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Editorial
Eis a sexta edição da Trainspotter, num formato um pouco diferente, de uma newsletter que tem evoluído 
de edição para edição, tentando oferecer aos seus leitores mais informação e de forma cada vez mais 
apelativa. A comunidade Portugal Ferroviário tem reflectido a sua motivação no crescente número de 
temas aqui abordados, e estou certo de que é um caminho para continuar a ser trilhado em edições futuras.

O mês de Outubro foi um mês anormalmente rico em novidades, 
num sector que em Portugal está normalmente marcado pela 
estagnação. O grande destaque vai, naturalmente, para o tema 
que faz capa nesta edição: a variante de Alcácer. Uma obra 
começada há cerca de quatro anos já, que evoluiu lentamente 
nas primeiras etapas, e que agora começou a receber os seus 
primeiros comboios. Mas não foi uma abertura programada, 
longe disso. Um carvoeiro descarrilou à entrada da estação 
de Alcácer, e cortou o único acesso ferroviário ao Sul do país, 

com desgastes importantes na infra-estrutura que tiveram de ser reparados ao longo de vários dias. E com 
a linha do Alentejo cortada entre Casa Branca e Bombel para obras de beneficiação, o isolamento seria 
total.

A opção pela abertura precipitada da Variante não pode ser vista como uma opção pacífica. Por um lado, 
foi uma opção lógica tendo em conta que a nova linha estava já totalmente pronta, e a situação particular 
motivada pelo fecho da linha do Alentejo para obras aconselhava a tentar aproveitar-se desde logo esta 
nova via ferroviária. Por outro lado, o facto é que legalmente a sua abertura foi alvo das maiores dúvidas, 
por não estar ainda incluída na rede ferroviária nacional, o que traz consigo potenciais problemas que não 
podem, ou não devem, ser desprezados. Será que basta uma simples ICS (Instrução Complementar de 
Segurança) para abrir ao tráfego comercial uma nova linha ferroviária? É, no mínimo, discutível.

Num outro plano, 2011 promete vir a ser um ano de racionalização de serviços e de encerramentos de 
infra-estruturas. A REFER está obrigada a emagrecer, e a CP Regional deverá seguir o mesmo caminho. Para 
lá das vias estreitas já encerradas (por enquanto provisoriamente), e da linha Figueira da Foz - Pampilhosa, 
que outras infra-estruturas estarão nas cogitações para encerrar definitivamente?

E quanto ao serviço regional, não será esta a altura ideal para repensar todo o serviço, de Norte a Sul? Será 
que faz sentido operar serviços regionais em todas as linhas, subsidiando (e com que custos!) comboios 
que se limitam a transportar 10 passageiros (e em muitos casos, nem isso)?

Penso que chegou a altura do transporte ferroviário se reequacionar, pelo menos em algumas vertentes, 
aproveitando este momento de crise nacional. Os momentos de crise devem ser vistos como oportunidades 
para construir um futuro melhor, e a ferrovia nacional pode efectivamente virar agulhas para um futuro 
mais risonho, e menos dependente de subsídios que apenas mascaram a falta de competitividade grosseira 
da nossa rede actual.

João Cunha
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DESCARRILAMENTO EM ALCáCER DO SAL
 
No dia 26 de Outubro pelas 13:30, o comboio 66852/3 que ligava o Porto de 
Sines à Central do Pego carregado de carvão, descarrilou à entrada da estação de 
Alcácer. Os graves danos na infra-estrutura ao longo de quase quatro quilómetros 
motivaram a interdição da linha do Sul. A causa mais provável estará relacionada 
com um rodado partido por sobreaquecimento.

UMA AzUL COM O IBERIAN STEEL
 
Desde o início do serviço Iberian Steel entre Sagunto e Vigo, operado pela Ta-
kargo, que o mesmo só tinha visto em tracção locomotivas da Takargo. No dia 15 
de Outubro, contudo, a locomotiva da Comsa 335-002 fez a sua aparição neste 
tráfego, na primeira presença de uma locomotiva deste tipo na linha do Minho.

O Iberian Steel tem tido um crescimento assinalável nas cargas transportadas.

FORMAçãO DE MAqUINISTAS NAS UTD 592
 
As UTD 592 prosseguem o seu caminho rumo à entrada em serviço comercial. 
Após os ensaios que culminaram com a plena autorização para prestarem em 
serviço em Portugal, atravessam agora a fase de formação de maquinistas.

Todos os maquinistas do depósito da CP Regional de Contumil terão de ser habil-
itados a conduzir estas unidades motoras.

