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comboios
Reabertura da linha do Douro
A requalificação da
linha do Douro foi
aprovada por unanimidade, com votos
a favor do BE, PAN,
PDS, PCP e PEV.
Os deputados mostraram interesse na
reabertura do troço
Pocinho-Barca
de Alva, que terá
sido encerrado em
1988 e intenção na Fonte: Anna Costa
modernização deste troço, através da
eletrificação.
Esta linha une quatro sítios
Foi ainda unânime a opinião classificados como Patrimóde que nas últimas décadas, nio Mundial da UNESCO (DouPortugal decidiu, erradamen- ro Vinhateiro, Foz Côa, Guite, o encerramento de várias marães e Porto) e representa
linhas férreas em detrimento uma mais-valia no transporte
de autoestradas, tais como as de mercadorias na ligação ao
Linhas do Tua, do Sabor, do Porto de Leixões. Na defesa
Tâmega e do Corgo.
desta ideia, Luís Leite Ramos,
O Governo alega que é difícil do PSD, lembra um estudo de
reabrir a linha até Barca de 2016 da REFER (hoje InfraesAlva uma vez que Espanha truturas de Portugal) que
não quer abrir a linha do lado “desmitifica a alegada inadede lá fronteiriço. Bruno Dias, quação técnica da via para a
do PCP, afirma que “faz sen- circulação de composições
tido reabrir a linha mesmo pesadas de mercadorias”,
sem a Espanha”, pois, o inves- afirmando, ainda, que “a atual
timento é justificável desde direção da IP tem sido o maior
logo pelo minério de Moncor- obstáculo da reabilitação e da
vo, pelo turismo numa região reabertura da linha ferroviáque é Património Mundial e ria do Douro pois tem ignorapela coesão territorial.
do as conclusões dos estudos

www.comboiosxxi.org

da empresa e os
argumentos económicos dos operadores ferroviários, a
começar pelo presidente da CP, mas
também pelos operadores privados,
e até da abertura e
manifestação de interesse do próprio
ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos”.
O deputado do PS,
Santinho Pacheco,
lembrou uma iniciativa em
Barca de Alva em 2007 onde
os participantes “saíram não
só com a ambição, mas também com a certeza de que a
reabertura seria uma realidade”. Contudo, passaram já 14
anos e nada aconteceu. Santinho Pacheco disse, ainda, que
o investimento é muito maior
do lado espanhol pelo que é
previsível que não seja esperado, desse lado, um grande
interesse na reabertura. Afirmou que “o problema não é
bilateral, é exclusivamente
português”, sublinhando que
o interior reivindica, há mais
de 34 anos, e sem êxito, este
projeto em cimeiras ibéricas.

BREVES

Sud-Express: a famosa rota de
comboios pode voltar a funcionar em Portugal
Os comboios Sud-Express foram desativados por causa da pandemia. Poderão
agora voltar a ser reativados por Portugal. Algumas das carruagens têm beliches
e a ideia é que haja um intercidades que
ligue Lisboa a Vilar Formoso.

Automotora de dois pisos regressa à linha de Sintra depois
de sete anos parada
Depois de encostada em 2013, a automotora entrou, agora, novamente ao serviço nas linhas de Sintra e Azambuja. Esta
composição faz parte de um conjunto de
oito unidades abandonadas pela CP entre
2010 e 2013. Desse conjunto, já foram
recuperadas cinco automotoras e espera-se que, até ao final do ano, sejam colocadas ao serviço mais três.

A CP conhece o seu primeiro
concorrente no eixo Faro-Lisboa-Porto-Braga
A B-Rail – Mobilidade Ferroviária, empresa do grupo Barraqueiro, já notificou a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
sobre a intenção de explorar o serviço de
transporte ferroviário de passageiros entre Faro-Lisboa-Porto-Braga.

FICHA INTERNA

Conselho de redação: António Cândido de
Oliveira, Nuno Gomes Lopes, Joaquim Freitas
Rocha, António Alves, Rui Duarte Rocha, José
Augusto Ferreira, Bárbara Barreiros

