de degradação.
Olhando para Belmonte, falta automatizar os AMVs e
dar um jeito à plataforma que apresenta sinais de vandalismo, sobretudo nos abrigos construídos em 2009 (com
bancos em falta e vidros partidos). Um pouco mais a
norte encontramos outra PN a ser automatizada, cujo
equipamento ainda não foi instalado, mas a via já possui
os respectivos contadores de eixos.
Maçainhas foi a paragem que mais mudou, estando
a plataforma pronta, esperando-se agora que o posto
de transformação adjacente seja finalizado e o acesso
ao apeadeiro devidamente alcatroado. Também o outro
apeadeiro remoto, Benespera, encontra-se quase pronto, faltando a instalação do equipamento de automatização da PN, acabamentos na plataforma e (esperemos)
a reposição do painel de azulejos com o nome por cima

das portas do EP recuperado.
Até aqui não avistámos nem balizas CONVEL nem sinais de velocidade. As primeiras começam a surgir junto
ao apeadeiro do Sabugal na aldeia do Barracão, às portas da Guarda. Perdeu-se uma oportunidade de mudar o
nome deste apeadeiro para a aldeia que sempre o acolheu e que já nem dispõe de uma ligação por autocarro
à cidade do castelo das 5 Quinas.
A ambição também não passou por esta paragem com
potencial de se poder tornar uma estação secundária da
Guarda, dada a proximidade (e agora com melhores
acessos) à parte sul da cidade mais alta do país.  Está
em curso a reposição dos painéis de azulejo e os acabamentos finais da plataforma e zona envolvente, tendo
sido demolido o edifício das antigas retretes no penúltimo fim de semana de Setembro.
O equipamento de comunicações GSM-R e os sinais de velocidade são talvez agora os elementos mais
atrasados no troço Covilhã - Guarda. Se em relação ao
GSM-R só podemos encontrar as torres sem antenas,
os sinais de velocidade só aparecem já junto à agulha
para a concordância das Beiras, com velocidades máximas autorizadas entre os 70 e os 90km/h, deixando
adivinhar uma possível média para estes 46.5km reactivados e para o pequeno novo ramal de 1.5km que
permitirá a circulação directa entre as duas Beiras sem
necessidade de manobras na estação da Guarda e que
já está aparentemente pronto.
A julgar pelo ritmo das últimas semanas e também
pelo que está em falta, não será arriscado acreditar que
tudo ficará pronto até ao final de Outubro, seguindo-se
um período exaustivo de testes (os quais já aconteceram entre o Barracão e a Guarda) e homologação do
troço, afim deste estar em serviço no início de 2021.

Passagem de nível ao quilómetro
PK 178,0 ainda sem os
necessários mecanismos de
segurança instalados.
15-08-2020.
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O edifício de Caria praticamente
recuperado depois de longos
anos de abandono.
15-08-2020.

Belmonte quase pronta
para receber os primeiros
passageiros.
Infelizmente até aqui chega
o vandalismo, uma praga da
sociedade actual.
15-08-2020.

Finalmente, após cerca de
uma década depois do início
da renovação, a estação de
Belmonte irá ter comboios.
15-08-2020.

50

Comboio Correio

O "novo" apeadeiro de
Maçainhas está quase finalizado.
15-08-2020.

O novo posto de transformação
em vias de estar finalizado, junto
da antena de comunicações.
15-08-2020.

Ponte dos Gogos, que se
advinha ser um local de eleição
para fotografar comboios,
quanto mais não sejam as 2240.
15-08-2020.
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O edifício do apeadeiro de
Benespera já com os acessos
devidamente alcatroados, e a
sala de espera, imagem comum
na renovação dos espaços.
15-08-2020.

Espera-se no entanto que sejam
repostos os azulejos com o
nome do apeadeiro.
15-08-2020.

Quanto à passagem de
nível, falta ainda montar o
equipamento de automatização.
15-08-2020.

52

Comboio Correio

Duas das várias pontes existentes neste troço. Do lado esquerdo a ponte da Galrita e do lado oposto a ponte da Penha Barroca.
15--08-2020.

No Sabugal está em curso a reposição dos painéis de azulejo, entre outros trabalhos que visam terminar a intervenção no
edifício, enquanto na plataforma de passageiros do Sabugal decorrem os últimos trabalhos. 15-08-2020.

Algumas das viaturas utilizadas
nas obras de renovação da linha
perto do apeadeiro do Sabugal.
15-08-2020.
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Quilómetro 208.5 onde está
colocada a agulha que permite
o acesso à concordância das
Beiras.
15-08-2020.

A passagem de nível ao
quilómetro 209.5 com a maioria
dos equipamentos já instalados.
15-08-2020.

Uns "fantásticos" 90 km/h numa
linha renovada que manteve os
mesmos defeitos de traçado de
1893.
15-08-2020.
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O viaduto da concordância
das Beiras é a obra de maior
envergadura de todo o processo
de renovação da linha da
Beira Baixa entre a Covilhã e a
Guarda.
15-08-2020.

Finalmente uma vista do
acesso à concordância do lado
esquerdo e da linha para a
Guarda do lado direito.
15-08-2020.

O trator da Somafel efetua uma das últimas circulações de descarga de balastro na conclusão das obras entre Guarda e
Covilhã no dia 10 de Setembro. © Bruno Luis
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MNF Nomeado para o Prémio
Nacional de Turismo 2020

BREVES

O

Museu Nacional Ferroviário foi nomeado para participação
no Prémio Nacional de Turismo 2020 por membros do
respetivo Comité de avaliação.
O Prémio Nacional de Turismo 2020 é uma iniciativa conjunta
do BPI e do Expresso que visa premiar e promover entidades,
projetos e pessoas que se distingam no setor do Turismo. Esta
iniciativa conta com o patrocínio do Ministério da Economia e da
Transição Digital, o apoio institucional do Turismo de Portugal e
o apoio técnico da Deloitte, enquanto knowledge partner.

Jornal Público estreou Podcast Ferroviário

O

Jornal Público iniciou em Setembro um podcast
dedicado às temáticas ferroviárias. “Sobre Carris”,
de Ruben Martins, é o primeiro podcast nacional
exclusivamente dedicado ao meio e sai pela mão de um
dos maiores títulos da imprensa nacional.
O primeiro episódio, publicado a 4 de Setembro, contou com os dois
jornalistas nacionais mais assíduos dos temas ferroviários – Carlos
Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Os temas da primeira conversa
circundaram a possível aposta na alta velocidade em Portugal e o
serviço na linha do Oeste.
O podcast está disponível no Soundcloud do Público, entre outras
plataformas:
https://soundcloud.com/publico-980450019
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Electrificação da Linha do Algarve

N

o passado dia 7 de Setembro, o vice-presidente da
Infraestruturas de Portugal Carlos Fernandes, anunciou
que as obras relativas à electrificação da linha do Algarve
iriam começar nas próximas semanas.
Referiu que o processo de Avaliação de Impacto Ambiental
referente ao troço entre Faro e Vila Real de Santo António se
encontrava terminado, enquanto que o processo similar destinado
à electrificação entre Tunes e Lagos estava practicamente fechado.
É previsão da Infraestruturas de Portugal proceder nas próximas
semanas ao lançamento das duas empreitadas, faltando, segundo
palavras de Carlos Fernandes, as últimas autorizações.
Fotografia de Pedro André do quilómetro 378 da linha do Algarve em
Julho de 2019.

