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comboios
Quadruplicação do troço
entre Ermesinde e Contumil
A Associação Comboios do
Século XXI (ACSXXI) luta, persistentemente, pela quadruplicação do troço entre Ermesinde e Contumil.
Foi, recentemente, lançada pela
IP a consulta pública para a
realização da referida obra de
quadruplicação.
Esta fase do procedimento
decorreu entre os dias 2 de
outubro de 2019 e 22 de outubro de 2019, contando com a
participação da ACSXXI que se
pronunciou favoravelmente e
reforçou a urgência da concretização desta intervenção.
A Associação tentou contactar
a IP - Infraestrturas de Portugal para obter esclarecimento
sobre a questão, bem como

sobre o documento publicado
online que indicava o ano de
2021 para a conclusão deste

projeto. Não tivemos, até ao
momento, qualquer resposta.
Continuaremos a insistir.

Fonte foto:
Estação Ferroviária de Rio Tinto (entre Contumil e Ermesinde) - mapio.pt

Construção do Terminal Intermodal de Porto-Campanhã
O concurso público para a construção do Terminal Intermodal
de Porto-Campanhã foi lançado
no dia 27 de setembro de 2018,
pelo valor de 12,7 milhões de
euros, tendo, a obra, sido adjudicada à empresa municipal
“Gestão de Obras do Porto”.
A intervenção permitirá dotar

a estação de uma plataforma
que abrangerá o serviço ferroviário efetuado por “comboios suburbanos e os de
longo curso, o Metro e a rede
urbana da STCP, como também os autocarros de serviço intermunicipal e regional
que passam a dispor de um
comboiosxxi.org

terminal de última geração,
numa zona da cidade de fácil acessibilidade rodoviária”
(porto.pt).
As obras para a construção
da plataforma iniciaram-se no
dia 23 de setembro de 2019 e
devem ficar concluídas no prazo de 635 dias (21 meses).

BREVES
De novo o problema dos
comboios sobrelotados
A Associação Comboios do Século
XXI tem insistido, nos últimos boletins publicados, na questão da sobrelotação dos comboios, em particular, os comboios suburbanos.
Estes comboios, que partem de
Porto São Bento e Porto Campanhã
e circulam nas linhas do Douro e Minho, nos horários da manhã e final
da tarde, seguem sempre cheios e,
muitos deles, com a lotação acima
dos limites.
O aumento da procura é muito significativo, devendo-se, seguramente,
aos passes sociais e à falta de material circulante para acompanhar
este aumento do número de passageiros. Sabemos que a aquisição de
material apropriado demora tempo,
mas cabe à CP encontrar soluções
que possam minorar os efeitos desta situação, no mais breve prazo
possível.

comboiosxxi.org
Acompanhe o site da Associação e
mantenha-se a par da sua atividade.

Mensagem da Presidente da Câmar
Os marcuenses estão naturalmente muito felizes com
a inauguração da circulação dos Comboios Elétricos entre o Marco de Canaveses e Caíde, após tantos anos de
espera, de avanços e recuos, finalmente a eletrificação
é uma realidade. Assinámos o auto de consignação da
obra há cerca de um ano e na altura ainda havia muito
ceticismo por parte dos utentes, mas a palavra foi honrada. Temos de agradecer ao Governo e às Infraestruturas de Portugal todo o empenho que colocaram na
execução da obra, bem como a transparência e abertura com que se desenvolveram as conversações entre
todas as partes ao longo dos últimos meses. A eletrificação permitiu ainda aumentar a oferta de ligações diárias Marco-Porto para quase 30 comboios nos dois sen-

Problemas com Transm
Têm sido relatadas sistemáticas anomalias no funcionamento dos transmissores de informação sobre a circulação ferroviária, aos utentes.
Entre os vários exemplos que nos chegam, partilhamos alguns: no passado dia 25 de setembro, o comboio suburbano Braga - Porto em Famalicão com partida às 11h07, indicava no transmissor visual, ao passar a Trofa, “Próxima
paragem - Ferreiros” e, quando acabou de chegar a São
Romão, passou a indicar “Próxima paragem: Mazagão”.
Outra situação passou pelo “apagão” dos painéis de informação na estação de Braga (v. foto) que, no passado
dia 22 de outubro, deixaram de funcionar, provocando
confusão e desorientação nos utentes.
Os transmissores de informação devem manter-se operacionais, pois, de outro modo, pode induzir em erros os
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No dia 15 de outubro de 2019 o comboio Alfa Pendular
que saiu de Braga para Lisboa, às 13h01, não era um
comboio Alfa, mas um Regional, que fez a ligação até Porto-Campanhã. Nesta estação, os passageiros fizeram um
transbordo para um Alfa já renovado (cinzento).
O preço que pagámos pelo bilhete foi o mesmo, não havendo qualquer alteração motivada pela troca de serviço.

