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trainspottEr iii – março 2017 

2017 vai trazer a continuação desta aventura que tem 
sido a edição impressa da Trainspotter. O acolhimen-
to das duas primeiras edições excederam claramente 

as nossas expectativas e só podemos estar agradecidos pela 
lealdade dos nossos leitores. 

Para o primeiro número de 2017 escolhemos celebrar o le-
gado	das	locomotivas	2500	e	2550	–	as	grandes	construtoras	
do	novo	mundo	das	eletrificações	50Hz	em	Portugal,	 sendo	
que a mais veterana das séries cumprirá em 2017 os 60 anos 
sobre	a	sua	introdução	em	serviço	comercial.	Em	1957	ainda	
não se imaginava que apenas alguns anos depois, a partir de 
1963,	a	Sorefame	viria	a	realizar	aquela	que	foi	provavelmente	

a mais singular das locomotivas portuguesas. Tecnicamente 
próximas	das	suas	 irmãs	mais	velhas,	as	2550	foram	as	pri-
meiras	 do	mundo	 com	 caixa	 em	 inox	 canelado	 e	 foram	 um	
baluarte da indústria nacional.

Ao longo das páginas da revista vamos sistematizar o iní-
cio	da	eletrificação	monofásica	em	Portugal	e	a	sucessiva	in-
trodução	 em	 serviço	 das	 35	 locomotivas	 que	 totalizaram	 as	
duas séries, que passaram por várias evoluções ao longo das 
cinco	décadas	que	se	passearam	pelos	carris	da	rede	ferrovi-
ária nacional. Não deixaremos de olhar em detalhe para a sua 
longa carreira onde entraram as mais diversas e excêntricas 
missões	e,	claro,	aprofundando	os	aspectos	 técnicos	destas	

pioneiras	da	 tração	elétrica	de	 fre-
quência industrial.

Esta edição será ainda realizada 
em parceria com a SudExpress Mo-
dels, que por esta altura lança as 
primeiras	 referências	 à	 escala	 H0	
1:87	das	locomotivas	2500	e	2550,	
uma ousada e brilhante aposta 
nestas locomotivas tão portugue-
sas, tão nossas, e tão sub-repre-
sentadas no mundo dos comboios 
à escala. Por isso, vamos também 
analisar ao detalhe os novos mode-
los	que	–	acreditem	–	fazem	jus	às	
locomotivas 1:1.

Como habitual, cedemos a edi-
ção	gratuitamente	à	APAC	que	fará	
a impressão e venda, revertendo os 
lucros	para	projetos	de	preservação	
da sua secção dedicada a estes te-
mas. No link abaixo partilhado po-
derá aceder à venda online. Como 
nos números anteriores, a pré-ven-
da decorre com preço promocional 
e garantia de disponibilidade até ao 
dia 28 de Fevereiro. Durante esta 
fase	a	revista	terá	o	custo	de	9,5€,	
a que se pode associar entrega em 
morada	 a	 indicar.	 Após	 o	 final	 da	
pré-venda	a	compra	poderá	ser	fei-
ta	online	também	mas	ficará	sujeita	
à disponibilidade dos exemplares 
impressos	e	terá	o	preço	de	13€.

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

Ricardo Ferreira

Esta é a edição da Trainspotter online que abre o 

ano	 2017.	Um	projecto	 que,	 vejam	bem,	 está	 já	

a caminho dos 7 anos. Inicialmente newsletter, 

o	 excelente	 feedback	 fez	 com	 que	 o	 projecto	 evoluísse	

para	 um	 espécie	 de	 revista	 online,	 sofrendo	 a	meio	 do	 seu	

percurso	 uma	 renovação	 gráfica.	 E	 hoje	 continua	 como	

modelo online, em paralelo com edições mono-temáticas 

impressas procurando uma regularidade de três meses. Foi 

um passo absolutamente gigantesco, colmatando uma lacuna 

nos balcões portugueses, que era a edição de uma edição 

ferroviária	de	caracter	entusiasta	100%	a	cores	e	com	papel	

gráfico	 (podemos	 assumir)	 do	 melhor	 que	 se	 faz	 por	 essa	

Europa	fora.	Não	podemos	naturalmente	deixar	de	agradecer	

aqui	o	papel	fundamental	que	a	APAC	tem	feito	em	colaboração	

com a nossa equipa de redacção, ao tratar da distruição e de 

todo o processo burocrático que envolve uma linha editorial 

como esta.

Nesta	quadra	natilícia	entregamos	já,	da	maneira	possível,	o	

segundo número da edição impressa dedicada às locomotivas 

1960. E não podíamos começar da melhor maneira o ano 

de	2017,	anunciando	 já	um	terceiro	número	para	Março	que	

vai	 fazer	 um	 sumário	 daquilo	 que	 foi	 a	 carreira	 das	 2500	 e	

2550.	É	um	número	que	vem	no	seguimento	do	 lançamento	

destas locomotivas à escala HO por parte da Sudexpress, 

com	previsão	de	serem	entregues	(na	totalidade)	também	no	

próximo mês de Março. E é naquilo que actualmente estamos 

a trabalhar, não descartando a colaboração de toda a restante 

comunidade. E portanto se 

o	 quiser	 fazer,	 tem	 ainda	

mais de um mês, com 

textos	 ou	 até	 fotografias.	

Estes três primeiros 

números acabaram 

por ser dedicados a 

material circulante, 

mas não é de todo isso 

que a edição procura 

fazer	 em	 exclusivo,	 e	

esperemos brevemente 

anunciar novos números 

dedicados a outras 

matérias	 ferroviárias.	

2017	esperamos	que	seja	

um ano de consolidação 

deste	 projecto.	 E	 mais	

novidades esperemos dar ainda no decorrer deste ano com 

novas aventuras. 

Mas	 tudo	 isto	 só	 faz	 sentido	 em	 paralelo	 com	 o	 grande	

motor	que	torna	tudo	isto	possível,	que	é	a	operação	ferroviária	

à	 escala	 real.	 E	 2017	 é	 ano	 de	 grandes	 desafios.	 Para	 a	

Medway	é	um	ano	de	dificuldades	na	matéria	da	frota	diesel.	E	

tudo leva a crer que a geração “listas” está em vias de acabar 

caso	o	aluguer	de	novas	máquinas	Euro	4000	se	confirme	de	

facto,	pelo	menos	à	frente	de	composições	de	mercadorias	em	

grande linha. O ano vai também colocar à prova novamente 

a CP nos seus serviços regionais que presta, após três anos 

difíceis	 na	 operação	 principalmente	 nas	 linhas	 do	 Douro	 e	

Oeste,	 por	 falta	 de	 material	 circulante.	 Estamos	 em	 plena	

expetativa	 com	a	 futura	 operação	 no	Douro	 com	as	 antigas	

carruagens Schindler, que além de procurar ser uma nova 

aposta	turística,	vai	colmatar	também	a	falta	de	material	que	

tem sido registada nos últimos anos. Esperamos também com 

grande	expetativa	aquilo	que	vai	ser	feito	na	Linha	do	Vouga	

com	o	novo	projecto	 turístico	a	cargo	das	 locomotivas	E214	

e	9004,	que	a	EMEF	está	 já	a	 trabalhar,	e	que	vai	procurar	

recuperar	 novamente	 o	 brilho	 que	 o	 caminho-de-ferro	 teve	

naquela	 região	 em	 outros	 tempos.	 E	 por	 fim,	 os	 comboios	

Pendulares, porque vai ser neste ano que vamos ter uma nova 

geração de comboios topo de gama a circular em Portugal.

Para	já,	e	terminando	como	começamos,	esta	é	a	edição	

que	abre	vinte	dezassete	e	é	com	ela	que	queremos	desejar	a	

todos um excelente ano.

Ricardo Ferreira

2017, o ano dos Pendulares
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passEio ao ComplExo 
minEiro dE riotinto

Apresentação 
A secção de Preservação Ferroviária e Lazer vai realizar a sua primeira visita de estudo no dia 2 de Abril de 2017 – o primeiro 

destino	é	Riotinto,	o	fantástico	complexo	mineiro	da	província	de	Huelva,	Espanha.