Intervenção na Ponte do Tejo

A

Portaria 540/2020 publicada no dia 7 de Setembro permite à
Infraestruturas de Portugal que possa proceder à repartição
de encargos relativos ao contrato para a «linha da Beira Baixa reforço/proteção das fundações da ponte do Tejo». até ao montante
global de 3 500 000 euros.
Para execução do contrato os encargos orçamentais irão ser
repartidos ao longo de três anos, não podendo exceder estes
valores em cada ano económico:
Em 2001 – 500,000 euros;
Em 2022 – 2 033 333,37 euros;
Em 2023 – 966 666,63 euros.
Fotografia de Pedro André em Setembro de 2018.
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Renovação de Via na Linha do Minho

C

om vista aos trabalhos referentes à renovação integral de via
que ocorre nas imediações da estação de Ermesinde na linha
do Minho, entre km 5,050 e 7,750 da via descendente, houve a
necessidade de proceder à movimentação de diverso material de
via da empresa AZVI.

A MEDWAY ficou encarregue do reboque da composição da AZVI
com recurso à locomotiva 1466. Da composição faziam ainda
parte uma atacadeira, uma reguladora de balastro e ainda um ferro
camião.
Fotografias de Rui Pedro Ferreira em Ermesinde no passado dia
01 de Setembro.
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Allan VIP Viajou do Entroncamento a Contumil

N

o passado dia 01 de Setembro a Allan VIP, utilizada
habitualmente para analisar o estado das linhas através
de diversos equipamentos lá instalados, circulou entre o
Entroncamento e Contumil.
Esta viagem ocorreu numa altura em que começaram os primeiros trabalhos na linha
do Norte com vista à renovação integral de via entre Espinho e Vila Nova de Gaia numa
extensão de 14 quilómetros, com um investimento no valor de 55,3 milhões de euros.
Fotografia de Rui Pedro Ferreira na chegada da Allan VIP a Contumil.
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Allan 0365 vai Voltar ao Serviço na Linha do
Leste

E

stá em Guifões a Allan número 0365, uma das últimas a ser desactivada após a saída
da série da linha do Oeste. Esta automotora está a passar revisão geral e destina-se a
substituir uma das duas 0350 actualmente em serviço na linha do Leste. Ambas as que aí
servem e estão próximas de atingir o ponto de passarem também por revisão geral, e esta
unidade permite assim assegurar a manutenção de duas unidades ao serviço dos regionais
Entroncamento – Badajoz. Assim que a 0365 retome o serviço, no início de Novembro, a
0362 deve fazer o caminho inverso, rumo a Guifões.
Fotografia de João Cunha das primeiras fases da revisão geral da 0365, em Guifões.

9632 Preparada para o Regresso ao Serviço

Depois de ter sido alvo de trabalhos de manutenção e revisão, a UDD 9632 efectuou
ensaios dinâmicos de via nas instalações de Guifões que contam com uma via com
700 metros de extensão destinada ao material de via estreita. Nestes ensaios foi
possível obervar o comportamento da automotora em aspectos tão importantes
como o freio e a tracção.
A unidade foi transportada para Aveiro, local onde está instalada a linha de cavalo
que permite ao material de via estreita aceder à linha do Vouga, no início do mês de
Outubro. Em sentido contrário será a 9637 a seguir para as oficina de Guifões para
se proceder às necessárias revisões.
Fotografias: Twitter José Carlos Barbosa [https://twitter.com/zecarlosbarbosa]
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Prolongada campanha 2020 do Comboio a Vapor
O

sucesso do comboio histórico a vapor da linha do Douro
tem sido tão grande mesmo neste ano tão atípico e
catastrófico para o turismo, que a CP voltou a prolongar as
circulações do comboio a vapor que, recorde-se, inicialmente
estavam previstas até ao início de Setembro. Depois de
prolongar por mais alguns Sábados em Setembro, a CP
anunciou entretanto a renovação deste comboio para os dias
3 e 10 de Outubro.
O comboio histórico, puxado pela locomotiva 0186, liga a
Régua ao Tua e tem circulado quase sempre esgotado durante
este ano.
Fotografia de Rui Pedro Ferreira da composição do histórico
em Agosto de 2020 a caminho da estação do Tua.

Requalificação do Dormitório de Castelo Branco

O

antigo dormitório situado na estação de Castelo Branco vai
ser alvo de obras de remodelação, permitindo desse modo
uma melhoria das condições de trabalho e de centralização nesse
local das equipas da Infraestruturas de Portugal que estão situadas
naquela cidade.
Foi assinado um protocolo, assinado entre a IP Património
e a autarquia de Castelo Branco com vista à remodelação e
beneficiação do imóvel correspondente ao antigo dormitório,
em que as obras serão executadas pela Município, assim como
os respectivos projectos de especialidades. O projecto de
arquitectura é da autoria da IP Património, ficando a IP responsável
pelos custos financeiros da obra.

A empreitada consignada no passado dia 27 de Julho tem
um prazo de execução de 365 dias e é da responsabilidade da
empresa João de Baltazar. S.A
Fotografia de José Sousa do edifício do dormitório no dia 15 de
Setembro de 2020.
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Travessas de Caminho de Ferro
Ecosustentáveis

I

nseridos na modernização da linha do leste, levada
a cabo pelas Infraestruturas de Portugal, foram
colocados na Estação do Crato protótipos travessas de
caminho de ferro ecosustentáveis, com vista à criação da
instalação piloto.

As entidades responsáveis por este projeto são:
Extruplás – Reciclagem, Recuperação e Fabrico de
Produtos Plásticos, Lda; CVR – Centro para a Valorização
de Resíduos; PIEP – Pólo de Inovação em Engenharia de
Polímeros; Infraestruturas de Portugal.
Fonte: Facebook do CVR - Centro para a Valorização de
Resíduos
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Mais uma Schindler em Serviço

A

frota de carruagens da CP foi reforçada com unidade Schindler
que foi recuperada nas oficinas de Guifões.

No passado dia 03 de Setembro foram efectuados os necessários
testes de linha para aferir das condições em que a carruagem saiu da
oficina. Para o efeito a CP efectuou algumas marchas, primeiro entre
Guifões e Marco de Canaveses e seguidamente o regresso dessa
estação até Contumil.

Para tração da pequena, mas pitoresca composição, a CP utilizou a
locomotiva eléctrica 2601, também esta recuperada nos últimos meses
para reforçar a capacidade tracção da empresa pública.
Fotografias de Rui Pedro Ferreira da marchas 92203 (Guifões Marco de Canaveses) e 92204 (Marco de Canaveses - Contumil) em
Ermesinde.
Nesta fotografia podemos até observar parte das obras que estão a
decorrer nesta zona da linha do Minho.
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Nova Linha do Metro do Porto

F

oi anunciada a intenção de construir uma nova ligação no
sistema de metro da área metropolitana do Porto, chamada de
“segunda linha do metro de Gaia”.
Caso esta ligação seja uma realidade irá obrigar a que seja
construída uma nova ponte sobre o rio Douro, já que o objectivo é
permitir a ligação entre Santo Ovídio e a Casa da Música, servindo
a zona de Devesas e do Campo Alegre. – Devesas – Campo Alegre.
Segundo João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da
Ação Climática de Portugal, a nova ponte irá situar -se entre as

pontes D.Luiz e Arrábida, sendo exclusiva para o uso do metro,
havendo ainda a possibilidade de poder vir a ser utilizada por
bicicletas e peões.
Fotografia de Rui Nunes de uma composição do Metro do Porto
sobre a Ponte D.Luiz em Agosto de 2013.