Utente Identificada
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ra Municipal do Marco de Canaveses
tidos e reduzir o tempo de viagem para cerca de 1h15.
Além da eletrificação, conseguimos a redução do valor
dos passes para o máximo de 40 euros, que em alguns
casos atinge 70% de desconto, com a entrada em vigor
do excelente Programa de Apoio à Redução Tarifária
(PART) lançado pelo Governo este ano. Estas medidas
trarão, sem dúvida, um importante impacto financeiro
no orçamento de centenas de famílias e significam uma
verdadeira revolução nos serviços de transporte público para o Marco de Canaveses”.

A Presidente da Câmara Municipal
Cristina Vieira

missores de Informação
passageiros, particularmente, os menos habituados a
viajar, fazendo, ainda, duvidar da segurança.

Fonte foto:
Painéis de Informação na Estação de Comboios de Braga

EDITORIAL
1.Neste momento, em termos de
transporte ferroviário de passageiros, é preciso evitar dois extremos:
por um lado, pensar que nada vai
ser feito de relevante nos próximos
anos; por outro lado, pensar que
tudo se vai resolver muito em breve.
2.Devemos lutar por melhor transporte ferroviário com firmeza, acreditando que nos próximos anos
vamos ter melhorias significativas.
Precisamos de apoiar tudo o que de
bom se for fazendo e criticar a inércia ou más decisões.
3.Neste número, damos notícia
com agrado do início das obras
de construção do Terminal Intermodal de Porto-Campanhã e do
que parece ser o início do procedimento para a quadruplicação do
troço ferroviário entre Ermesinde
e Contumil. As duas obras estão
muito ligadas e pena é que a quadruplicação esteja tão atrasada
sem concurso público à vista.
4.Como dados negativos noticiamos, entre outros, o problema da
sobrelotação dos comboios, a falta
de capacidade nas bilheteiras para
o atendimento dos cidadãos e as falhas na transmissão áudio e vídeo de
informação aos passageiros.
5.A Associação CSXXI continua a
desenvolver a sua atividade da
qual dá notícia no site e, também,
nas redes sociais.

Utente
O comboio Intercidades que passa em Famalicão às
10h21, no dia 15 de outubro de 2019, vinha, como de costume, com muitos lugares vazios, que só foram ocupados
em Porto-Campanhã.
Esta subutilização do comboio deve-se aos exagerados
preços entre Braga-Famalicão-Porto. Bem se justificavam
preços mais baixos para esta viagem, ocupando, dessa
forma, mais lugares e aumentando a receita.
Em tempo de escassez de material circulante, todas as soluções que possam minorar este problema são de adotar.

Utente Identificado
comboiosxxi.org

6.Como temos dito, a sociedade
civil precisa de ser ativa se queremos ter melhores serviços públicos, nomeadamente, serviços de
transporte ferroviário de passageiros. Apelamos à participação.
A Direção

Falta de capacidade nas bilheteiras
As bilheteiras da Estação de
Comboios de Braga não têm
demonstrado capacidade para
suportar o fluxo de passageiros no local. As bilheteiras
nem sempre se encontram em
pleno funcionamento, provocando filas intermináveis e as
bilheteiras eletrónicas apresentam anomalias de funcionamento constantes.
A ACSXXI colocou o problema junto da CP, salientando
os constrangimentos que a
situação provoca na esfera
dos utentes, obrigando a que
recorram ao revisor do comboio para tirarem o seu bilhete, submetendo-se sempre ao
risco de aplicação de coima,
uma vez que não podem colocar em risco deveres profissionais e pessoais que dependem
do transporte ferroviário.
Em resposta, a CP-Comboios
de Portugal mencionou o facto de a estação de comboios
de Braga se encontrar “numa
malha urbana com elevada
densidade populacional, dispondo de quatro bilheteiras
abertas diariamente, no período das 05h35 às 20h05,
que asseguram a venda de

títulos de transporte para todos os serviços da empresa,
Alfa Pendular, Intercidades,
Regional, Internacional e Urbano”. Referiu, esta entidade, a existência de “picos de
procura” sazonais, associando-os, também, ao início do
ano escolar.
A CP assegurou, no mesmo
comunicado feito à ACSXXI,
estar a reunir esforços para
combater este problema,

através da agilização de recursos humanos e materiais com
vista ao reforço do serviço.
Todavia, o problema persiste, conforme se retira da
imagem. As máquinas continuam a apresentar falhas
e as pessoas acumulam-se
em fila na próxima da partida do comboio acabando,
muitas delas, por ter de tirar o bilhete dentro da carruagem.

Fonte foto:
Estação de Comboios de Braga
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