Em	Riotinto	um	imenso	complexo	mineiro	é	hoje	em	dia	um	centro	de	interpretação	da	atividade	mineira	e	incorpora	patrimó-
nio	industrial	de	grande	valor,	nomeadamente	duas	secções	de	caminho	de	ferro	por	onde	circulam	pontualmente	circulações	a	
vapor	(7	km)	e	a	diesel	(22	km).

O	programa	que	propomos	a	todos	os	interessados	compreende	a	visita	ao	Museu	Mineiro,	à	Mina	Romana,	à	Casa	Vitoriana	
e	à	Galeria	Mineira,	tudo	isto	complementado	por	uma	viagem	no	comboio	a	vapor	–	que	inclui	a	locomotiva	funcional	mais	an-
tiga	de	Espanha	–	e	fechando	ao	fim	da	tarde	com	a	circulação	diesel,	de	maior	extensão	e	por	paisagens	mais	espetaculares.

Riotinto alberga paisagens mineiras e naturais absolutamente imperdíveis, para lá do imenso espólio impecavelmente mantido 
e	interpretado	no	local,	sendo	o	Parque	Minero	de	Riotinto	considerado	por	uma	ampla	comunidade	científica	como	único	a	nível	
mundial.

O ponto de encontro será na estação do Oriente, de onde sairemos em autocarro alugado para Espanha. Terá paragens no 
Pinhal	Novo	(se	houver	interesse	de	alguém	para	lá	embarcar/desembarcar)	e	em	Beja.	O	programa	não	inclui	almoço	pelo	que	
sugerimos a todos os participantes que levem comida consigo para o dia. 

Detalhes do programa:
Dia:	 02-04-2017	(Domingo)	 	

Partida	de	Lisboa	Oriente:	 06:30	–	Reunião	às	06:15	 	

Chegada	a	Lisboa	Oriente:	 21:45	 	

Preço	do	programa:	 55€	/	pessoa	 	

Nº	Mínimo	de	Participantes:	 35	 	

Nº	Máximo	de	Participantes:	 50	 	

Objetivos	da	visita	de	estudo:
Ver	um	caso	de	sucesso	de	preservação	de	património	industrial	e	ferroviário;

Viajar	num	comboio	a	vapor	e	a	diesel;

Convívio entre todos os participantes.

Inscrições:
O processo de inscrição é simples, bastando para tal:

Enviar	email	para	preservacao@caminhosdeferro.pt,	 indicando	nome	e	telefone	de	contacto,	 juntamente	com	o	número	de	
pessoas	a	inscrever	(incluindo	o	próprio);

Após	confirmação	de	disponibilidade	de	lugares,	efetuar	o	pagamento	por	transferência	bancária,	para	o	NIB	da	sede	da	APAC,	
que	será	fornecido	por	email	e	que	pode	ser	também	consultado	em:	https://www.caminhosdeferro.pt/sobre-a-	...	contactos/

Aparecer	no	dia	e	hora	marcada	e...	desfrutar	da	viagem!
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ligação Covilhã - guarda avança

No passado dia 27 de De-
zembro, o Governo apre-
sentou publicamente e 

lançou o concurso público para as 
obras na ligação Covilhã – Guarda, 
na Linha da Beira Baixa, uma inter-
venção fundamental no âmbito do 
denominado Corredor Internacional 
Norte para o transporte de merca-
dorias.

O concurso público tem um valor 
base	 de	 65	 milhões	 de	 euros,	 com	
financiamento	 comunitário	 que	 pode	
alcançar	85%	e	contempla	em	simul-
tâneo	um	vasto	conjunto	de	interven-
ções	que	permitirá	a	retoma	do	tráfego	
ferroviário	no	referido	troço,	nomeada-
mente:

•	 Renovação de via desde a estação da Covilhã até 
ao	pk	178,4	e	desde	o	pk	188,5	até	à	estação	da	Guar-
da,	num	total	de	aproximadamente	36	km;
•	 Electrificação	de	cerca	de	46	km	via	entre	a	estação	

da	Covilhã	e	da	Guarda;
•	 Remodelação dos apeadeiros de Maçaínhas, Be-

nespera	e	Sabugal;
•	 Reabilitação de seis pontes, designadamente: ponte 

da Carpinteira, ponte do Corge, ponte do Zêzere II, pon-
te de Maçaínhas, ponte dos Gogos e ponte da Penha 
Barroca;
•	 Obras	de	drenagem	e	estabilização	de	taludes;
•	 Supressão da passagem de nível ao pk 206,960 

através	da	construção	de	uma	passagem	inferior;

•	 Automatização das passagens de nível aos pk 
195,778,	197,221,	203,695	e	209,941;
•	 Instalação de retorno de corrente de tracção e terras 

de	protecção	(RCT+TP).

Já executadas encontram-se as intervenções de reno-
vação	de	via	entre	os	pk	178,4	e	188,5,	durante	o	final	
do	ano	de	2009	e	a	beneficiação	e	rebaixamento	do	tú-
nel do Barracão, num investimento total concretizado de 
aproximadamente 10 milhões de euros.

O investimento total na Linha da Beira Baixa inclui ain-
da	mais	23	milhões	de	euros,	parte	dos	quais	referentes	
ao	estudos	já	realizados	e	os	restantes	serão	destinados	
à instalação de sinalização electrónica, Convel e teleco-
municações e à construção da “Concordância das Bei-
ras”, em concursos públicos a lançar em breve.

O	projecto	 da	 construção	da	 “Con-
cordância das Beiras” que permitirá a 
ligação	ferroviária	directa	entre	a	Bei-
ra	Baixa	e	a	fronteira	de	Vilar	Formoso	
está	concluído	e	também	foi	apresen-
tado. Com o seu início no pk 208,690, 
a nova linha com uma extensão total 
de	1.500	metros	desenvolver-se-á	in-
tegralmente em curva até entroncar 
com a Beira Alta ao pk 209,280. Pelo 
meio, será necessária a construção 
de uma nova ponte sobre o rio Diz, 
com uma extensão de 238 metros.

Afastada	 estará	 a	 construção	 da	
nova ponte do Corge que, segundo a 
própria	Refer	 na	 altura,	 iria	 substituir	
a actual estrutura de 210 metros por 
esta	 apresentar	 graves	 deficiências	

A estação de Belmonte, inserida no troço já renovado em 2009 © José Sousa

O traçado proposto para a Concordância das Beiras © Infraestruturas de Portugal
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estruturais que comprometiam a sua utilização de acor-
do com os patamares de carga e velocidade requeridos 
para	o	projecto.	O	concurso	público	fora	lançado	em	Fe-
vereiro	de	2015	com	um	preço	base	de	2,5	milhões	de	
euros	e	nunca	se	conheceu	o	seu	desfecho.	Sendo	certo	
que a Câmara Municipal da Covilhã pretendia conservar 
a acual estrutura pelo seu valor patrimonial, entretanto 
terá	sido	encontrada	outra	solução,	já	que	a	mesma	pon-
te com 210 metros de extensão surge agora na lista das 
obras de arte a reabilitar.

O	lançamento	das	obras	na	Beira	Baixa	surge	já	com	
três meses de atraso relativamente à calendarização ini-
cial	publicada	pela	Infraestruturas	de	Portugal.	O	atraso	
tem repercussão também na data de conclusão da obra, 
prevista inicialmente para o 2º trimestre de 2018 mas 
agora anunciada apenas para o 1º trimestre de 2019, e 
afecta	igualmente	a	data	de	início	das	obras	na	Linha	da	
Beira Alta. As obras nessa linha, entre a Pampilhosa e a 
Guarda, tinham o seu início previsto para o 4º trimestre 
de 2018 e contemplam a interdição total de via durante 
períodos	de	tempo	alargados,	sendo	fundamental	que	a	
Linha da Beira Baixa se encontre operacional para que 
possam arrancar.

A reabertura deste troço da Beira Baixa, encerrado à 
exploração desde o dia 9 de Março de 2009, permitirá 
estabelecer patamares de velocidade próximos dos 100 
km/h. Os comboios de passageiros poderão circular no-
vamente entre a Covilhã e a Guarda com um tempo de 
trajecto	 de	 sensivelmente	 40	minutos,	 conforme	 anun-
ciado pela própria IP.