Requalificação da Antiga Estação de Moura

D

epois de vários anos ao abandono, já se encontram num
estado bastante avançado as obras que vão permitir dar
uma nova vida à antiga estação ferroviária de Moura.
Após o encerramento do ramal alentejano em Janeiro de 1990, e a
substiuição do comboio pelo autocarro, que toda a infraestrutura
ficou sem utilização, exepção feita a alguns serviços especiais
que ocorreram após o fim do serviço comercial.
Depois do acordo celebrado entre a autarquia e a Infraestruturas
de Portugal, cujo contrato é válido por 25 anos, avançaram as
obras que vão permitir requalificar todo o espaço envolvente à
estação, sendo desse modo construído um moderno Terminal
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Rodoviário, aproveitando o edifício de passageiros que será
adaptado às novas funções.
O investimento ronda os 718 mil euros e tem uma taxa de
cofinanciamento FEDER de 85%.
Fotografia do Município de Moura
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Linha Circular do Metro de Lisboa

O

Metropolitano de Lisboa assinou no dia 22 de setembro com o
METRO SANTOS SODRÉ ACE, constituído pelas Agrupadas MOTA
ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA / SPIE BATIGNOLLES
INTERNATIONAL, SUCURSAL EM PORTUGAL, o contrato referente à
execução da empreitada de projeto e construção do Lote 2: Execução
dos toscos entre a Estação Santos e o Término da estação Cais do
Sodré, PK 1+319,729 ao PK 1+984,273, no âmbito da concretização do
Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa – Prolongamento das
Linhas Amarela e Verde (Rato – Cais do Sodré).
Este contrato, que tem o preço contratual de € 73.500.000,00 (setenta
e três milhões e quinhentos mil euros), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, foi assinado no estrito cumprimento e respeito pelo regime
fixado no Código dos Contratos Públicos, decorridos os prazos legais
e a tramitação subsequente legalmente estabelecida.
O prazo de execução desta empreitada é de 960 dias de calendário,
contados da data da respetiva consignação, que só poderá ocorrer
após obtenção de visto prévio do Tribunal de Contas.
Fonte : https://www.metrolisboa.pt/
Fotografia de José Sousa

Intervenção nas Pontes da Linha do Sul

F

oi aberto o concurso público destinado à Empreitada
“Linha do Sul - Proteção Anticorrosiva de Pontes
Metálicas na Linha do Sul, Fase 2”.
Estas intervenções vão abranger diversas pontes
situadas nos concelhos de Ourique, Grândola, Alcácer
do Sal, Setúbal e Palmela. Serão efectuados trabalhos
de decapagem e aplicação de esquema de pintura nas
estruturas metálicas de modo a prolongar a vida útil das
estruturas.
O valor base do procedimento é de 820 000 euros com um
prazo de execução do contrato de 210 dias.
Fotografia de Pedro André da ponte de Padrões perto de
Canal Caveira, concelho de Grândola em 2012.
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Investimento na linha de Cascais

N

o passado dia 16 de Setembro foi celebrado o contrato
referente à empreitada que visa a beneficiação da
Superestrutura da linha de Cascais entre os quilómetros 7,4
e 16 [Algés, Paço de Arcos e Santo Amaro) e que irá abranger
as vias ascendente e descendente.
Segundo o Portal Base, a empresa responsável pela intervenção será
a Mota – Engil, Railway Engineering, que terá 240 dias como prazo de
execução. O preço contratual foi de 1 735 354,36 euros.
Fotografia de José Sousa de Julho de 2020 da estação de Paço de Arcos

4007 Deve Regressar ao Activo em Outubro
O

CPA 4007, acidentado no início do ano numa passagem de nível a sul
de Santarém, deve retomar serviço no final do mês de Outubro. O grave
impacto com um camião de transporte de estrume destruiu por completo
a cabine de condução, obrigando a trabalhos de grande profundidade e
sensibilidade para a reconstruir. As oficinas do Entroncamento refizeram
todos os perfis do comboio durante o mês de Agosto e Setembro,
decorrendo nesta altura os trabalhos de cablagem e instrumentação da
cabine, após montagem da frente, fornecida entretanto e encaixada nos
novos perfis.

A reposição ao serviço deste comboio é fundamental num cenário de retoma da procura dos comboios de Longo Curso, dado que
permitirá à CP voltar a contar com nove comboios em serviço, permitindo assegurar a normal rotação de 8 composições que o serviço
de base do Longo Curso comporta. Actualmente, devido à queda da procura e persistência dos riscos associados à Covid-19, a
utilização da frota está em mínimos históricos – apenas 5 comboios.
Fotografia : Twiter de José Carlos Barbosa [https://twitter.com/zecarlosbarbosa]
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Linha do Norte, Intervenção Gaia - Espinho

D

ecorre a bom ritmo a intervenção que está a ser
feita entre as estações de Gaia e Espinho, sendo
que são visíveis as evoluções nos trabalhos.

Na zona da futura estação técnica continuam os
trabalhos de terraplenagem que vão permitir a
instalação de mais duas vias com o intuito de aumentar
a capacidade deste troço da linha do Norte, como
podemos observar na fotografia.

Entrentanto entre Miramar e a Granja têm vindo a ser
colocadas junto da linha as novas travessas bi-bloco
destinadas À renovção integral de via que irá decorrer
nesta zona.
Ambas as fotografias do Pedro Mêda são do passado
dia 27 de Setembro.
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Preservação da Estação de São Bento

A

estação mais conhecida da cidade do Porto e uma das mais
bonitas de Portugal destaca-se pela arquitectura e pelos
magníficos painéis de azulejos do pintor Jorge Colaço estando
classificada como imóvel de interesse público.
Para preservar este património, a IP vai avançar até ao final do
ano com uma intervenção de conservação e restauro do teto do
átrio principal da Estação.
Esta intervenção representa um investimento de cerca de 440 mil
euros e irá abranger:

l O restauro do teto do átrio da Estação,
l A substituição da cobertura sobre o átrio da estação,
l A colocação de passadiços no interior do teto para inspeções e
futuras intervenções,
lA colocação de um sistema anti-pombos no interior da estação.
O projeto foi aprovado pela Direção Geral de Conservação do
Norte, por se tratar de um edifício classificado.
Fotografia de Fernando Liberato

Ibercargo assume parceria com Transfesa no
Comboio do IKEA

E

m operação há alguns anos, o comboio do IKEA operado
entre a Catalunha e Alfarelos muda de mãos a partir do mês
de Outubro. A Transfesa, que detém a relação comercial com os
clientes, trocou a MEDWAY pela Ibercargo (consórcio Captrain/
Takargo), para a operação em Portugal.

aqui, a Medway assumia o comboio a partir de Vilar Formoso.
Ao mesmo tempo, este comboio aumentará a sua frequência:
de duas para três frequências semanais. Operado com caixas
móveis, este serviço é um dos tráfegos principais da linha da
Beira Alta e acolhe clientes como IKEA ou Volkswagen.