PRIMEIRAS UTD 0600 FORA DE SERVIçO
 
Com o início das prestações comerciais das UTD 592 previsto para breve, a CP 
começou a dispensar algumas composições da série 0600. Ao todo foram seis 
as automotoras retiradas do serviço comercial, tendo seguido para o Entronca-
mento: as 0601, 0603, 0608, 0615, 0618 e, incrivelmente, a 0616, que ainda há 
pouco tempo tinha passado a UDD com a retirada do reboque intermédio.

© Ricardo Ferreira

© Carlos Pinto

© João Fernandes

© Nuno Morão

ACIDENTE NO ALENTEJO
 
No dia 29 de Outubro, um regional Alcáçovas - Beja embateu contra um pesado 
que transportava areia perto de Beja, na Herdade da Apariça. O pesado estava 
estacionado na via férrea, e a automotora 0365 que realizava o serviço embateu, 
ficando em bastante mau estado. Do acidente resultaram três feridos (o maquini-
sta e os dois ocupantes do camião), felizmente todos sem gravidade.

Quanto à automotora 0365, o destino final deve ser o abate ao serviço.
© José Sousa

Notícias
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FIM ANUNCIADO PARA VáRIAS 
LINHAS

Na sequência da crise orçamental que se vive, 
a REFER vai estudar o encerramento definitivo 
de várias linhas em Portugal, como forma de 
reduzir os seus gastos correntes.

Entre as linhas com morte definitiva a anun-
ciar, estarão as linhas de via estreita do Norte 
(Tâmega, Tua e Corgo), o ramal da Figueira da 
Foz e ainda a linha Évora - Estremoz. Tratam-se 
de linhas com tráfego suspenso já há bastante 
tempo, no caso das vias estreitas até devido 
a obras que deviam realizar-se para corrigir 
graves problemas de segurança que lá foram 
detectados.

Comercialmente a CP também vai ponderar 
o fim de alguns serviços, como por exemplo 
o serviço regional entre Torre das Vargens e 
Marvão-Beirã.

São de esperar mais novidades sobre este as-
sunto em breve.

Está prevista uma pequena revolução para 2011 no que respeita à ferrovia 
portuguesa. A proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, 
apresentada pelo Governo e que será votada em Novembro, prevê, 
entre outras medidas, a extinção da Sociedade Metro do Mondego e 
do Metro Sul do Tejo e a sua integração na REFER, a passagem de linhas 
urbanas de Lisboa e Porto para privados, a extinção da RAVE e a sua 
absorção, similarmente, pela REFER, e a integração de serviços entre o 
Metropolitano de Lisboa e a Carris, e entre a Metro do Porto e a STCP.

Tudo em nome do défice, que parece forçar a uma racionalização que, em 
alguns casos, era pedida há vários anos.

ORçAMENTO DE ESTADO PREVê MAIS MUDANçAS

Linha do Corgo, uma das prováveis condenadas - © João Cunha

© Carlos Loução

Actualidades
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Innotrans 2010 - um mundo de novidades

Decorreu no passado mês de Setem-
bro, entre os dias 21 e 24, a edição 
2010 da Innotrans, a maior feira mun-
dial do sector ferroviário.

O certame voltou a distinguir-se pela 
presença massiva de agentes do sec-
tor, entre operadoras, fabricantes e 
empresas especializadas em manuten-
ção ou componentes específicos. Al-
gumas das mais notáveis empresas 
do sector aproveitaram a ocasião para 
desvendarem ao mundo os seus prin-
cipais projectos e novidades.

Entre as maiores novidades do lado do 
material circulante está sem dúvida o 
Zefiro da Bombardier, cuja maquete 
foi apresentada na feira. Também uma 
nova versão do ICE da Siemens agitou 
a feira, sendo de destacar a ausência 
do AGV da Alstom, comboio onde re-
caem boa parte das esperanças do fab-
ricante francês no que toca ao futuro 
da alta velocidade. Do lado das loco-

motivas, Vossloh, Bombardier, Voith, 
Siemens e Alstom apresentaram vári-
os modelos, alguns resultantes de um 
mero upgrade de gamas já existentes.

Os vagões para transporte de mer-
cadorias estiveram também em de-
staque, com a Lohr a apresentar os 
seus vagões para carregar reboques de 
camiões, que já são usados nas auto-
estradas ferroviárias entre França e 
Itália e entre o Luxemburgo e Perpig-
nan, em França.