A ligação é há muito tempo reclamada pela CP, que 
conta prolongar os serviços rápidos Intercidades desde 
a Covilhã até à Guarda e restabelecer o serviço Regional 
com	patamares	de	serviço	francamente	superiores	aos	
anteriormente	existentes	–	recorde-se	que	as	Allan	0350	

percorriam os 46 km que separam a Covilhã da Guarda 
em mais de 1 hora e 10 minutos – estabelecendo a liga-
ção directa entre Castelo Branco e a Guarda, naquele 
que é um eixo largamente povoado e com elevada mo-
bilidade.

Contudo,	os	tempos	de	trajecto	no	seu	global	continu-
arão a ser demasiado dilatados para o que seria exigível 
na actualidade – via Beira Baixa, um comboio Intercida-
des alcançará a Guarda em cerca de 4 horas e 20 minu-
tos, exactamente o mesmo tempo que um Intercidades 
leva	actualmente	via	Beira	Alta,	apesar	do	trajecto	maior	
e do regime de paragens mais penoso.

Para	os	operadores	ferroviários	de	mercadorias,	esta	
intervenção possibilitará a circulação de comboios até 
650	metros	de	comprimento.	No	entanto,	o	material	de	
tracção	não	terá	a	vida	facilitada,	visto	que	a	Beira	Baixa	
apresenta temíveis rampas que impõem severas restri-
ções às capacidades de carga rebocável. Note-se que 
só no linha encontram-se metade dos cerca de 10 troços 
de	via	em	toda	a	rede	ferroviária	nacional	onde	o	limite	
uma	locomotiva	4700	é	inferior	a	1000	toneladas!

Em igualdade de circunstâncias e mesmo desconhe-
cendo-se ainda a intervenção que será realizada na Li-
nha	da	Beira	Alta,	actualmente	em	fase	de	projecto,	pa-
rece	pouco	provável	que	no	futuro	os	operadores	optem	
pela Beira Baixa, dadas as condições penalizantes em 
termos da carga rebocável e da energia de tracção con-
sumida para vencer as sucessivas rampas.

No Corredor Internacional Norte, além da renovação 
da Beira Alta, o Governo continua a apostar na ligação 
Aveiro – Mangualde, inscrevendo assim um orçamento 
total de 1370 milhões de euros a investir nos próximos 
anos,	691	milhões	para	a	Beira	Alta	(incluindo	o	 inves-
timento	na	Beira	Baixa)	e	675	milhões	de	euros	para	a	
nova linha.

A ponte do Corge, datada de 1891, terá de sofrer uma intervenção profunda que a capacite para os  novos desafios © José Sousa
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A Infraestruturas	de	Portugal	adjudicou	à	Sie-
mens os trabalhos relativos à instalação de 
sinalização electrónica em diversos troços 

da	rede	ferroviária	nacional.	O	contrato	foi	assinado	
no início do mês de Agosto mas só em Dezembro 
teve a aprovação do Tribunal de Contas.

Este contrato no valor de praticamente 33 milhões 
de euros prevê a instalação e manutenção por um 
período de cinco anos de sinalização electrónica 
com	comando	de	 tráfego	centralizado	na	Linha	do	
Norte,	mais	concretamente	entre	Vale	de	Santarém	
e Entroncamento e entre Ovar e Gaia, na Linha do 
Minho	entre	Nine	e	Valença,	na	Linha	do	Oeste	entre	
o Louriçal e a Figueira da Foz, no Ramal do Louriçal 
e,	por	último,	no	Ramal	de	Alfarelos.	

Ao	 todo	serão	mais	de	200	km	que	ficarão	equi-
pados com a tecnologia de sinalização mais recente 
e mais avançada em utilização no nosso país, quer 
em substituição da antiga sinalização eléctrica como 
acontecerá nos troços da Linha do Norte, quer em 
substituição	do	cantonamento	telefónico	nos	restan-
tes	 casos,	 representando	 um	 avanço	 significativo	
em matéria de segurança em especial na Linha do 
Minho	e	no	Ramal	de	Alfarelos	pelo	seu	intenso	trá-
fego	que	actualmente	depende	apenas	da	interven-
ção humana.

Na Linha do Norte esta intervenção incluída no 
plano	de	modernização	permitirá	finalmente	que	os	
comboios circulem praticamente em toda a extensão 
em cantonamento automático com bloco orientável, 
tornando-se	uma	ferramenta	preponderante	na	ges-
tão	dos	múltiplos	tráfegos	que	atravessam	o	princi-
pal	eixo	ferroviário	do	país.	Apenas	as	estações	de	
Santa Apolónia, Entroncamento e Pampilhosa, pela 
sua	 especificidade	 e	 onde	 se	 realizam	 numerosas	
manobras continuarão a ser comandadas localmen-
te, sempre em coordenação com o CCO de Lisboa.

Dos 2.440 km em via larga que integram a rede 
ferroviária	nacional,	 1.700	estão	 já	equipados	com	
sinalização eléctrica ou electrónica. No entanto, 
subsistem ainda quase 700 km em regime de can-
tonamento	telefónico,	um	número	que	reduzirá	para	
menos de 600 km com a execução deste contrato e 
que em breve deverá reduzir ainda mais com a exe-
cução das obras previstas na Linha do Oeste entre 
Meleças e Louriçal, na Linha do Douro entre Marco 
de Canaveses e Régua e na Beira Baixa entre Co-
vilhã e Guarda.

sinalização ElECtróniCa

Conquista novos troços

Sinais de figura como este, imagem de marca do 
cantonamento telefónico, têm os dias contados em várias 
linhas em Portugal. Na fotografia é possível ver um sinal 
avançado a determinar precaução à aproximação de uma 

estação © Ricardo Quinas
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A Medway, sucessora da CP Carga, prepara-se 
para	 uma	 grande	mudança	 na	 fisionomia	 das	
suas	operações.	Com	efeito,	2017	verá	apare-

cer as primeiras locomotivas diesel novas na ex-CP Car-
ga	em	mais	de	35	anos:	a	última	aquisição	havia	sido	
efetuada	em	1980-1981	com	as	locomotivas	1900/1930.

As quatro locomotivas alugadas em 2016 vão sair de 
fábrica,	novas,	durante	este	ano.	A	fábrica	de	Valência,	
que	já	foi	da	Alstom,	Vossloh	e	agora	é	da	Stadler,	en-
tregará	as	duas	primeiras	unidades	já	em	Março	deste	
ano.

As primeiras unidades serão enviadas para o depósito 
de Contumil onde iniciarão desde os primeiros ensaios 
de	receção	e	formação	de	maquinistas,	passo	 impres-
cindível para o início do serviço comercial. De seguida 
serão	 entregues	 aos	 tráfegos	 entre	 Portugal	
e a Galiza, passando a ser as primeiras loco-
motivas da Medway a penetrar na rede espa-
nhola,	já	que	assegurarão	os	percursos	entre	
Gaia e a Galiza, sem mudança de tração. Um 
marco histórico numa empresa que absorve o 
imenso legado de transporte de mercadorias 
do universo CP.

O início de serviço destas poderosas loco-
motivas,	 já	 presentes	 no	 território	 nacional	
desde 2008 pela mão de Comsa e Takargo, 
será	acompanhada	do	adeus	definitivo	das	lo-
comotivas 1960, introduzidas em 1979 e que 
mereceram em Dezembro honras de capa da 

segunda	edição	monográfica	da	Trainspotter	Impressa.

A	frota	diesel	manter-se-á	no	resto	do	país	inalterada	
após o relevante decréscimo das prestações das loco-
motivas	1900	por	todo	o	território,	hoje	em	dia	reduzidas	
a	seis	unidades	e	com	um	futuro	também	ele	cada	vez	
mais	sombrio.	É	altamente	provável	que	deixem	de	es-
tar	programadas	em	tráfego	regular	após	a	chegada	das	
restantes	duas	locomotivas	Euro	4000,	cuja	disponibili-
dade	e	fiabilidade	não	são	comparáveis.

Neste novo ano existirão assim relevantes novidades 
no	panorama	ferroviário	nacional	sendo	que	é	inevitável	
destacar-se	que,	renovada	a	frota	diesel	de	grande	po-
tência, a Medway continuará a contar com as eternas 
1400 para serviços de manobras e pequenos serviços 
de linha.