Além da troca de operador, a Transfesa passa a operar apenas
entre a Catalunha e Medina del Campo, passando a Ibercargo a
ficar encarregue desde comboio logo a partir desta estação. Até

Fotografia de Fernando Liberato do “comboio Ikea” ainda sob a
alçada da MEDWAY em Março de 2018 na estação de Alfarelos.
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MEDWAY Transportou Contentores
Refrigerados ligados da Bobadela até Leixões

F

oi a 3 de Setembro que a Medway realizou o primeiro
transporte de contentores refrigerados (reefers) no eixo
Bobadela – Leixões, recorrendo aos geradores Genset,
colocados sobre os vagões e com capacidade para alimentarem
electricamente os contentores durante 48 horas.

os contentores refrigerados eram alimentados centralmente a
partir de um contentor-gerador, tipicamente colocado a meio
da composição. Logisticamente mais complicada, este tipo
de opção foi gradualmente substituída por toda a Europa por
soluções deste tipo.

Esta aposta vem no seguimento do investimento da empresa
nos ditos geradores, para aumentarem a capacidade de resposta
neste segmento.
Na história dos comboios de contentores portugueses uma
opção técnica distinta era utilizada no eixo Vigo – Lisboa, onde

Fotografia de Ricardo Quinas de um exemplar desses vagões
equipados com geradores Genset

Intervenções na Linha do Oeste

N

o final do mês de Setembro a MEDWAY fez o transporte de
maquinaria da Mota - Engil entre a Bobadela e a estação
do Outeiro na linha do Oeste.
Desta marcha, com tração da 1466, fez parte uma atacadeira
de via, uma reguladora de balastro e uma estabilizadora
dinâmica de via.
Fotografia de José Sousa no dia 30 de Setembro da
composição à passagem pela Pedra Furada.
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Formações da Takargo

D

urante o mês de Setembro decorreram algumas
marchas de formação de linha por parte da
Takargo tendo em vista capacitar mais agentes da
empresa para o percurso efectuado pelo comboio
AutoEuropa.
Relembramos que esta circulação liga as instalações fabris
situadas perto de Palmela e com um ramal particular de ligação
à estação de Penalva, até ao Porto de Setúbal onde os veículos
produzidos pela AutoEuropa são embarcados em navios que
os levam até ao destino de venda.
Fotografia de José Sousa no dia 26 de Setembro com a
formação Penalva - Setúbal-Mar à passagem por Pontes.

Desabamento no Metro de Lisboa

O

dia 29 de Setembro ficou marcado por uma situação que
poderia ter sido de extrema gravidade no Metro de Lisboa. Um
desabamento sobre a linha azul do metropolitano entre a estação
de São Sebastião e da Praça de Espanha provocou 4 feridos
ligeiros e obrigou ao corte da circulação. Na altura do acidente
estariam cerca de 300 pessoas na composição que passava no
local e que obrigou a que o maquinista fizesse uma paragem de
emergência.
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Segundo diversos orgão de comunicação social o incidente
deveu se aos trabalhos que ocorriam na superfície na Praça de
Espanha durante essa altura.
Fotografias: Facebook dos Bombeiros Voluntários do Campo de
Ourique.

Carro Eléctrico

O s 125 A nos do
C arro E léctrico
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Texto: Mário Vieira | Fotografias : Pedro Mêda ©

H

á 125 anos a eletricidade era, para a
grande maioria dos portugueses, uma
força desconhecida. A sua primeira
aplicação no país aconteceu em 1878, aquando
do aniversário do então Príncipe D. Carlos, em
Cascais, tendo mais tarde os globos utilizados
sido instalados no Chiado.
A primeira central elétrica data apenas de 1891,
tendo servido para alimentar a iluminação da Av.
Liberdade. Mas havia outros campos de aplicação e
gente conhecedora das inegáveis vantagens do seu uso.
Um dos meios onde tal seria mais evidente era o dos
transportes, especialmente no modo ferroviário, cujos
primeiros testes datam de 1879, graças à iniciativa do
Engenheiro Wernher Von Siemens, e que logo tiveram
aplicação mais ou menos prática, com a instalação da
Volk’s Electric Railway em Brighton, em 1883. Esta
seria a primeira linha férrea a funcionar com tração
elétrica. A nível de ferrovias urbanas, e graças ao rápido
desenvolvimento da tecnologia, a cidade americana de
Richmond, no Estado da Virgínia, foi a primeira a dotar-
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se de um sistema de carros elétricos. E o sucesso foi
imediato.
Apesar de tudo, em Portugal estes desenvolvimentos
eram conhecidos, daí que alguns operadores de carros
americanos começassem a considerar seriamente a
hipótese de usar a tração elétrica nas suas operações.
De todos, o mais arrojado foi a Companhia Carris de Fero
do Porto, que se decide pela implantação deste sistema,
tonando-se a primeira empresa de viação ferroviária
urbana em Portugal e na Península a fazê-lo.
Estamos em 12 de setembro 1895. A escolha era a
mais idónea uma vez que as formas de tração em uso –
tração animal, desde 1872 e tração a vapor, desde 1878
eram de capital bastante intensivo e, em simultâneo, do
ponto de vista técnico não eram as mais adequadas para
uma cidade com um centro funcional de orografia difícil,
como é o Porto, obrigando por exemplo a usar múltiplas
parelhas de muares para levar de vencida a dura rampa
da Rua da Restauração.
Os elétricos, ou ‘Americanos movidos a electricidade’,
como foram designados inicialmente, conheceram

O 163 com a decoração “Companhia Carris de Ferro do Porto” em mais um passeio por alturas do
tradicional Desfile do Carro Eléctrico que ocorre em Maio, 02-05-2009.

Spotting

O “Americano” n.º 8 puxado por cavalos inaugurou o Desfile do Carro Eléctrico no ano de 2012.

sucesso imediato, ao permitirem uma exploração
dos serviços mais económica e fluída, com viagens
sumamente mais rápidas, tornando-se também desde
logo um verdadeiro motor de desenvolvimento da
cidade. Até 1904, com exceção da linha entre Boavista e
Matosinhos por Cadouços operada com tração a vapor
até 1914, toda a rede urbana da Invicta foi eletrificada,
erradicando de vez os americanos. Os elétricos reinarão
supremos nas ruas do Porto, transportando passageiros
e mercadorias, algo raro para uma rede citadina, até finais
da década de 1940, quando já sob a alçada de uma nova
entidade municipal, os STCP, passam a ter companhia,
sob a forma de autocarros que complementavam os
seus percursos.
Porém, com os STCP a atitude
para
com
os
elétricos
muda
subtilmente numa primeira fase, para
posteriormente se assumir, de forma
declarada, que o sistema de elétricos
era para ser desativado a médio
prazo. Se inicialmente se considerou
a hipótese de modernização do
sistema, que começava a apresentar
evidentes sinais de vetustez, tendo
inclusive avançado alguns trabalhos de
modernização limitada, um projeto mais
abrangente, foi rapidamente arquivado,

surgindo outro que previa a substituição a médio prazo
dos elétricos por troleicarros. Esta substituição iniciou-se
efetivamente em 1959, com o encerramento das linhas
que serviam Gaia pela Ponte Luís I. Esta ligação seria o
palco inaugural para a introdução e posterior proliferação
dos troleicarros. As décadas de 60, 70 e 80 seriam, em
vagas, de acentuada contração do sistema.
Com a chegada da década de 90 algumas contrações
adicionais continuaram a acontecer mas a atitude para
com os elétricos muda novamente, passando a ser
considerados como património da cidade. Surge em 1992
o excelente Museu do Carro Elétrico, para perpetuar a