Portugal também esteve presente, 
com os novos vagões Sgnss da CP Car-
ga a serem apresentados pela EMEF, 
que continua a sua aposta no mercado 
dos vagões e espera obter brevemente 
novos mercados além-fronteiras.

A edição de 2010 registou mais 20% de 
visitantes do que em 2008, teve mais 
17% de expositores e acolheu 52 novi-
dades do sector ferroviário nos seus 
quatro dias de duração.

por João Cunha

Foram 106.612 visitantes de mais de 
100 países, na maioria profissionais 
do sector. Ainda assim, foram mais de 
14.000 os entusiastas dos caminhos 
de ferro que foram até à Innotrans, se-
gundo dados da organização.

No total haviam 2.242 expositores de 
mais de 30 países, mais 330 do que em 
2008, e foram apresentados no local 
121 veículos, um crescimento de 33% 
face à edição anterior em 2008.

O sucesso desta feira é cada vez maior, 
como o provam também os milhões 
de euros em contratos assinados du-
rante o evento. A próxima edição será 
novamente em Berlim, de 18 a 21 de 
Setembro de 2012.

Seguidamente apresentamos algu-
mas das novidades mais interessantes 
apresentadas este ano.

Apresentação do novo Velaro D - © Innotrans
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A Bombardier aproveitou a Innotrans 
para apresentar o seu Zefiro 380, a 
aposta do gigante canadiano para o 
mercado da alta velocidade. O com-
boio pode alcançar os 380 km/h em 
serviço comercial, e à entrada para a 
Innotrains haviam já 80 exemplares 
encomendados pela China.

De concepção modular e permitindo 
ter até 16 carruagens, este comboio 
tem motorização repartida ao longo 
da composição e não é articulado - 
tem dois bogies por cada carruagem. 
A disposição de lugares é 3+2, algo 
verdadeiramente invulgar no longo 
curso, e mais particularmente na alta 
velocidade. Os comboios poderão ser 
preparados para funcionar com quatro 
sistemas distintos de alimentação 
eléctrica. A Bombardier fez questão 
de salientar que este comboio tem, 
segundo o fabricante, o mais baixo 
consumo energético por passageiro 
entre os vários comboios disponíveis 
no mercado.

No que toca a locomotivas, a Bombar-
dier continua a apostar forte na sua 
gama Traxx, e exibiu a nova ALP-45, 
uma locomotiva que funciona tanto 
com alimentação eléctrica, como em 
tracção autonóma recorrendo a um 
motor diesel.

A marca procura manter a liderança 
mundial do sector.

O novo Zefiro 380 - © Bombardier

Durante o evento, a Bombardier rece-
beu encomendas importantes. A itali-
ana Trenitalia encomendou 50 com-
boios Zefiro V300, uma versão a ser 
construída em conjunto com a Ansaldo 
Breda e que atingirá os 360 km/h em 
serviço comercial. Os ETR 1000, assim 
serão conhecidos em Itália, vão custar 
1,54 mil milhões de Euros.

A nova locomotiva ALP-45 da Bombardier - © Luís Coimbra

Da Austrália chegou uma encomenda 
de 50 eléctricos da gama Flexity, com 
piso rebaixado, num contrato com o 
valor total de 216 milhões de Euros. 
São Paulo encomendou um sistema 
de monocarril com capacidade para 
transportar até 500.000 pessoas por 
dia, num negócio avaliado em quase 
1,1 mil milhões de Euros.

Além do já descrito, a Bombardier 
apresentou ainda os novos comboios 
para o metropolitano de Londres, e 
uma nova plataforma de comboios de 
dois pisos denominada OMNEO. Além 
de veículos, o gigante da indústria fer-
roviária apresentou os bogies Flexx 
Eco, que se distinguem por serem me-
nos agressivos para as vias onde circu-
lam, menos barulhentos e com custos 
de manutenção reduzidos. Apresenta-
ram também o sistema de sinalização 
para a China, o Interflo 450, com uma 
solução baseada no ERTMS de nível 2.

Foi, como se previa, uma passagem 
em grande estilo da Bombardier pela 
edição 2010 da Innotrans.

Bombardier Transportation
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A jogar em casa, a Siemens não de-
fraudou as expectativas criadas em 
torno dos seus produtos.

Deu grande ênfase aos sistemas ur-
banos de transporte, apresentando a 
gama Desiro para as deslocações re-
gionais, um produto de enorme suces-
so da marca alemã, e exportado um 
pouco para todo o lado.