Euro 4000: a inEvitávEl 
aposta da mEdway

As locomotivas 1900 poderão continuar a circular nos próximos anos como reserva às locomotivas Euro 4000 © Pedro André

Comboio CorrEio

As manobras continuarão entregues às locomotivas 1400 © José Sousa
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brEvEs

Falta dE traCção diEsEl 
Conduziu a loComotiva 

1963 a badaJoz

12

Mais a norte, há várias semanas 
consecutivas que a 1963 permanecia ao 
serviço exclusivamente no depósito de 
Gaia. No entanto, foi deslocada para o 
Louriçal no final da semana que antecedeu 
o Natal com o objectivo principal de realizar 
os comboios de cimento e das indústrias 
de celulose.

Na segunda-feira dia 26 realizou-se um 
comboio especial para o Ramalhal em 
substituição da frequência habitual ao 
domingo, por este ser dia de Natal, que o 
Valério Santos fotografou oportunamente 
após passar a estação de São Mamede.

As locomotivas 1960 encontram-se em final 
de carreira, mantendo-se apenas a locomoti-

va 1963 ao serviço, encontrando-se habitualmente 
na zona norte do país. No entanto, a Medway tem 
prescindido igualmente do serviço de muitas loco-
motivas 1900 que integram a sua frota, mantendo-
-se apenas cerca de seis unidades ao serviço.

Sobretudo no último mês, a empresa enfrentou 
por diversas vezes problemas de falta de material 
de tracção diesel nos seus depósitos. A solução 
já passou várias vezes pelo recurso a múltiplas de 
1400 para traccionar alguns comboios e, no mês de 
Dezembro, a locomotiva 1963 foi chamada de forma 
inédita mais a sul do que é habitual e proporcionou 
registos que dificilmente serão repetíveis.

No dia 24 de Dezembro, por indisponibilidade 
da locomotiva 1942 que se encontrava 
ao serviço no Entroncamento, a Medway 
enviou as locomotivas 1412 e 1450 num 
especial de madeira para Ponte de Sor.
Na fotografia obtida pelo Ricardo Quinas 
num dos belíssimos dias soalheiros a que 
assistimos em Dezembro, vemos o invulgar 
par de inglesas na descida final para Ponte 
de Sor, no Vale da Bica.

Comboio CorrEio
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Na quarta-feira seguinte, a 1963 foi 
chamada ao Entroncamento para colmatar 
novamente a ausência das habituais 
locomotivas 1900.  A seu cargo esteve um 
comboio internacional de amoníaco para 
Badajoz e respectivo regresso, brindando 

assim a Linha do Leste com aquela que 
será muito provavelmente a última visita 
de uma destas poderosas locomotivas. 
O registo invulgar da sua passagem na 
estação de Ponte de Sor esteve a cargo do 
Ricardo Quinas.

Comboio CorrEio
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A visita da 1963 acabou por ser efémera 
e, com a locomotiva 1945 a assegurar os 
comboios do Louriçal, voltou novamente 
para Gaia. Entretanto, também a  1942 
retomou a dianteira dos comboios da Linha 
do Leste.

Na fotografia novamente do Ricardo 
Quinas vêmo-la a traccionar outro comboio 
especial de madeira para Ponte de Sor no 
dia 31, em mais uma belíssima e fria manhã 
de Inverno, como prova a imensa geada 
que cobria a paisagem.



Serão quatro ligações em cada sentido aos 
dias úteis, com a novidade de circularem 
via Linha do Sul, mas o melhor aliciante 
será sem dúvida a tracção: serão as velhas 
damas 1400 da Takargo a encarregar-se 
deste novo tráfego que se inicia na primeira 
segunda-feira do novo ano.

Contamos mostrar um registo desta 
novidade na próxima edição da Trainspotter. 
Para já, contamos apenas com a fotografia 
do Sérgio Santos  com a 1445 no dia 29 
de Dezembro a descansar no Poceirão 
enquanto aguarda o enorme desafio que o 
novo ano lhe trará.

takargo Conquista tráFEgo dE 
sidErúrgiCos da lusosidEr

Entretanto a Medway continuará a operar  
os mesmos três comboios por dia útil para 
a exportação de ferro e rolos de arame da 
empresa Atlansider.
No entanto, nos últimos meses têm sido 
frequentemente as locomotivas eléctricas 
a tomarem a dianteira destes comboios, 
circulando com uma locomotiva 1400 a 

reboque para as manobras em Setúbal-Mar 
e na Siderurgia Nacional.
É o que ilustra esta fotografia obtida pelo 
Ricardo Quinas onde podemos observar 
um comboio Penalva - Siderurgia Nacional 
a cargo da 5629, a atravessar o viaduto de 
Coina com a  locomotiva 1446 e vagões Sgs 
vazios no passado dia 30 de Novembro.

Comboio CorrEio

A Takargo conquistou à Medway o tráfego 
de importação de bobines de aço do 

porto de Setúbal para a Lusosider, uma das 
duas empresas  do ramo localizadas na 
zona antiga Siderurgia Nacional.
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tvt tEm nova ligação à linha do nortE

Como é habitual, a CP actualizou os 
horários no início do mês de Dezembro. 

Este ano as alterações abrangeram apenas 
ajustes menores em alguns serviços 
regionais e comboios urbanos do Porto.
A maior novidade acabou por ser anunciada 
para o mês de Janeiro, com a CP a criar 
uma nova ligação durante a manhã em 
cada sentido nos urbanos entre Coimbra e 
a Figueira da Foz.
Na fotografia obtida pelo Pedro André, 
vemos a 2273 a entrar a efectuar um comboio 
suburbano Figueira da Foz - Coimbra, à 
entrada da estação de Bifurcação de Lares.

A Infraestruturas de Portugal (IP) 
concluiu no final do mês de Novembro 

a ligação ao Terminal Multimodal do Vale do 
Tejo (TVT), pelo lado sul, num investimento 
de cerca de 270 mil euros.
Esta ligação que podemos ver na fotografia 
de José Sousa, torna possível um comboio 
a diesel sair ou entrar no TVT pelo lado de 

Riachos, sem ter de ir inverter à estação do 
Entroncamento. Actualmente os aparelhos 
de mudança de via (AMV) são manuais, mas 
a empreitada incluiu uma preparação para a 
futura automatização dos AMV e instalação 
de sinalização electrónica, sem a qual a sua 
utilização estará limitada à necessidade de 
guarnecer a estação dos Riachos.

Cp rEForça urbanos dE Coimbra
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No dia 30 de Novembro circulou um comboio 
especial de carril entre o Entroncamento 
e Abrantes para, de seguida, descarregar 

carril ao longo da Linha do Leste. Uma operação re-
lativamente vulgar na rede ferroviária nacional, não 
fosse neste caso ter sido realizada à luz do dia, apro-
veitando as muitas horas mortas desta linha.

Não desperdicei a oportunidade e lancei-me neste 
desafio: fotografar este comboio várias vezes duran-
te o seu trajecto, inclusivamente na Linha do Leste 
onde circularia em marcha à vista, dado nestas cir-
cunstâncias o trabalho se realizar em via interdita. 
No entanto, para mim a grande dificuldade seria o 
comboio circular “perdido”, não me sendo possível 
saber ou estimar a sua localização sempre que não 
o estivesse a ver. Chegar atrasado a um determina-
do local e não perceber se ele tinha já passado po-
deria deitar o plano todo por água abaixo.

Realizei o trabalho de casa estudando o que era 
possível da marcha entre o Entroncamento e Abran-
tes e estudando os locais mais favoráveis em ter-
mos de luz solar, confiando que o sol levaria a me-
lhor relativamente às nuvens previstas para esse dia 
– acabaram por não ser as condições ideais, mas 
também não desiludiram por completo!

Apesar de desconhecer por completo o plano de 
trabalhos da marcha, conhecendo a Linha do Leste 
como conheço entre Abrantes e a Torre das Vargens, 

tinha as minhas suspeitas. O início dos trabalhos em 
Abrantes desde logo dizia-me que a descarga se ini-
ciaria ainda antes de Ponte de Sor, caso contrário o 
comboio seguiria directo até essa estação. Tratan-
do-se de um troço de via renovado há alguns anos 
com material usado mas em relativamente bom esta-
do face ao fraco movimento que a linha regista, de-
duzi que se tratariam provavelmente de descargas 
muito pontuais em zonas de curva, dado que nessas 
circunstâncias os carris exteriores sofrem um des-
gaste acrescido, conforme as Leis de Newton expli-
cam facilmente.