Estudo da Comboios X
de ligação da
Analisado o contexto geográfico, pressupondo que a
futura aerogare se situará na parte oriental do perímetro aeroportuário, será viável a criação de uma estação ferroviária nas imediações do Km 3 da EN 3491, inserida numa variante à linha do Oeste com uma
extensão aproximada de 8350 metros, predominantemente em terreno plano (desnível máximo de cerca
de 30 metros) e preparada para velocidades na ordem
dos 160 km/h.
Esta variante substituiria o troço da linha do Oeste,
aproximadamente situado entre o Pontos Quilométricos (PK) 166,300 e o PK 172,000, atualmente limitado
a 110 km/h tal como todo o troço entre Leiria e Monte
Real. Idealmente, na mesma empreitada, todo o troço
entre a estação de Leiria (PK 160,691) e o PK 173,600,
imediatamente a norte da estação de Monte Real, deveria ser reformulado de forma a garantir se um troço
de via dupla a 160 km/h com dimensão suficiente para
ter impacto na exploração ferroviária (cerca de 15500
metros). Cumulativamente, grande parte do troço
em questão encontra-se inserido em leito de cheia,
existindo algumas vertentes com risco de erosão
confinando com a via que, sem aviso, podem deslizar
e obstruí-la. Assim, à luz das crescentes alterações
climáticas, importará aumentar a resiliência do canal
ferroviário aos fenómenos meteorológicos extremos.
No entanto, os custos apurados neste trabalho, prevêem apenas a variante, bem como o acesso ao troço
atual a partir de ambas as extremidades da Variante,
representando isso um acréscimo estimado de 400
000 € (dois AMV de 100 km/h) ao custo estimado total
do projeto. Relativamente ao traçado, embora não se
possam aprofundar os detalhes técnicos, existem assunções que podem ser feitas relativamente às características finais da via e que nos permitem descrevê-la
preliminarmente.
Assim, na sua origem no PK 166,300, a uma cota de
cerca de 10 metros, a via inflete em aterro para oes-
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XXI para uma variante
a Linha Oeste
te, passando sob a A17, para imediatamente transitar
para o Viaduto do Lis – Sul, com uma extensão de cerca de 800 metros. Este viaduto revela-se necessário
em virtude da sua situação ecológica (REN e RAN), cobrindo as áreas mais próximas e suscetíveis do Vale
do Rio Lis, passando a aterro a após aproximadamente 500 metros, já perpendicularmente em relação
ao Rio Lis. Neste ponto a via seguirá parcialmente a
nível e, posteriormente em trincheira até ao Viaduto
da Lezíria dos Paus que, com cerca de 600 metros e já
a infletir para norte, transpõe um vale aplanado classificado como REN (Leito de Cheia) e RAN. Cerca de
500 metros após o fim do viaduto encontramo-nos já
na secção reta (cerca de 400 metros) de via reservada
para a instalação da estação que servirá a aerogare
(sensivelmente ao PK 4,300 da Variante, a uma cota
de 40 metros).
Por falta de alternativas, é necessário propor a instalação da estação parcialmente em terreno RAN. A
norte da estação, a via inflete para leste, atravessando uma área com alguma densidade de habitações
dispersas, seguida de uma área RAN cujo atravessamento é inevitável. Já na encosta oeste do Vale do
Rio Lis, inicia-se o Viaduto do Lis – Norte, com uma
extensão de cerca de 600 metros, atravessando perpendicularmente o vale e, já nas imediações do PK
170,700 da Linha do Oeste, inflete para norte, transitando para aterro, acompanhando genericamente os
contornos das vertentes que delimitam o vale a leste
e o traçado linha do Oeste.
Após transpor uma exploração agropecuária, e já a
uma cota de 10 metros, e ao PK 8,350 da Variante, a
mesma entronca na linha do Oeste aproximadamente
ao PK 172,000, nas imediações da estação de Monte
Real (PK 172,625).
Veja mais em: https://comboiosxxi.org/destaques/variante-do-aeroporto-em-monte-real/
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EDITORIAL
A Associação Comboios do Século XXI
continua a sua atividade de ativismo
ferroviário, defendendo o interesse
dos passageiros e da ferrovia nacional.
Durante anos assistimos ao fecho de
linhas e de oficinas, à fragmentação
e desorçamentação das empresas
públicas da área, à venda e desmantelamento de comboios, e à desacreditação na esfera mediática do transporte
ferroviário enquanto uma parte essencial da mobilidade nacional.
As recentes mudanças políticas, sociais, económicas e ambientais ditaram uma nova visão para a ferrovia.
Reabriram-se as oficinas de Guifões,
começando o laborioso trabalho de
manutenção e reativação de locomotivas e carruagens. Compraram-se
carruagens a Espanha que, depois de
uma rápida intervenção, vão saindo
das oficinas para a via. Surgiram concursos públicos para a compra de comboios modernos para todas as linhas
nacionais.
No que toca à via, a eletrificação já chega e Valença, e com as obras em Tui
poderemos ter brevemente comboios
diretos a cobrir todo o eixo atlântico. A
Linha da Beira Baixa, com a reativação,
modernização e eletrificação do troço
entre a Covilhã e a Guarda, volta a ter
comboios a circular.
No que toca a serviços, o Alfa chega a
Viana, o Intercidades chega a Valença e os serviços da Beira Baixa e da
Beira Alta entrecruzam-se no troço
reaberto.
Brevemente iremos entregar a nossa
participação no Plano Ferroviário, para
o qual contamos com a participação de
todos: geral@comboiosxxi.org.

A Direção

PCP quer mais comboios no Alentejo
A CP – Comboios de Portugal
encerrou, em dezembro de
2011, o serviço regional na
maior parte da região alentejana, sendo que a maioria
das estações ferroviárias
da linha do Sul ficaram, assim, sem comboios, devido,
essencialmente, à falta de
procura
do
serviço nesta
região. Paralelamente, o
intercidades
que ligava Setúbal ao Algarve encerrou
nessa mesma
altura.
O PCP propõe
que se invista
mais na produção de comboios e que,
deste modo,
seja renovada a frota ferroviária. Consequentemente, irá
aumentar a oferta de ligações
ferroviárias, estimando que
nos próximos 15 anos, se o
Estado apostar nesta reconstrução, irá gerar postos de tra-

balho e riqueza para Portugal.
Sendo este “um investimento significativo”, Jerónimo
de Sousa considerou que os
recursos existentes são suficientes. Este investimento permitirá, na opinião do
comunista, “substituir toda
a atual frota nacional para

o transporte ferroviário pesado de passageiros e vai
permitir aumentar a oferta
de transporte ferroviário de
passageiros onde tal se coloque necessário e, ainda, rentabilizar o conjunto de inves-

timentos na infraestrutura
que estão em curso, que estão planificados ou possam
ser planificados”.
É ainda apontado por Jerónimo de Sousa o aumento
da “oferta nos comboios
urbanos em todas as atuais
linhas, substituir a frota de
Cascais e criar
novos serviços urbanos
a Leixões e à
linha do Oeste, melhorar
a oferta do
intercidades
assumindo o
objectivo de
disponibilizar
ligações rápidas, diretas e
de capacidade
flexível, substituir e alargar
a frota dos alfas, dando pleno uso à nova ligação Lisboa-Porto e reconstruir e alargar
as ligações internacionais,
incluindo na vertente de alta
velocidade”.
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