A guerra na alta velocidade mereceu 
da Siemens também atenções espe-
ciais: lançou com grande pompa o 
novo Velaro D, esteticamente muito 
semelhante às versões anteriores, mas 
desde logo com uma menor superfí-
cie de vidro na cabine do maquinista, 
com o objectivo de reduzir perdas en-
ergéticas. De resto mantém as suas 
principais características: motoriza-
ção assíncrona distribuída ao longo 
do comboio, possibilidade de operar 
em quatro sistemas de alimentação 
eléctrica distintos, e podendo circular 
a uma velocidade comercial até 350 
km/h.

A aposta da Siemens no Velaro D já 
deu frutos, com a sociedade que gere 
o Eurostar a encomendar à Siemens a 
próxima geração de comboios que vão 
aproximar a Grã-Bretanha da Europa, 
ligando-a à Holanda e Alemanha num 
futuro próximo.

Vectron, a nova gama de locomotivas da Siemens - © Siemens

Mas nem só de alta velocidade vi-
veram os momentos de maior no-
toriedade da Siemens em Berlim. A 
apresentação da gama Vectron, suces-
sora das Eurosprinter, garantiu tam-
bém enorme popularidade à marca. 
De facto, a nova gama mais não é do 
que um rebranding de um produto 
que a Siemens já está a comercializar 
há algum tempo, nomeadamente para 
Portugal com as 4700.

Totalmente modulares, as Vectron 
poderão ser encomendadas em 
versões muito diferentes, abarcando 

O novo Velaro D - © Siemens

versões para o transporte de merca-
dorias, outras mais vocacianadas para 
o transporte de passageiros, versões 
interoperáveis com múltiplos sistemas 
de alimentação eléctrica e de sinaliza-
ção. Outro ponto chave que a Siemens 
focou foi a capacidade de desenvolver 
programas de manutenção altamente 
eficientes para esta geração de loco-
motivas, permitindo adaptar as neces-
sidades de manutenção aos imperati-
vos operacionais.

Foi baptizada a locomotiva Vectron 
presente na Innotrans com o nome de 
Werner von Siemens, o homem que 
há 131 anos atrás desenvolveu a pri-
meira locomotiva eléctrica funcional 
do mundo.

Os serviços de manutenção foram 
amplamente divulgados, oferecendo 
a Siemens uma vasta gama de ser-
viços na área, desde a manutenção 
de veículos ferroviários, até ao teste 
de sistemas de controlo de tráfego de 
cada rede. 

Ainda assim, pode-se dizer que ne-
nhum dos produtos apresentados pela 
Siemens constituía uma verdadeira 
novidade. A estratégia foi antes a da 
continuidade, em veículos cujo suces-
so tem sido muito grande um pouco 
por todo o mundo.

Siemens
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A Alstom chegou à Innotrans sem 
grandes novidades na carteira, e sem 
apresentar o seu novo comboio de alta 
velocidade, o AGV, ao contrário dos 
seus concorrentes no sector.

O maior destaque acaba por ser a apre-
sentação do novo Pendolino, o ETR 
601 encomendado pelos caminhos 
de ferro italianos. Apto a 250 km/h, o 
novo comboio pendular do fabricante 
francês melhora a sua adaptabilidade 
a sistemas de alimentação eléctrica e 
de sinalização, aumentando a sua in-
teroperacionalidade. A comodidade 
para os passageiros foi revista, e de-
staca-se neste ponto a existência de 
janelas de dimensão substancialmente 
superiores, marcando já uma diferen-
ça bastante grande por exemplo para 
os comboios pendulares portugueses.

De destacar também a presença dos 
comboios regionais Coradia, no caso 
uma das automotoras destinadas à 
Suécia. No total foram encomendados 
49 comboios deste tipo. Os comboios 
têm piso parcialmente rebaixado, e 
constituem um dos maiores sucessos 
da Alstom na actualidade, com cente-
nas de comboios entregues em toda a 
Europa, inclusivamente em mercados 
pouco tradicionais para o fabricante.

O novo ETR 601 dos caminhos de ferro italianos - © Luís Coimbra

Vossloh
A grande aposta da Vossloh continu-
am a ser as locomotivas. O fabricante 
mantém uma forte aposta no sector 
diesel, alargando cada vez mais a sua 
oferta ao mercado com um número 
crescente de modelos prontos para 
satisfazer todo o tipo de necessidades 
dos operadores europeus.

As locomotivas, para manobras ou 
tráfegos ligeiros, estiveram presen-
tes em várias versões. A Vossloh tem 
já versões que atingem uma potência 

Locomotiva Eurolight - © Luís Coimbra

de 1800 kW, e além da transmissão hi-
dráulica que é a mais procurada, existe 
também agora uma gama destas loco-
motivas com transmissão diesel-eléc-
trica, que no entender do fabricante é 
o caminho certo rumo a locomotivas 
híbridas.