A estação de inversão do comboio para retorno a 
Abrantes - era novamente de Abrantes que estava 
prevista a marcha de regresso para o Entroncamen-
to – era uma incógnita. Contudo, era uma variante 
mais fácil de controlar. A janela de oportunidade 
para os trabalhos situava-se entre as 11 e as 17 ho-
ras, suficiente no máximo para ir até à estação da 
Torre das Vargens admitindo a velocidade máxima 
de 30 km/h a que o comboio pode circular nestas cir-
cunstâncias. A dúvida seria apenas entre esta ou a 
estação de Ponte de Sor. Se a perseguição corresse 
bem, seria suficiente deslocar-me até Ponte de Sor à 
sua passagem e verificar o desenrolar da situação.

Assim, resta-me desejar-vos uma boa viagem ao 
longo da crónica fotográfica deste dia atípico!

Ricardo Quinas Ricardo Quinas

Carril à 
luz do dia
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A marcha com o número 74351 
tinha hora prevista de partida do 
Entroncamento às 9h37, o que me 
deixou na dúvida se cruzaria na 
Barquinha ou em Almourol com 
o Intercidades nº 540. Planeei 
uma fotografia contando com o 
cruzamento na Barquinha, já que 
é habitual o Intercidades circular 
adiantado. Face à escassez de spots 

num troço tão curto, improvisei 
um local à entrada da estação da 
Barquinha que me permitiria apanhá-
lo minimamente em condições a 
entrar na via desviada mas que 
permitisse ao mesmo tempo apanhá-
lo caso a minha previsão falhasse.

De facto, cheguei ao local ainda antes das 
9h35 e avistei logo uma locomotiva 1900/30 
ao fundo da recta que antecede a estação. 
Ainda esperei alguns minutos até à sua 
passagem. Acabaria por não cruzar nesta 

estação. Pela primeira vez no dia, passou 
diante de mim a locomotiva 1942 com uma 
longa composição de carril e com o sol a 
dar sinais muito positivos. 

Comboio dE mErCadorias
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Caso o cruzamento tivesse ocorrido na 
Barquinha, tinha previsto a segunda 
fotografia cerca de dois quilómetros após 
esta estação. Assim, alterei os planos 
contando com o cruzamento praticamente 
certo em Almourol com o Intercidades. 
Decidi ir para a estação de Santa Margarida. 
A paragem e os 60 km/h de velocidade 
máxima da marcha não deveriam trazer 
qualquer dificuldade, mesmo tendo que 

atravessar a ponte da Praia do Ribatejo 
onde o trânsito se processa num sentido de 
cada vez e a espera pode alcançar os cinco 
minutos. Cheguei a Santa Margarida e ainda 
esperei mais de 10 minutos. O suficiente 
para que as muitas nuvens altas que se 
aproximavam fizessem estragos na luz 
solar, permitindo apenas este registo muito 
modesto às 10h14.



Com chegada prevista às 10h25 a Abrantes 
e a passagem do comboio internacional 
de amoníaco procedente de Badajoz cerca 
das 10h50, o tempo era suficiente para 
rumar calmamente à estação de Abrantes. 
O layout desta estação obrigaria o comboio 

a esperar na linha 3, que de facto era a mais 
conveniente para mim. Durante 10 minutos 
fotografei-o à vontade, enquanto ao longo 
da composição de carril se desenrolavam 
os preparativos para o trabalho que se 
seguiria.

Finalmente, cerca das 11h05 minutos 
fotografei pela primeira vez esta 
composição já a circular em via interdita em 
marcha à vista, numa passagem de nível a 
escassas centenas de metros da estação de 
Abrantes . No “conforto” desta composição  
integralmente “descapotável” seguiam os 
operários responsáveis pela operação de 
descarga do carril.

Comboio dE mErCadorias
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A 1945 com o comboio de amoníaco 
passaria com um avanço de sensivelmente 
oito minutos relativamente à hora 
estabelecida, o que pode ser explicado por 
levar apenas nove ao invés dos habituais 12 

vagões carregados de matéria-prima para 
a elaboração de adubos azotados. Com a 
via livre, segui de imediato para o primeiro 
local na Linha do Leste, muito próximo de 
onde me encontrava.



Comboio dE mErCadorias
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Rapidamente me fiz à estrada até um spot 
próximo do pk 140, o suficiente para garantir 
que nesta fase não perderia o comboio de 
vista. Do local avistam-se três quilómetros 
de recta mas ao fim de 15 minutos não há 
sinal dele. Sendo praticamente impossível 
que já tenha passado, decidi voltar atrás, já 
que fotografá-lo em plena descarga também 
é um objectivo. Fui encontrá-lo na curva que 
antecede a recta em que eu me encontrava, 

infelizmente num local muito fechado para 
a fotografia. Para meu espanto, ainda não 
tinham iniciado a descarga de carril. A 
paragem servia apenas para preparar os 
numerosos guindastes instalados sobre os 
vagões plataforma que permitem realizar 
a operação de descarga do carril. Durou 
poucos minutos até que a composição 
estivesse novamente em marcha.
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O cronómetro ficou mais apertado mas 
ainda consegui voltar ao pk 141 para a foto 
que pretendia. Apesar do local ser muito 
modesto e do sol não ter ajudado, a escolha 
justificou-se por não existir qualquer outro 
spot nos quilómetros seguintes com luz 
suficientemente favorável e de fácil acesso. 
Eram nesta altura 11h37.

A estrada nacional 2 acompanha a linha até 
à Bemposta mas a partir daí separam-se por 
completo. Com a certeza de que o comboio 
começaria seguramente a descarregar carril 
entre a Bemposta e Ponte de Sor, avancei 
com pouca pressa até ao Vale da Bica, uma 
pequena localidade próxima de Ponte de Sor 
com uma passagem de nível sobejamente 
conhecida nestas práticas e pelos melhores 
motivos. Uma curva com um belo pano de 
fundo é cenário para excelentes fotografias, 
quer no sentido ascendente, quer no 
sentido descendente, onde além da curva 
sobressai a inclemência de uma das mais 

duras rampas desta linha a exigir toda a 
potência do material de tracção. De facto, ao 
chegar ao local e conhecendo o sofrimento 
a que o carril é sujeito naquela zona (são 
numerosas as marcas de patinhagem no 
local!), rapidamente pensei que estaria 
no local certo para assistir à descarga 
do material. A espera ainda durou algum 
tempo, mas valeu a pena. A 1942 começou 
a espreitar ao fundo da curva às 12h30, 
expondo-se à primeira fotografia alguns 
minutos depois. Ia avançando de forma 
intermitente, à medida que descarregava 
barras de carril naquela zona.
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Optei por me aproximar da composição 
e aguardar que avançasse mais um 
“carril” para a apanhar a andar em plena 
curva e posteriormente ainda conseguir 
apanhá-la parada em plena descarga e 

novamente a andar passar na passagem de 
nível. Enquanto aguardava, o sol decidiu 
iluminar esta pacata localidade com mais 
intensidade, o que evidentemente me 
deixou satisfeito.

No entanto, as circunstâncias traíram-me. 
Depois de ter feito a fotografia anterior, 
a composição só viria a imobilizar-se 
precisamente em cima da passagem 
de nível... Ainda assim, deu para um 
enquadramento diferente que não me 
deixou arrependido de todo. Nesta altura 
já a operação despertava a curiosidade de 

alguns habitantes locais que assistiam de 
forma muito atenta ao que ali se passava. 
Cerca das 12h55, o comboio avançou 
definitivamente além da zona em que me era 
possível fotografá-la em condições e decidi 
ir até à estação de Ponte de Sor para ver se 
seria naquela estação que a locomotiva iria 
inverter.
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Apenas me restava ir até à Torre das 
Vargens e aguardar a sua chegada, que 
ainda se faria demorar. Só às 14h24 lá 
chegaria a 1942 ainda com cerca de meia 
dúzia de barras de carril para descarregar. 