Uma imagem da “remise” dos eléctricos junto do edifício do museu, Maio de 2015.
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memória do sistema. Em simultâneo, e
por causa da aguda crise que afetava,
como um todo, o sistema de mobilidade
do Grande Porto, surge uma solução
ferroviária de grande capacidade, que é
herdeira direta dos clássicos elétricos;
o excelente Metro do Porto.
Com o surgimento do seu neto, o
Metro, o papel dos simpáticos elétricos
portuenses muda, sendo reconvertidos
para uma operação maioritariamente
“Heritage” e, em simultâneo, de novo
o sistema cresce, ganhando inclusive
uma nova linha, a 22, inaugurada em
O “Pipi” n.º 373
2007. Nos dias de hoje são um dos
maiores ícones da cidade, maravilhando
todos os nacionais e estrangeiros que
os utilizam. As remanescências do sistema desativado

sai em direcção à Cantareira em mais uma edição do Desfile do
Carro Eléctrico em Maio de 2012.

podem ainda ser encontradas em alguns troços da
Avenida da Boavista e, bem próximo, outras zonas
existem, já com carris, que anseiam a materialização dos
projetos para que o Carro Elétrico por ali volte a passar.
É um belo epílogo para uma longa e maravilhosa
história.

Pormenor do degrau de um carro eléctrico com o
símbolo da Companhia Carris de Ferro do Porto.

O interior da nave principal do Museu do Carro Eléctrico com os vários modelos de veículos, veículos de serviço e um troleicarro.
Maio de 2017.
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Preparados para mais um Desfile os carros eléctricos “posam” para os
visitantes que vão chegando, Maio de 2007.

Placa a assinalar a inauguração do Museu do Carro
Eléctrico localizado na antiga central de Massarelos.

As instalações da casa das máquinas da Central de Massarelos, Maio de 2017.
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Em 2008 o Desfile dos Carros Eléctricos “alargou horizontes” e os veículos inundaram a baixa do Porto permitindo imagens de belo efeito e
que só existiam na memória dos mais antigos. Pena que não aconteça mais vezes numa cidade que tem vindo a crescer em termos turísticos
e, do qual o Carro Eléctrico é um dos produtos mais procurados.

Em alguns anos a oficina estava aberta a visitas no dia do Desfile, permitindo ver o espólio existente e os trabalhos em curso,
Maio de 2017.
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“Belga” 287 foi a atração principal do Desfile
de 2017. Totalmente renovado juntou-se à
frota de serviço dos STCP sendo o único
exemplar desta série. O outro veículo em
estado de marcha é o 288 que tem a decoração
do Museu.
Pedro Mêda
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A locomotiva 5609 reboca as composições do Sud Expresso e Lusitânia Comboio Hotel à
passagem pelo viaduto do Sobral no passado dia 10 de Setembro.

O Serviço Sud Expresso
Um Adeus Definitivo?
Texto e Fotografias : Bruno Luis ©

N

o passado dia 10 de Setembro, as
composições Talgo IV afetas aos
serviços
internacionais
Lusitânia
Comboio Hotel e Sud Expresso foram devolvidas
à Renfe após cerca de 6 meses paradas em
Lisboa Santa Apolónia. Recorde-se que devido à
pandemia, o serviço foi suspenso em 17 de Março
deste ano, por tempo indeterminado.
Voltando atrás no tempo, o Sud Expresso nasceu há
mais de um século, no longínquo ano de 1886, ligando
Paris a Hendaye. No ano seguinte, foi estendido a
Portugal e Espanha, começando a circular via Madrid
até Lisboa. Inicialmente, com uma circulação semanal,
com o passar dos anos foi ganhando mais frequências,
passando a circular diariamente cerca de 20 anos
depois. No início do século XX, a estação espanhola
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de Medina del Campo assumia a sua preponderância
como importante entroncamento ferroviário do tráfego
de passageiros e mercadorias que vinha do norte de
Espanha, onde eram separadas a parte da composição
destinada para Portugal, via Salamanca, seguindo a
outra parte para Madrid. O serviço esteve suspenso
durante alguns períodos marcantes da história da
primeira metade do século XX, nomeadamente as
guerras mundiais.
Na segunda metade do século XX, com o início
das vagas de emigração para França, o serviço teve o
seu apogeu durante os períodos em que tinha que ser
reforçado e até desdobrado, especialmente durante o
Verão para as férias dos emigrantes. Até há cerca de
uma década atrás, a composição era formada por um
misto de carruagens Sorefame da CP e as Literas da

Cavalos de Ferro
da Renfe, integrando também
a carruagem UHansa de camas e
uma carruagem restaurante, ambas
da CP. Esta configuração terminou
em 2010, tendo sido substituída por
uma composição Talgo IV da Renfe.
Mais tarde, em 2012, este serviço
passou a circular integrado com o
Lusitânia Comboio Hotel.
Este último, de existência bem
mais recente, foi criado em 1995,
para ligar as duas capitais ibéricas
e começou a circular via ramal de
Cáceres durante a noite pois como
A locomotiva 252.041 na estação de Hendaye após manobra de inversão prepara-se
para regressar com o Sud Expresso em vazio para Irún, 10 de Setembro de 2019
o percurso era maioritariamente
em traçado diesel, com cerca de
na ordem de alguns milhões de euros, o que, aliado ao
10 horas de duração, a partida de
surgimento da pandemia ditou o seu final imprevisto
ambas as capitais ocorria ao final do dia, para chegar
em Março deste ano. Pouco tempo depois, a Renfe
ao destino na manhã seguinte. No entanto, em 2012,
anunciaria também que não iria retomar a exploração do
com o encerramento do ramal de Cáceres, este serviço
Lusitânia Comboio Hotel.
passou a circular juntamente com o Sud Expresso via
Resta esperar que no futuro a pandemia esteja
Beira Alta, pois servia meios populacionais de maior
dimensão no seu novo traçado. A estação espanhola de controlada para saber se a CP, com a recente aquisição
Medina del Campo era o ponto de separação de ambas de material efetuada à Renfe, irá apostar em ligações
além fronteiras, independentemente de ser em horário
as composições aquando da saída de Lisboa.
diurno ou noturno, agora que a liberalização do transporte
Durante os últimos anos de serviço, o Sud Expresso
ferroviário de passageiros em Espanha está prestes a
era explorado pela CP e o Lusitânia estava a cargo da
começar.
Renfe. Porém, ambos começaram a dar prejuízos anuais

A locomotiva 252.044 a chegar a Ávila com o Lusitânia Comboio Hotel no da 14 de Junho de 2017.

79

Associativismo

Os Últimos Avanços na
Nohab 0111
Texto | Fotografias : João Cunha ©

A

pandemia não bloqueou o restauro da
Nohab 0111, embora o tenha abrandado
significativamente.
Impõe-se
um
ponto de situação num projecto que vem sendo
patrocinado pela Trainspotter e que se mantém
único no nosso país.