Mas a grande novidade foi a locomo-
tiva Eurolight, que nos seus básicos 
vai buscar as ideias das locomotivas 
Euro já muito presentes sobretudo no 
mercado ibérico, mas que adapta o 
conceito. Muito mais leve, e com uma 
potência ainda assim muito apreciável 
(pode chegar aos 2800 kW), a Vossloh 
apresenta-a como uma locomotiva 
ideal para tráfegos rápidos ou pesados 
em linhas que não suportem um peso 
por eixo muito elevado. Estas locomo-
tivas apresentam um peso por eixo in-
ferior a 20 toneladas.

Além das locomotivas, foram também 
apresentados novos sistemas de ma-
nutenção de vias de alta velocidade, 
com destaque para uma máquina para 
reperfilamento dos carris capaz de op-
erar a uma velocidade até 80 km/h.

O futuro parece continuar risonho 
para a Vossloh!

Alstom

Vossloh
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Muito mais foi apresentado na Inno-
trans 2010, desde sistemas de gestão 
da manutenção de agulhas, passando 
por carruagens, maquinaria de obras e 
mais locomotivas e automotoras.

A Voith por exemplo continuou a apre-
sentação das gamas Maxima e Gravita. 
A primeira para tráfegos pesados e 
interoperáveis, a segunda para peque-
nos tráfegos de mercadorias e mano-
bras.

O operador suíço SBB por exemplo le-
vou até Berlim uma automotora para 
examinar vários parâmetros relaciona-
dos com o estado das vias ferroviárias, 
e ainda uma carruagem panorâmica 
como exemplo do savoir-faire da SBB 
no que toca à manutenção e grandes 
reparações de material ferroviário. A 
SNCF levou carruagens Corail com o 
mesmo propósito, o de publicitar a sua 
nova divisão para os serviços de ma-
nutenção e renovações.

A Stadler apresentou também as mais 
recentes evoluções da sua gama de 
automotoras Flirt, que têm gradual-
mente encontrado mais mercados na 
Europa.

A ABB também voltou a estar presen-
te no evento, e apesar de já distante 
dos tempos em que fabricava os seus 
próprios comboios, continua a dar 
cartas em sistemas de motorização 

Voith Gravita - © Luís Coimbra

e electrónica de potência, destacan-
do no seu expositor os sistemas de 
tracção que desenvolveu para o Zefiro 
da Bombardier.

O transporte de reboques rodoviários 
esteve também em grande destaque, 
com alternativas muito distintas nas 
vantagens e desvantagens a virem de 
França e da Suécia, voltando a chamar 
à atenção de que o transporte de 
camiões por via ferroviária é um ser-
viço que deve continuar a expandir-se.

Sendo impossível abordar num artigo 

O interior das carruagens panorâmicas da SBB - © Catarina Cardoso

tudo o que foi exposto e apresen-
tado na Innotrans, importa também 
referir que foram muitas e variadas 
as soluções apresentadas para os in-
teriores de comboios de passageiros, 
seja em termos de iluminação, aces-
sibilidade ou tão somente nos mate-
riais empregues por exemplo na con-
strução de bancos.

Várias soluções rail-road para a ma-
nutenção de infra-estruturas foram 
apresentadas, num mercado que pa-
rece em expansão à medida a que, 
cada vez mais, se procura automatizar 
o mais possível a manutenção.

O que resulta essencialmente da In-
notrans é a percepção de que a indús-
tria ferroviária mundial, e a europeia 
em particular, estão num momento de 
grande prosperidade e inovação, con-
tinuando a apresentar novas e mais 
eficazes soluções de transporte, ma-
nutenção e gestão com uma cadência 
deveras assinalável.

Uma nota de agradecimento ao Luís 
Coimbra, à Catarina Cardoso e aos 
fabricantes pelas fotografias e infor-
mações prestadas sobre a Innotrans 
2010.

Os restantes destaques
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Variante de Alcácer acolhe os primeiros 
comboios

A variante de Alcácer acolheu já os 
seus primeiros comboios em serviço 
comercial. Agendado o acontecimento 
para o dia 12 de Dezembro de 2010, 
a antecipação impôs-se com o des-
carrilamento do comboio 66852/3 
Porto de Sines - Central do Pego, que 
transportava carvão. As primeiras ex-
plicações para o acidente que destruiu 
quase quatro quilómetros de via a sul 
da estação de Alcácer do Sal (inclusi-
vamente na ponte sobre o rio Sado), 
apontam para uma roda partida como 
consequência de um sobreaquecimen-
to.