Com condições de luz e enquadramento 
tão fracas em Ponte de Sor, nem sequer 
fotografei a composição, que só lá passaria 
pelas 13h45. O troço até à Torre das 
Vargens é extrememante fechado devido 
à vegetação, não havendo locais dignos 

de registo, com a agravante de que a linha 
assume uma orientação completamente 
diferente e o sol já se encontra favorável 
para comboios descendentes.

Poucos minutos depois, inicia-se a manobra 
de inversão da locomotiva. Em grande plano 
vemos a 1942 praticamente a alcançar a 
extremidade oposta da composição.

A composição avança alguns metros e 
preparo-me para voltar à estrada na viagem 
de regresso...
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...mas na realidade apercebi-me que estava apenas a avançar 
o suficiente para mudar de linha. Aparentemente havia 

carris que iriam ser descarregados ali mesmo na estação. E 
felizmente o sol dava um ar da sua graça a iluminar esta bonita 

estação. Eis o comboio a posicionar-se para a descarga.

De seguida, o responsável pelo comando dos guindastes, que 
funcionam de forma sincronizada, iça os guinchos. A compo-
sição de carril, uma sucessão de vagões do tipo U, série 981 

5, possui um gerador em cada uma das extremidades para 
assegurar esta operação.

Por último, os guinchos baixam novamente e os operários 
retiram a fixação. Curiosamente, aqui na Torre das Vargens 
estavam a descarregar carril usado que simplesmente tinha 

sido soldado para formar uma barra como esta que se vê nas 
imagens. Fiquei admirado, já que o “novo” carril não parece 
que vá trazer uma melhoria substancial ao que se encontra 

aplicado naquelas linhas, sobretudo considerando que actual-
mente nem sequer têm utilização digna de registo...

Finalmente tinha oportunidade de assistir com mais calma a 
este trabalho. Os operários começam por fixar as pegas dos 
guinchos ao carril.

Os guinchos viajam ao longo das lanças dos guindastes, que 
se estendem para fora do gabarito da via, permitindo que 
o carril seja descarregado ao lado da superestrutura de via 
existente.
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Já o sol começava a desparecer quando 
o comboio terminou o seu trabalho nesta 
estação e partiu rumo a Abrantes. Eram 
15h06. A bordo ainda seguiam dois ou três 
carris por descarregar.

O local seguinte de eleição foi novamente 
o Vale da Bica. Nesta altura já o sol tinha 
dado tudo o que tinha a dar, deixando-me 
entregue a condições de luminosidade 
difíceis, sobretudo porque o céu em fundo 
continuava muito iluminado. Quando 
cheguei ao local, já tinha visto o comboio ali 

muito próximo novamente parado em plena 
via. Foi só aguardar mais um pouco para 
que, às 15h41, surgisse a subir lentamente 
a rampa. De notar os guindastes já todos 
recolhidos, o que me dizia automaticamente 
que desta vez só voltaria a parar em 
Abrantes.

No entanto, com uma viagem lenta até lá 
e com partida anunciada já para depois 
das 17 horas, com condições de luz muito 
precárias, este acabou mesmo por ser o 
último registo deste interessante dia.



Ramal da Lousã, junto do 
apeadeiro da Conraria no 
ano de 2008. Ainda por lá 
passavam comboios

José Sousa

spotting
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Os correios e o caminho-de-ferro estabele-
ceram uma relação umbilical que perma-
neceu até às últimas décadas do século 

XX. Com efeito, a viação acelerada possibilitava aos 
serviços de correio todo um manancial de possibi-
lidades, que tinha como resultado maior uma mais 
rápida entrega da correspondência. Desde os finais 
do século XIX passou a ser corrente a integração 
de carruagens ambulância postal em algumas com-
posições. Durante a maior parte século XX, estes 
veículos, dada a sua aparência e em alguns casos 
modernidade face ao resto do material circulante, 
passariam a ser uma imagem distintiva nas compo-
sições. Uma das séries com mais longevidade no 
serviço correio foram as ambulâncias da série E, 
mais tarde batizadas como AP 50. Face à sua impor-
tância simbólica para a história do caminho-de-ferro 
e dos correios o presente artigo irá abordar a neces-
sidade de resguardo e possibilidades de projetos 
para os exemplares existentes.

O caminho-de-ferro e os correios

A	 relação	 entre	 o	 caminho-de-ferro	 e	 os	 correios	
inicia-se	a	5	de	maio	de	1860,	aquando	da	assinatura	
do contrato entre o Governo e a Companhia Real dos 
Caminhos-de-Ferro, aprovado em Carta de Lei, onde o 
primeiro impunha à Companhia a obrigação de trans-
portar “gratuitamente as malas do correio e seus con-
dutores em vagões, bem acondicionados, nos comboios 
de maior velocidade.”

A utilização do novo meio de transporte permitia aos 
correios uma mais rápida condução da correspondên-
cia.	As	facilidades	concedidas	pelo	caminho-de-ferro	e	o	
tempo despendido nas deslocações permitiram rapida-
mente	concluir	que	não	fazia	sentido	não	aproveitar	as	
facilidades	e	os	recursos	já	afetos	ao	serviço	para	pro-
cessar a correspondência e deste modo acelerar ainda 
mais	o	processo	de	entrega.	O	Governo,	a	11	de	julho	
de 1863 decretava o estabelecimento nos caminhos-
-de-ferro, “de estações postais ambulantes, para mais 
pronta e direta transmissão da correspondência.” No 

AmbulânciAs PostAis

Ambulância postal APyf 52 no Entroncamento, 2016 
© Pedro Mêda

Abrigue-se A APyf 52!

Pedro Mêda
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mesmo ano a Sub-inspecção-Geral dos Correios e Pos-
tas do Reino era autorizada a adquirir oito carruagens 
para o novo serviço. A Linha do Leste, devido ao seu 
caráter	internacional	foi	a	única	a	ser	considerada	para	
a introdução do novo serviço. No entanto, só no dia 1 
de dezembro de 1866 é que entraram ao serviço estas 
ambulâncias, após inauguração do troço Ciudad Real-
-Badajoz,	permitindo	o	estabelecimento	do	serviço	entre	
Lisboa	e	Badajoz,	em	ligação	com	as	ambulâncias	dos	
correios	espanhóis	entre	Badajoz	e	Madrid.	

Depois	de	um	início	promissor,	foram	várias	as	peri-
pécias do serviço de ambulâncias postais até 1878, ten-
do inclusivamente sido suspenso a partir de 1869. 

Por	volta	de	1890,	a	frota	de	ambulâncias	postais	era	
composta por 26 veículos: 

-	8	carruagens	da	encomenda	inicial	(Hamburgo);	

-	8	da	CP	adaptadas	e	cedidas	para	o	serviço;

- 10 carruagens adquiridas em Inglaterra.

Com	a	chegada	do	caminho-de-ferro	a	novos	desti-
nos,	 foram	 sendo	 criados	 novos	 itinerários,	 levando	 à	
aquisição de mais material circulante. No entanto, estes 
detalhes	 serão	 oportunamente	 desenvolvidos	 futura-
mente.

O serviço de ambulâncias postais terminou nas vias-
-estreitas	em	1973.	Na	via	larga,	as	ambulâncias	foram	
utilizadas até ao início do ano de 1990, quer com o ser-
viço de ambulância quer com o serviço de expresso 
postal.	Alguns	veículos	foram	posteriormente	entregues	
à	CP	e	circularam	até	ao	início	do	século	XXI	funcionan-
do	como	furgões.

As ambulâncias postais de 1925

Depois da Primeira Guerra Mundial, e a propósito das 
reparações alemãs, surgiu a oportunidade de os Cor-
reios Portugueses adquirirem, em condições especiais, 
um	número	 significativo	de	 carruagens	ambulância.	O	
contrato estabeleceu a compra de 27 veículos, distribu-
ídos por cinco séries, sendo quatro de via larga e uma 
de	via	estreita.	Os	veículos	foram	fabricados	pelas	em-
presas Maschinembau Wumas e Linke Hoffmann, tendo 
chegado	a	Portugal	entre	1925	e	1930.