Com sessões totalmente suspensas nos primeiros
meses da pandemia de Covid-19, os avanços na
automotora foram mais lentos e com sessões mais
espaçadas entre si, com grupos mais pequenos
reunidos a cada vez ou não fossem os voluntários
oriundos de vários pontos do país e o risco recomenda
alguma adaptação da programação.
Ainda assim, durante este ano de
2020 os trabalhos de beneficiação
da
carroçaria
da
automotora
continuaram. Nalguns pontos podese mesmo falar de reconstrução
de carroçaria, tal era o desgaste
apresentado – zonas há e havia onde
até os apoios estruturais haviam
desaparecido com o tempo, sinais
de uma manutenção demasiado
simplificada durante demasiados
anos, em períodos de serviço
comercial onde se aguardou uma
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e outra vez a oportunidade de as
retirar do activo.
Com os topos da automotora
suficientemente
beneficiados
para estancar mais fenómenos de
corrosão e boa parte das superfícies
já tratadas e aguardando os últimos
retoques na altura de pintar, a equipa
focou-se nos trabalhos pesados de
serralharia e foram sendo removidos
painéis inteiros de chapa muito
corroída e fragilizada, substituída por
chapa de 4mm nova devidamente
tratada e dimensionada para replicar
com exactidão o aspecto original.
Nesta altura, o tratamento de
zonas corroídas atingiu cerca de 50%
da extensão recenseada, o que não
deixa de ser um avanço significativo
dada a complexidade do trabalho
e horas necessárias para terminar
estas tarefas.
A equipa vai trabalhar para
acelerar os trabalhos durante os
próximos meses, nunca perdendo
de vista o objectivo último – voltar a
dar dignidade ao último exemplar de
uma das mais significativas séries de
material motor da nossa história.
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D isponibilidade de tração a vapor
no séc . xxi

Comboio a vapor do Museu Nacional Ferroviário da Noruega em Hamar - composição oriunda da Linha UHB (Urskog-Hølandsbanen),
15 de julho de 2020.

Texto | Fotografias: Vasco T. Duarte ©

E

mbora o fim da tração a vapor em regime
comercial de passageiros seja um facto
global, existe atualmente uma demanda
crescente de tais comboios históricos no serviço
turístico sazonal em todo o mundo. Contudo, a
grande maioria dessas locomotivas é centenária e
qualquer operador ferroviário que queira apostar
nelas, terá de analisar os desafios que figuram
num projeto de tal dimensão. O texto que se segue,
pretende ser um guia genérico, enumerando os
principais obstáculos existentes neste tipo de
tração.
Primeiro, o operador ferroviário terá de considerar
a natureza do serviço: estudando o perfil da linha,
incluindo pendentes, rampas e raios de curvatura,
mas também as obras-de-arte e a infraestrutura de
suporte (por exemplo: tomas de água, placas giratórias,
82

Locomotiva “Caroline”, construída em 1861 e em estado
operacional. Hamar, 29 de junho de 2020.

Comboio Internacional
diques para aprovisionamento
de combustível, entre outros).
Em suma, se estes elementos
suportarem a manutenção de um
comboio a vapor que queima carvão
(ou outro substituto), poder-se-á
então proceder ao planeamento
das marchas em função da
disponibilidade de tração existente.
Segundo, o operador ferroviário
deverá estar em condições de
apresentar a oferta desse serviço
especial a potenciais clientes,
ou agências de viagens, pelo
menos com um semestre de
antecedência.
Este
intervalo
é fulcral no planeamento dos
operadores turísticos durante o

Estação de Sørumsand na Linha-museu Urskog-Hølandsbanen. Locomotiva “Høland”,
19 de julho de 2020.

encaixe de atrações nos roteiros
propostos para uma dada região. Ao mesmo tempo, isso
permitirá ao operador ferroviário elaborar um trabalho de
marketing apropriado, tendo também em consideração
o possível valor acrescentado do comércio local (hotéis,
restaurantes e catering), e das autarquias por onde o

comboio passa.
Terceiro, a manutenção de uma composição a vapor
em serviço regular requer alguma capacidade oficinal
local, bem como a atenção de pessoal qualificado para
esse tipo de material. Como já se referiu anteriormente,
a maior parte das locomotivas a vapor é de outra era

Depósito de Grovane, na Linha-museu Setesdalsbanen. Trator diesel SJ N.º 307 e Locomotiva N.º 5, 25 de julho de 2020.
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– tal como a maquinaria e os tornos
usados no fabrico de componentes
específicos. Portanto, deverá ser
feito um estudo para garantir uma
fonte de peças adequada em função
do serviço pretendido e do ciclo de
revisão das locomotivas. Também
tem de existir o know-how para
manusear estas ferramentas, algo
que leva ao ponto seguinte.
Quarto, o pessoal responsável
deve localizar e corrigir possíveis
avarias em tempo útil, evitando
o atraso ou o cancelamento dos
comboios. O recurso a uma máquina
Estação de Grovane, com via algaliada 1435/1067. Locomotiva N.º 6 construída pela
a diesel é uma solução de último caso,
Thune em 1902, aguardando partida na Linha-museu Setesdalsbanen,
26 de julho de 2020.
embora isso possa comprometer
as expetativas dos clientes.  Assim,
questões de logística oficinal ou pelas razões acima
deverão estar disponíveis duas
locomotivas para qualquer comboio – uma para tração mencionadas.
A alternância entre ambas as locomotivas no
e outra como reserva da primeira. Convém que essas
serviço
diário garante a sua operacionalidade, assim
máquinas sejam tecnicamente idênticas, quer por

Parque do Museu Nacional Ferroviário da Noruega em Hamar, 10 de agosto de 2020.
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Locomotiva Urskog ornamentada durante a celebração dos seus 125 anos, 23 de agosto de 2020.

como a limpeza das respetivas caldeiras em intervalos
regulares. O despejo da água sob pressão contida nelas
e a drenagem dos tanques em circuito aberto com a
temperatura ambiente, resguardam as locomotivas de
maior deterioração, mesmo tendo elas uma atividade
esporádica
(por
exemplo:
apenas aos finais de semana). É
igualmente necessário inspecionar
as fontes de alimentação dos
injetores e observar a presença
de calcários ou outras matérias
provenientes
da
composição
química da água usada no
abastecimento das locomotivas.
Boas práticas de manutenção
garantem a longevidade das
caldeiras, bem como um serviço
regular sem incidentes.
Analisando

estes

as locomotivas a vapor representam na tração de
comboios especiais extraordinários. Eles são as estrelas
incontestáveis num novo ramo turístico, representando
uma experiência genuína, difícil de copiar nesta era
digital e sensorialmente asséptica.

desafios,

o operador ferroviário estará
em melhores condições de
alcançar as oportunidades que

Despejo da caldeira sob pressão da Locomotiva “Urskog” no Museu Nacional Ferroviário
da Noruega, 1 de setembro de 2020
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D e N orte a S ul sobre C arris

2004

Texto e Fotografias: Rui Pinto©

T

udo começou com uma simples ideia que
passava por conseguir percorrer Portugal
de comboio.

Numa altura em que a Internet ainda não dominava
as nossas vidas, dirigi-me até às bilheteiras da CP
onde fui buscar diversos horários em papel das
linhas que desejava percorrer. A partir daí comecei a
fazer o planeamento, de onde começar e onde acabar,
analisando também os locais para dormir e pensando
que material circulante esperava encontrar.

Após ter realizado o planeamento dirigi-me às
bilheteiras da CP situadas na estação de Lisboa –
Rossio onde comprei os títulos de transporte, para
mim e para um familiar.
O custo total de cada bilhete foi de 110 euros,
e nesse ano de 2004 durante 7 fantásticos dias
percorri algumas das linhas ferroviárias de norte a
sul de Portugal.