Num ápice, como já aconteceu noutras 
ocasiões, o Sul do país ficou mais longe 
do resto do país. Mas com uma agra-
vante: com a renovação da linha do 
Alentejo entre Bombel e Casa Branca, a 
habitual alternativa via Beja encontra-
se também indisponível. As atenções 
viraram-se então para a variante de 

Alcácer, pronta e ensaiada e “apenas” 
à espera das formalidades necessárias 
para a sua entrada em serviço, prevista 
para o serviço horário de 2011 com iní-
cio a 12 de Dezembro.

O acidente ocorreu dia 26 de Outubro 
pelas 13:30, e pouco depois da meia 
noite do dia 28 de Outubro já passava 
na variante de Alcácer um comboio de 
transporte de minério que havia ficado 
retido em Ourique desde dia 26.

Para a entrada ao serviço do novo itin-
erário, o IMTT publicou a ICS nº 68 de 
2010, que autoriza a entrada ao ser-
viço da variante de forma provisória, 
sendo encerrada novamente mal es-
teja reparada a linha do Sul em Alcácer 
do Sal.

A nova variante estende-se por 28,7 
quilómetros entre as estações do 
Pinheiro e Grândola-Norte (nova es-
tação técnica criada como suporte à 

por João Cunha

variante), e é integralmente via única. 
Dispõe de bloco orientável, com três 
cantões distintos, sendo por isso pos-
sível ter a circular três comboios em 
simultâneo no mesmo sentido de mar-
cha.

Equipada também com Rádio Solo-
Comboio e Convel, a variante abriu 
com uma velocidade autorizada de 
apenas 60 km/h. No futuro, quando 
for então integrada na rede ferroviária 
nacional, permitirá velocidades até 
220 km/h, e promoverá com isso a 
redução do tempo entre Lisboa e Faro 
a rondar os 15 minutos para comboios 
pendulares.

A nova variante destaca-se pela sober-
ba ponte sobre o Rio Sado, com três 
majestosos arcos e 2735 metros de 
extensão. Além disso, conta ainda com 
mais três viadutos: um sobre o IC1 na 
zona de Grândola, e um sobre a Ribei-
ra de água Cova (271 metros) e outro 

Alfa Pendular 182/3 Faro - Porto entrando na variante de Alcácer - © João Cunha
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sobre a Ribeira de São Martinho (852 
metros), perto da estação de Monte 
Novo-Palma da linha do Sul.

Os dois traçados coexistirão e per-
mitirão em conjunto aumentar sub-
stancialmente a capacidade de res-
posta das infra-estruturas ferroviárias 
ao previsível aumento do tráfego de 
mercadorias com origem ou destino 
no porto de Sines.

Toda a variante está equipada com 
travessas de betão monobloco e aptas 
à mudança da bitola dos actuais 1668 
milímetros, para a bitola europeia com 
1435mm. O carril aplicado tem 60 kg / 
metro, e todas as obras de arte do per-
curso estão preparadas para via dupla. 
De destacar no entanto que fora as 
obras de arte, toda a plataforma con-
struída permite acolher apenas uma 
via, embora seja notório que o terreno 
adjacente à linha e agora pertencente 
à REFER permite confortavelmente no 
futuro pensar na duplicação de vias.

Nos primeiros dias de exploração, 
claramente uma excepção à regra per-
mitida devido ao descarrilamento em 
Alcácer do Sal, os atrasos foram uma 
constante. Os comboios Alfa Pendu-
lar perdiam cerca de nove minutos 
pela variante devido à limitação de 
60 km/h face ao tempo que demora-
vam pela linha do Sul, mas foram so-
bretudo os comboios de mercadorias 

Vagões acidentados à entrada da estação de Alcácer, aguardando remoção - © João Cunha

a sofrer na pele a fraca capacidade de 
absorção de tráfego deste troço de via 
única fortemente limitado na velocid-
ade praticável,acumulando horas de 
atraso nas extremidades da variante, 
aguardando a sua vez para lá circula-
rem.

Apesar da autorização provisória dada 
para explorar a nova linha, ficou bem 

Comboio de Biodiesel da Takargo na nova linha - © João Cunha

clara a subsistência de vários trabal-
hos, nomeadamente junto à ponte so-
bre o Rio Sado e junto ao viaduto da 
Ribeira de água Cova.
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Comboio real de regresso a Portugal

Construído na Bélgica em 1858, o salão 
Maria Pia terá sido oferta do rei Vítor 
Manuel de Itália à sua filha D.Maria 
quando esta se casou com o rei D.Luís 
em 1861*.