Todos os veículos eram constituídos por uma estru-
tura	 metálica	 forrada	 exteriormente	 a	 chapa	 metálica	
rebitada.	Os	 tejadilhos	 eram	em	madeira	 revestidos	 a	
linóleo.	Algumas	 séries	 tinham	 lanternins	 no	 tejadilho.	
Os interiores eram integralmente em madeira.

Ambulância postal ferroviária E1, 1925 
© Fundação Portuguesa das Comunicações
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As carruagens mais com-
pridas desta encomenda ti-
nham	19,15	metros	e	eram	
de bogies. Constituíram a 
série	 E	 (composta	 por	 três	
unidades)	e	custaram	1.140	
contos, estando neste mon-
tante incluído a aquisição, 
transporte,	 seguros,	 alfân-
dega entre outras despesas. 
Foram	fabricadas	pela	Mas-
chinembau Wumas e entra-
ram	 em	 serviço	 em	 1925.	
Devido às suas caraterís-
ticas	 foram	 colocadas	 nos	
serviços da Linha do Norte, 
sendo série privativa deste 
percurso	até	1955,	data	em	
que entrariam ao serviço as 
novas ambulâncias postais 
fabricadas	 pela	 Linke Hoff-
mann, mais compridas e ap-
tas a uma maior velocidade. 
Continuaram em serviço na Linha do Norte e 
foram	sendo	colocadas	em	outros	serviços.	
Com a aquisição, em meados da década de 
60, de 10 ambulâncias postais pelos CTT à 
Sorefame,	 uma	 parte	 das	 ambulâncias	 ad-
quiridas	em	1925	 foi	 retirada	de	circulação.	
As unidades da série E, entretanto renome-
adas	como	AP	51	a	53,	mantiveram-se	em	
serviço e deverá ter sido nessa altura que se 
tornaram privativas da Linha do Douro, como 
mostram	os	vários	registos	fotográficos	exis-
tentes.

Terão saído de serviço na segunda meta-
de da década de 70.

De acordo com os registos, em 1979 a 
ambulância	postal	APyf	52	terá	sido	alvo	de	
uma revisão integral. Em setembro de 1982 
foi	deslocada	para	a	estação	de	Évora	onde	
ficou	 parqueada	 integrada	 numa	 exposição	
organizada por este município e com cola-

boração da então 
designada Direção 
Geral de Turismo. 
A exposição teve 
como	 título	 “Évora.	
Os Povos e as Ar-
tes.”

Processamento de correspondência no interior de uma ambulância postal ferroviária - série E
© Fundação Portuguesa das Comunicações

Interior de uma ambulância postal-série E 
© Fundação Portuguesa das Comunicações
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Situação atual

Depois deste evento, desconhecem-se as datas e 
o itinerário que a levou até ao Entroncamento, mais 
concretamente até à comummente designada “linha 
do quartel” onde se encontra parqueada a céu aberto 
e sem vigilância há vários anos.

Desta	série,	a	APyf	53	 foi	 levada	para	Nine	onde	
permaneceu	até	 ter	sido	abatida.	A	APyf	51	 foi	 res-
guardada encontrando-se também no Entroncamen-
to	no	“armazém	das	madeiras”	juntamente	com	outro	
material para integrar o espólio do Museu Nacional 
Ferroviário. 

As	APyf	51	e	52	serão	porventura	a	face	mais	visí-
vel	do	que	foi	outrora	a	dimensão	do	transporte	e	pro-
cessamento	de	correio	por	via-férrea,	uma	vez	que	todos	
os exemplares mais recentes das séries mais compridas 
de	ambulâncias	postais	foram	demolidos	algures	duran-

te	a	década	de	90.	Prevendo-se	que	a	APyf	51	possa	
integrar a exposição permanente do Museu Nacional 
Ferroviário e havendo outros museus relacionados 
com	o	 tema,	 urge	 despoletar	 uma	 reflexão	 sobre	 o	
destino a dar a este veículo.

Por achar, e por muitos partilharem esta opinião, 
que tal veículo tem cabimento num dos museus dedi-
cados à história das comunicações e dos transportes 
em Portugal ou no estrangeiro, surge o apelo para 
que	a	APyf	52	seja	resguardada	e	se	 inicie	uma	re-
flexão	sobre	o	destino	a	dar	a	esta	ambulância	pos-
tal,	reflexão	essa	que	se	poderá	estender	aos	outros	
exemplares ainda existentes e dispersos pelo país.          

O autor gostaria de agradecer à Fundação Portugue-
sa das Comunicações a cedência das imagens para a 
publicação do presente artigo.

Fundação Portuguesa das Comunicações

Construtor:  
Maschinembau Wumas

Data de construção:
1925

Comprimento: 
19,15 m 

Comprimento de centro a centro 
dos bogies:
12,00 metros

Tara: 
37 ton

APyf 52 na estação de Évora, integrada na exposição, 1982
© Fundação Portuguesa das Comunicações

Interior da APyf 52, 1982 
© Fundação Portuguesa das Comunicações

prinCipais  CaraCtEristiCas
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Innotrans é o acontecimento, cujo mero nome 
nos transporta para um micro-cosmos ferrovi-
ário onde tudo o necessário para construção 

deste meio se encontra ao nosso dispor: desde o 
mais pequeno componente até sistemas completos 
de material circulante, equipamentos oficinais, via, 
sinalização e bilhética.

Nos meses anteriores à realização do evento gera-
-se a espectativa sobre as novidades a serem apresen-
tadas: irá a Bombardier apresentar a série Aventra? A 
Alstom	 terá	 finalmente	 locomotiva	 para	 concorrer	 com	
as	Traxx	e	Vectron?	Estará	generalizado	o	conceito	“last 
mile” em tracção electrica, assim como a acumuladores/
baterias? Que tipo de vagões serão mostrados? E o in-
termodal? E a inspecção e manutenção de via? Que no-
vos equipamentos reduzem os custos de exploração? E 
o entretenimento a bordo...? E...?

Chegado	finalmente	o	momento	da	visita,	são	2.955	
expositores	(200	deles	novos)	de	60	países	distribuídos	
por 112.000 m2	de	stands	e	3.500	metros	de	via	com	127	
veículos exibidos para percorrer. Mas os quatros dias da 
feira	são	insuficientes	para	ver	tudo...!

Certo	que	a	maior	parte	dos	145.000	visitantes	deste	
ano	terá	pontos	específicos	a	visitar	mas	ao	fascínio	que	
a Innotrans exerce no mais pragmático elemento convi-

dará	à	deambulação	pelo	extenso	recinto,	tarefa	facilita-
da pelo shutle	gratuito	a	ligar	parte	dos	25	pavilhões	bem	
como a área ao ar livre.

Mas, sendo esta uma publicação orientada para o 
aficcionado,	 vou	proceder	à	descrição	do	material	 que	
se encontrava nas vias da zona exterior, não sem an-
tes salientar alguns pontos resultantes da minha obser-
vação: não estiveram presentes quaisquer locomotivas 
diesel pesadas.

Os motivos poderão ser vários: não há modelos pro-
duzidos com as últimas regras antipoluição, o binómio 
ElectroMotive	(Caterpillar)-Stadler	(que	comprou	à	Vos-
sloh	a	 fábrica	de	Valência	onde	se	produziam	as	Euro	
4000)	poderá	não	ter	decidido	ainda	o	rumo	futuro,	a	GE	
não	teve	sucesso	(excepto	no	Reino	Unido)	com	a	sua	
versão europeia da PowerHaul, a existência de mode-
los eléctricos com motores diesel auxiliares para mano-
bras ou mesmo capazes de serviço de linha poderá ter 
esvaziado a necessidade de novas locomotivas diesel 
pesadas.

Mesmo	para	manobras,	além	da	Vossloh,	só	a	Ex-
press Service apresentou material convencional, nes-
te caso o modelo MDD4.

A Bombardier optou por utilizar as novas tecnolo-
gias no campo da realidade virtual para apresentar os 
seus	modelos	ao	invés	de	ter	qualquer	produto	físico	
presente	 justificando	o	 facto	com	a	provável	disrup-
ção dos prazos de entrega, nomeadamente as Aven-
tra	(automotoras	eléctricas)	com	destino	à	nova	linha	
Crossrail em Londres ou as automotoras de dois pi-
sos Twindex	para	a	Suíça	que	já	levam	bastante	atra-

Hugo Rego

Innotrans 2016
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so.	Também	se	comentou	o	receio	de	que	fosse	alvo	de	espionagem	
industrial...