Reprodução do bilhete turístico

Dia 1 – Linha do Douro
Cheguei à estação de   Lisboa Santa Apolónia e
embarquei no comboio Alfa Pendular com destino a
Porto Campanhã, numa manhã chuvosa, mas que
mesmo assim deu para apreciar a paisagem na linha do
Norte com as suas janelas amplas e com o conforto de
1ª classe.  Com este bilhete turístico podia sempre viajar
em 1ª classe a bordo dos comboios Alfa Pendular ou dos
Intercidades pelo preço da reserva de lugar que seria de
3€. Por outro lado nos serviços Regionais e Interregionais
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que dispunham de 1ª classe não necessitava de fazer o
pagamento da reserva de lugar.
Com a chegada à estação de Porto Campanhã, tinha
ainda algum tempo para aproveitar para fotografar e
filmar o material existente, e para sorte minha o tempo já
tinha melhorado e sem chuva. De todos os movimentos
que vi, desde automotoras das séries 0450 e 3400, de
locomotivas da série 1400 com carruagens Sorefames, o
que mais destaco foi uma locomotiva da série 1400 com
7 carruagens Shindler que nesta altura efectuavam um
comboio turístico.
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sido nesta cidade que quando era mais
jovem ficava 1 ou 2 meses de férias, e
claro aproveitava para ir dar umas voltas
de comboio. A linha do Corgo ainda se
encontrava em operação e reparei que
na estação estava a locomotiva 9004.
A partir da Régua a viagem ainda
se tornou mais deslumbrante com o
comboio “a tocar” no rio, passamos no
Pinhão por uma locomotiva da série 1960
com vagões carregados com sacos de
cimento e na estação do Tua cruzamos
com uma composição composta por
1400  e carruagens Sorefames.

Interior do Alfa Pendular.

Aproximou-se a composição que
me iria levar até ao Pocinho, composta
por locomotiva 1400 e 7 carruagens
Sorefame numa bela e fantástica
composição. Escolhi uma carruagem de
1ª classe Sorefame com compartimentos
e praticamente aquele compartimento foi
só meu desde o Porto ao Pocinho, o que
me deu mais liberdade para fazer o que
queria fazer, que passava por fotografar
e filmar o comboio e a paisagem ao longo
da linha, numa altura em que a mesma
ainda  não estava electrificada até Caíde,
o que fez que nos diversos cruzamentos
só surgisse material a diesel, fosse com
as automotoras 0600/50s, fosse com
locomotivas 1400s e carruagens.

Locomotiva 1428 com a composição na estação do Pocinho.

A  segunda paragem deu-se na estação da Régua onde
mais tarde iria pernoitar numa casa de familiares. Tinha

Pouco depois da chegada ao Pocinho, após uma
fantástica viagem, estava na altura de regressar à Régua,
mas antes ainda deu tempo para captar a manobra do
comboio no Pocinho e fotografar algum
material desactivado que se encontrava
na estação.
Na viagem de regresso as 2
carruagens
da
frente
estavam
reservadas, estando por isso a porta
de passagem trancada. Na estação
da Régua ainda tive a possibilidade
de filmar a saída do comboio que
viajei em direcção ao Porto, com um
som fantástico da buzina e o arranque
tradicional das 1400s.

Estação do Pocinho.
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Parque.
Mais uma vez percorri a pé a
distância até Coimbra onde embarquei
numa automotora eléctrica até Coimbra
B, estação onde embarquei novamente
num comboio rápido que me iria levar até
à capital, mais precisamente à estação
de Santa Apolónia, local onde finalizei o
segundo dia.

Estação da Régua com o Intercidades para o Porto.

Dia 2 – Ramal da Lousã
Logo pela manhã cedo dirigi-me até à estação da
Régua onde apanhei o comboio Intercidades com
destino a Porto Campanhã que era composto por
uma locomotiva da série 1400, com furgão gerador
e carruagens Corail. O facto de não se poder abrir as
janelas torna a viagem pelo Douro um pouco diferente,
no entanto o conforto das carruagens climatizadas
em pleno Agosto compensa.

Interior da Allan da série 0350 no ramal da Lousã.

Na cidade do Porto foi hora de embarcar em
Campanhã num comboio rápido com destino à
estação de Coimbra B com o intuito de viajar no
ramal da Lousã já que previa que o mesmo pudesse
encerrar a operação ferroviária. Foi aí que acabei
por fazer mais filmagens de âmbito ferroviário.
Se das estações de Coimbra-B (linha do Norte)
até Coimbra (ramal da Lousã) foi de comboio, fui a
pé desde a anterior estação até Coimbra Parque,
passando ao longo da Avenida que ainda tinha os
carris embutidos no pavimento.

Estação de Serpins.

Aí esperava-me uma dupla de automotoras
da série 0350 onde segui viagem até à estação
terminal de Serpins, numa altura em que havia
bastante movimento no ramal já que se efectuaram
vários cruzamentos pelas estações que passámos,
como Miranda do Corvo e Lousã.
Na estação de Serpins estavam presentes
automotoras da série 0350 e ainda um vagão com
um aspecto bastante abandonado na linha de saco.
Depois das fotografias da praxe, voltei a embarcar
num comboio que me iria levar de volta até Coimbra
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Estação de Coimbra B com o “rápido” com destino a Lisboa.
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Dia 3 – Linha do Vouga
No início do terceiro dia em Lisboa
Santa Apolónia apanhei o comboio
rápido para Aveiro. Aí fiz o transbordo
para uma automotora da série 9630,
onde acabei por fazer a viagem toda
até à estação de Sernada do Vouga.
Um percurso que levou o seu tempo
já que o comboio parava em todas as
estações e apeadeiros, mas que foi
bastante interessante.
Acabei por parar na estação de
Macinhata do Vouga, onde estava
instalado o museu para o visitar e tirar
algumas fotografias, tendo-me dirigido
depois para Sernada do Vouga.
Nesta estação, ponto fulcral da linha
do Vouga, houve ainda tempo para
visualizar diverso material circulante
que ali estava presente, mais
precisamente automotoras de diversas
séries como as 9300s, 9400s e 9630s.
Penso que estive umas 2 horas em
Sernada do Vouga antes de retomar a
minha viagem, desta feita em direcção
a Espinho, novamente a bordo de
uma automotora da série 9630. Neste
troço existiram várias paragens antes
das passagens de nível para que
o funcionário pudesse descer do
comboio e fechar a passagem
de nível para que o mesmo

Uma 9630 a passar na ponte de Jafafe.

Uma Allan 9300 sobre a placa giratória da estação de Sernada.

passasse em segurança.
Depois o funcionário voltava
a embarcar até à próxima
passagem de nível onde
fosse necessário proceder da
mesma maneira.
Em Espinho, ainda com
a estação na superfície, foi
esperar pela chegada do
Intercidades onde embarquei
com destino a Lisboa Santa
Apolónia, numa viagem feita
a bordo de uma carruagem
Corail 1ª + bar onde não viajava
mais nenhum passageiro.

Uma vista geral da estação de Sernada com os diversos tipos de automotoras.
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Dia 4 – Entroncamento
Já com 3 dias de viagens, o cansaço já se
fazia sentir, e para dar algum descanso fui até
ao Entroncamento, onde tive a possibilidade de
fotografar e filmar com fartura o material circulante
existente na estação e o que ia passando. Apesar
de ainda não existir o Museu Nacional Ferroviário
nos moldes actuais, houve a possibilidade de ir
visitar e ver o espaço que iria dar lugar ao museu,
Estação do Entroncamento onde é visível diverso material
onde já estavam diversas locomotivas destinadas
resguardado que está exposto nos dias de hoje no Museu Nacional
Ferroviário.
ao espaço museológico tapadas com lonas de
protecção. Fui ainda até junto das instalações
exteriores da Fernave onde se encontravam algumas
locomotivas a vapor.
De Lisboa ao Entroncamento, e no regresso à capital,
viajei sempre a bordo de comboios rápidos.