Perante tão preciosa peça, o nosso rei 
questionava-se com a locomotiva que 
a iria rebocar. Então mandou comprar 
na exposição de Londres a mais linda 
locomotiva que lá estivesse. Construí-
da em Inglaterra em 1862, ganhou 
uma medalha de ouro, sem dúvida 
considerada uma das melhores da ép-
oca.

E quando o filho de D.Maria, D.Carlos, 
fez 14 anos, a mãe oferece como 
prenda ao filho outro luxuoso salão. 
Conhecido como salão do Príncipe, foi 
construído na Inglaterra em 1877.

É perante referida tão preciosa peça, 
esquecida há largos anos na secção 
museológica de Santarém, que os 
Holandeses se questionaram e op-
taram pelo convite a presença numa 
exposição com classe royal. Foi sobre-
tudo a beleza, todas peças únicas e a 
presença de uma composição comple-
ta com uma relação histórica inerente 
entre todos os veículos, que cativaram 

fielmente os Holandeses na presença 
da composição real Portuguesa na ex-
posição “Royal Class, Regal Journeys”, 
realizada em Utrecht.

Os preparativos

Antes da deslocação para a Holan-
da, foi necessário restaurar toda a 
composição. Tais preparativos, to-
dos financiados pelos Holandeses, 
começaram no mês de Janeiro. Foi ne-

por Ricardo Ferreira

cessário deslocar a composição desde 
Santarém até ao Entroncamento, onde 
se ia proceder ao restauro parcial da 
composição. Foi durante a noite do dia 
20 de Janeiro, a reboque das locomo-
tivas 1455 e 1463, que se efectuou a 
mesma, até às antigas oficinas do va-
por. Foi aqui que toda a composição 
foi restaurada cosmeticamente du-
rante aproximadamente dois meses. 
O restauro passou sobretudo por uma 
pintura cuidadosa, praticamente por 
toda a composição, com alguns re-
toques nas partes mais debilitadas. 

© Ruben Koch

©Biblioteca de Arte - Fundação Calouste Gulbenkian
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Nos dois salões foi também necessário 
proceder a alguns toques nos interi-
ores.

Após restauro terminado, o comboio 
real ainda foi exposto ao público nas 
mesmas oficinas durante alguns dias, 
com horários definidos. E foi no dia 19 
de Março que a composição saiu do 
Entroncamento via rodoviária, numa 
viagem que duraria aproximadamente 
uma semana até à Holanda.

A Exposição “Royal Class, Regal Jour-
neys”

No sentido da celebração dos 5 anos 
da renovação do museu ferroviário de 
Utrecht (Spoorwegmusem), foi realiza-
da uma exposição no referido museu, 
entre os dias 14 de Abril e 5 de Setem-
bro, com a presença de composições 
e demais peças reais ferroviárias de 
vários países da Europa. Participaram 
na exposição composições da Bélgica, 
Dinamarca, Inglaterra, Republica Che-
ca, Suécia, Holanda e naturalmente 
Portugal. Houve também mobiliário 
dos comboios reais da Alemanha e da 
Finlândia.

Vale a pena destacar que foi sem dúv-
ida a composição Portuguesa a que 
mais de destacou na exposição, aliado 
à sua beleza inerente e a única que se 
fazia sentir de composição completa. 
Evidencia-se também a réplica da car-
ruagem de Anna Paulowna da Holanda 
e a carruagem Adelaide de Inglaterra. 

© Robbie Kammeijer

País Composição
Bélgica Carruagem do Rei Albert de 1812

Dinamarca Carruagem do Rei Cristian IX de 1871
Inglaterra Carruagem da Rainha Adelaide de 1842
Portugal D. Luís + Maria Pia + Príncipe

República Checa Carruagem de Franz Ferdinand d’Este de 1910
Suécia Carruagens do Rei Gustav e da Rainha Sylvia de 

1930
Holanda Réplica da Carruagem de Anna Paulowna

Carruagens Sr 8 e Sr 9 da Rainha Juliana

Cartaz da Exposição
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E o regresso da composição Portu-
guesa

Logo após término da exposição, a 
composição real Portuguesa regres-
sou de imediato a Portugal. E no dia 
17 de Setembro já a composição tinha 
chegado à localidade de origem. 

Está agora no Entroncamento e tudo 
leva a crer que não mais regressará 
ao seu ponto de partida, Santarém. 
Já há longos anos que se pretendia tal 
composição no Museu Nacional Fer-
roviário, devido a evidentes valores 
históricos presentes na composição e 
que se tornaram ainda mais evidentes 
após a referida exposição. 

De momento o comboio encontra-se 
dentro das oficinas do vapor, por actu-
almente o Museu Nacional Ferroviário 
não apresentar condições dignas para 
a sua exposição ao público, mas com 
garantias que essas condições sejam 
exequíveis num futuro próximo. Ver-
dade ou não, certo é que em Santarém 
também não estaria bem.

Findo tal acontecimento, espera-se 
sobretudo que este comboio não mais 
deslize para o esquecimento…

*Dúvidas subsistem sobre a veracid-
ade desta versão, registos da época 
mencionam que a carruagem já estaria 
em Portugal desde 1859.

Fontes: 

Revista o Foguete nº23

Fórum LusoCarris

http://www.spoorwegmuseum.nl/en/
actueel/royal_class.htm 

© Peter Boere

© Peter Boere
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Em Dezembro, faremos uma viagem à indústria ferroviária do nosso país vizinho... a Espanha

Comboio 511 Lisboa - Guarda, em Taveiro © João Cunha

Últimas
Longo Curso dispensa 2600
A CP Longo Curso dispensou no mês 
de Outubro as locomotivas 2600 de 
que ainda dispunha: 2603 e 2624. As 
duas locomotivas deixaram de ser con-
sideradas efectivo daquela unidade de 
negócios, para estarem a cargo da CP 
Frota, como reserva estratégica aos di-
versos parques do universo CP.

Foi assim o fim, oficial, de mais de 35 
anos de serviço das locomotivas 2600 
diante de comboios de passageiros.

No entanto, e apesar disto, tanto a 
2603 como a 2624 continuam par-
queadas em Santa Apolónia e dis-
poníveis para a tracção de comboios 
de passageiros, constituindo uma al-
ternativa às locomotivas 5600.

Apesar de extremamente raro, a CP 
Longo Curso continua a utilzá-las em 
alguns comboios, e no passado dia 
22 de Outubro a locomotiva 2624 foi 
mesmo até Faro em tracção do com-
boio Intercidades nº 570/1. Regres-
sou depois em tracção do comboio nº 
674/5 Faro - Lisboa Oriente.

Actualmente a CP Longo Curso dispõe 
de 19 locomotivas da série 5600 (5601 
- 5619), mas algumas grandes repara-
ções e avarias motivam necessidades 
adicionais.

Para breve prevê-se a passagem da vi-
gésima e última 5600 para a CP Longo 
Curso - a 5620, que aliás já foi equipa-
da com os equipamentos necessários 
ao fornecimento de energia eléctrica 
às carruagens.

Na CP Carga ficarão apenas nove loco-
motivas 5600, cinco das quais equipa-
das com engates Atlas e dedicadas ao 
transporte de carvão entre o porto de 
Sines e a central do Pego.

RTrains lança vagões His e Hikks
A empresa portuguesa RTrains lan-
çou no mercado nacional mais alguns 
vagões da CP à escala H0 1:87.

Tratam-se de reedições de vagões 
Hikks, tanto com a decoração básica 
da CP (em amarelo), como nas decora-
ções quimigal e Sapec, que foram um 
autêntico clássico da ferrovia nacional 
durante muitos anos.

Além destes vagões, que no caso da 
SAPEC e quimigal são vendidos em 
lotes de dois vagões cada, a RTrains 
prepara o lançamento do vagão His 
210 2 524-0, que se distinguiu na rede 
por ter a efémera decoração da Cim-
por.

Este vagão único será comercializado 
numa edição limitada a 200 unidades.

Eurostar renova frota
A Eurostar, que opera os comboios de 
alta velocidade entre o Reino Unido e 
a Europa continental, lançou um vasto 
programa de renovação da sua frota, 
no valor de quase 1.000 milhões de 
Euros.

Os actuais comboios serão inteira-
mente renovados, num projecto da 
Pininfarina, e serão adquiridos novos 
comboios, os e320, com velocidade 
máxima de 320 km/h.

Estes novos comboios permitirão 
transportar até 900 passageiros, e 
serão interoperáveis. Com eles, a Eu-
rostar pretende reduzir para 2 horas o 
tempo de viagem entre Londres e Par-
is, e ainda lançar novos serviços entre 
a capital inglesa e várias cidades euro-
peias como Amsterdão ou Genebra.