Locomotiva CP 357 quando estava exposta no jardim da Fernave.
Actualmente faz parte do acervo do Museu Nacional Ferroviário.

Dia 5 – Ramal de Cáceres
Edifício da Fernave.

Partida de Lisboa em comboio rápido até ao
Entroncamento onde apanhei um comboio composto
por uma locomotiva 1400 e apenas uma carruagem
sorefame de 2ª classe que me iria levar até à estação
de Torre das Vargens. Desta viagem destaque para a
vista magnífica do Castelo de Almourol e da povoação
de Constância.
Em Torre das Vargens tive de mudar de comboio para
uma composição idêntica à que me tinha trazido desde
o Entroncamento. Novamente locomotiva 1400 e apenas
uma carruagem sorefame. Pela viagem ao longo do
ramal de Cáceres não pude deixar de ficar maravilhado
pela beleza das estações como por exemplo Castelo de
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Vide.
A dada altura da viagem o comboio tinha apenas 4
pessoas. O maquinista, o revisor, eu e o meu familiar, o
que demonstra bem a fraca rentabilidade que já existia
no ramal em 2004. Foi junto da estação de Marvão –
Beirã que almocei um prato tipicamente alentejano que
estava bastante saboroso.
Depois de fazer registos fotográficos das manobras
foi altura de voltar a embarcar no mesmo comboio de
volta à Torre das Vargens, onde mudei para a tradicional
composição de locomotiva com uma carruagem que me
levou até ao Entroncamento. Daí para Lisboa viajei num
comboio rápido.
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Uma das imagens captadas em vídeo da viagem pelo ramal de
Cáceres.

A composição parada na estação de Marvão - Beirã.

Estação de Marvão - Beirã.

Dia 6 – Linha de Évora e Alentejo
Estava já com 6 dias de viagem e este era o que fazia
mais calor. Dirigi-me a Lisboa para aí apanhar o comboio
com destino a Casa Branca, que era à data ainda
formado por locomotivas da série 1930 e carruagens
Sorefame renovadas Intercidades.
Deixando Lisboa para trás e após passar pela Ponte
25 de Abril, rumamos a toda a velocidade até à estação
de Casa Branca que mantinha ainda a sua cobertura
fantástica, local onde desembarquei e me despedi da tão
tradicional composição a diesel que durante vários anos
ligou Lisboa às cidades de Évora e Beja.
Hora de embarcar e dar as boas vindas ao comboio
que me iria levar até Évora, uma automotora Nohab
100. Uma viagem que na altura poderia dar um “prémio”
a quem conseguisse viajar de pé já que automotora
fartava-se de abanar devido à péssima qualidade da
linha. Não deixei de questionar o pessoal de bordo que
me garantiu que a linha era totalmente segura, num

Estação de Torre das Vargens.

percurso que me lembro de ser feito a 60 km/h.
Em Évora pouco tempo tive, já que não havia tempo
a perder para embarcar de novo numa Nohab para
fazer o trajecto contrário em direcção a Beja, passando
logicamente por Casa Branca, onde iria apanhar a
ligação ferroviária que me iria mais tarde permitir chegar
até à estação da Funcheira via linha do Alentejo.
Quando cheguei a Beja ainda lá estava a composição
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que me tinha transportado de Lisboa até à Casa Branca,
à espera de hora para voltar à capital com um outro
serviço intercidades.
De Beja para a Funcheira a viagem foi novamente
a bordo de uma Nohab série 0100 onde estava um
tremendo calor mesmo com as janelas aberta. Este
percurso é praticamente sempre a direito e a presença
de gado ao longo da linha foi uma visão habitual.
Na chegada à Funcheira, depois de resistir ao calor
da viagem, estariam para cima de 40 graus, hora apenas
de esperar pelo comboio Intercidades que me levaria de
regresso a Lisboa pela linha do Sul.

Estação de Évora com uma Nohab parqueada.

Interior da Nohab 0100.

Estação de Beja quando ainda existia tráfego de mercadorias.

Estação de Casa Branca, com aquela que durante vários anos foi a imagem de marca deste ponto ferroviário.
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Dia 7 - Linha do Sul e Algarve
Ultimo dia, e de manhã bem cedo em Lisboa
apanhei o comboio Intercidades com destino
a Faro. Foi uma viagem bastante calma e
tranquila, em carruagens climatizadas, ainda
com passagem por Alcácer do Sal. A minha
atenção focou-se na passagem pelo meio da
serra que separa o Alentejo do Algarve, numa
viagem que demorou cerca de 3 horas até à
capital algarvia.
Em Faro embarquei no comboio com destino
a Lagos, a bordo de uma automotora da série
0600. Era mais um dia de intenso calor,
mas pude filmar e fotografar ao longo
da linha porque estas unidades tinham
janelas de abrir.

Marina de Lagos.

Em Lagos após o desembarque na
estação fui dar um passeio até à marina
que fica muito perto da linha, para captar
algumas imagens do ambiente naquela
localidade.
Já completamente exausto, embarquei
de regresso a Faro numa automotora
0600 onde apanhei o comboio rápido
que me levou até Lisboa, ponto final de
uma aventura de 7 dias, onde percorri
seguramente mais de 3000 kms,
sempre em máxima segurança.

O edifício visível é o cais de mercadorias,demolido para dar lugar à actual
estação. Podemos ainda ver as cocheiras que ainda se mantém de pé. O edifício
de passageiros, actualmente sem qualquer utilização ferroviária, estava nas
costas do fotógrafo.

Contudo, gostaria de poder ter
relatado mais aventuras que tenha
tido, se bem que no entanto não me
recordo da totalidade da viagem, já
que este artigo foi escrito com base
na minha memória e nos registos   
fotográficos e de vídeo que fiz ao
longo desses 7 dias. Tentei relatar
o que fiz com o máximo de rigor
possível.
Nestes tempos de Pandemia,
estou a tentar recriar aquilo que fiz
em 2004 mas nos moldes actuais e
já dei início a outros 7 dias a viajar
de comboios, mas desta vez em dias
separados.

Uma automotora da série 0600 a chegar a Lagos proveniente de Faro.

A minha 1ª viagem nesta fase atual foi Lisboa – Porto
– Pocinho - Lisboa para reviver o que fiz em 2004.
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Da autoria de José Ribeiro da Silva irá
em breve estar disponível mais um livro
de temática ferroviária. Para aquisição
do mesmo pode contactar o autor na sua
página de Facebook.

w

https://www.facebook.com/joseribeiro.
silva.3158

A Associação Portuguesa dos Amigos do
Caminho de Ferro lançou mais um número
da Revista Bastão Piloto.
A aquisição deste, e de outros exemplares,
pode ser feita através da loja on line da
APAC.
https://caminhosdeferro.pt/loja/
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Spotting

Depósito de Grovane na Linha
Setesdalsbanen, com a locomotiva
N.º 6. Note-se na bomba do tipo
“Carpenter” para a produção de ar
comprimido para freio de comboio,
26 de julho de 2020.
Vasco T. Duarte
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