Ora para um evento que é conhecido com bastante antecedência 
parece-me	falta	de	planeamento	e	uma	má	opção	estratégica,	já	que	
a	vantagem	desta	feira	é	por	o	produto	na	mão	do	cliente	(salvo	seja).

Ainda	não	foi	desta	que	se	viu	material	de	construção	chinesa	mas	
com a constituição da CRRC	ZELC	Verkehrstechnik,	filial	europeia	do	
maior	construtor	mundial,	que	já	tem	uma	encomenda	para	o	operador	
privado	checo	Leo	Express,	pode	ser	que	2018	seja	o	ano	da	estreia...	
E posteriormente os chineses anunciaram o seu interesse na compra 
da	Skoda...!

O ano do material híbrido

A OBB revelou a sua locomotiva experimental InnoShunt eHybrid 
baseada na conversão temporária de um elemento da classe 1063. 
Este protótipo encontra-se equipado com supercapacitadores e bate-
rias de lítio.O equipamento encontra-se montado numa superstrutura 
externa	à	carroçaria	para	que	seja	fácil	reverter	à	configuração	original.	
Se os testes correrem bem, prevê-se a conversão de todas as 47 uni-
dades mas utilizando componentes menos volumosos.

Calcula-se que possa operar até 30 km sem catenária e dispor de 
um máximo de 800 kW.

A	transformação	foi	realizada	a	cargo	da	empresa	austríaca	Tecsol	
com componentes da chinesa CRRC Zhuzhou...

A Gmeinder,	 tradicional	 fabricante	alemão	de	 locomotivas	de	ma-
nobra, parte do universo da Zagro, também introduziu a híbrida de 3 
eixo	DE60	C	com	um	motor	Caterpillar	C13	(354	kW)	e	um	grupo	de	
baterias	de	lítio.	O	seu	esforço	de	tracção	no	arranque	é	de	200	kN	e	
a velocidade máxima é de 40 km/h.A empresa está disponível também 
para	converter	locomotivas	tradicionais	já	existentes.

Da Alstom,	locomotiva	“diesel-baterias”	destinada	ao	operador	fer-
roviário	do	porto	de	Hamburgo	(HHLA).	Este	conceito	de	tracção	(gen-
-set),	tem	bastante	aceitação	nos	EUA	e	na	edição	de	1012	a	Alstom	
apresentou a sua interpretação assente na reconstrução de v-100 da 
antiga DR mas a escassez desse modelo levou à criação de locomoti-
vas	integralmente	novas	com	três	rodados	que	foram	apresentadas	na	
Innotrans de 2014. Está equipada com um motor Deutz de 390 kW e 
um grande volume de baterias.

Mas o que provavelmente terá mais impacto é plano da DB para 
converter mais de 300 locomotivas de manobra da série 294 utilizando 
um	conjunto	diesel-bateria	com	transmissão	eletromecânica.	O		projec-
to e desenvolvimento desta solução está a cargo da DB Systemtechnik 
com	colaboração	da	Toshiba	(parte	eléctrica)	e	da	Henschel	Antriebs-
technik	(parte	mecânica).

É	necessário	remover	a	transmissão	hidráulica	(os	motores	diesel	
são	relativamente	novos)	e	substituí-la	por	uma	mais	avançada	caixa	
electromecânica “planetária”. Fica assim possível operar,  em modo 
diesel-gerador, em modo bateria ou combinação de ambos. Durante 
a	frenagem	também	é	gerada	energia	armazenável.	Prevê-se	uma	re-
dução	do	consumo	em	pelo	menos	20	%	e	da	emissão	de	dióxido	de	
carbono na mesma percentagem.

Panoramica exterior

Locomotiva OBB eHybrid

Gmeinder

Alstom
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Voltando	à	Alstom, o segundo de apenas dois veículos trazidos, a 
automotora	a	hidrogénio	 iLint	654	601,	um	de	dois	protótipos	para	o	
desenvolvimento	 desta	 fonte	 energética,	 cujo	 o	 primeiro	 contrato	 de	
produção	foi	assinado	com	a	região	alemã	da	Nordrhein-Westfalen.

Os	tanques	de	hidrogénio	estão	montados	no	tejadilho,	carregando	
94 kg do combustível por veículo, o que permite cerca de 700 km de 
autonomia

A DB Regio encomendou à Skoda, para exploração dos ex-
pressos	 regionais	 Nurenberga	 -	 Ingolstadt	 -	 Munique,	 conjuntos	
máquina+carruagens	 de	 dois	 pisos	 dos	 quais	 um	 era	 para	 ter	 sido	
mostrado	mas	efectivamente	apenas	se	concretizou	a	exibição	da	loco-
motiva 102 003,	parte	da	família	380/Emil	Zátopek	(corredor	checo)	já	
fornecidas	aos	CD	e	ZSSR.	Em	serviço,	estas	composições	terão	uma	
velocidade máxima de 189 km/h.

A	utilização	de	superestruturas	diferentes	num	mesmo	chassis,	nor-
malmente com os mesmos pontos de ancoragem de contentores ISO 
é	vista	como	uma	das	mais	práticas	formas	de	flexibilizar	o	transporte	
ferroviário.	Seguem-se	dois	exemplos:

A Oberpfälzische	Waggon-Service apresenta contentores basculan-
tes	(de	20	pés	de	comprimento)	disponíveis	com	bordos	baixos	ou	altos	
e até com cobertura para mercadorias sensíveis aos elementos, passi-
veis	de	ser	utilizados	que	em	vagões	plataforma/porta	contentores	ou	
em reboques de dresine. Para o accionamento do sistema hidráulico 
basculante	existem	diversos	módulo	de	força	com	perfil	reduzido	que	
pouco espaço ocupam.

A Innofreight, empresa austríaca, exibiu as linhas de contentores 
woodtainer destinado ao transporte de triturado de madeira e rocktai-
ner, contentor tremonha para inertes. Para este  último, embora possa 
ser	transportado	em	qualquer		vagão,	foi	desenvolvido	e	mostrado	um	
específico	 (pela	Tatravagonka)	 que	 optimiza	 a	 capacidade	 de	 carga,	
evitando	espaços	vazios.	Trata-se	de	um	veículo	(Sggrss)	de	corpo	du-
plo com quatro bogies e peso bruto de 180 toneladas.

Não	seguindo	uma	forma	“clássica”	para	ordenar	a	discrição	do	ma-
terial,	opto	agora	por	agrupar	algo	que	provavelmente	fará	sonhar	mui-
tos	de	vós:	a	possibilidade	de	fazer	inúmeros	quilómetros	dentro	de	um	
comboio	de	dia	e	de	noite,	quer	por	razões	profissionais,	quer	por	puro	
lazer,	usufruindo	de	comodidades	disponíveis	em	razoáveis	unidades	
hoteleiras.

Tal sonho, pode ser proporcionado por algo tão utilitário como um 
contentor ou tão evocativo de aventura e exploração como uma carrua-
gem cama destinada aos serviços Baku - Istambul.

Comecemos pelo mais insuspeito: é comum o reaproveitamento de 
material	desafectado	do	serviço	de	passageiros	e	convertê-lo	para	o	
transporte de meios humanos em apoio a operações de socorro e via 
e obras mas existe também a opção de criar de raíz unidades com o 
mesmo	fim.

A DB recorreu à Gföllner, empresa especializada na construção de 
equipamentos contentorizados, várias unidades destinadas aos Kran-
zugs	(comboios	de	apoio	a	grúas).	Englobando	oficinas	móveis,	grupos	
geradores, messe, dormitórios com duche, estes contentores podem Gföllner

Alstom

Skoda 102 003

Oberpfalzische

Innofreight

Gföllner
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circular	não	só	em	clássicos	vagões	plataforma	mas	também	em	ver-
sões	de	centro	rebaixado	a	fim	de	permitir	que	se	adicione	mais	equi-
pamento dentro do gabarit.

Continuando em comboios de serviço interno, a divisão dos MAV	
Central	de	Inspeção	ao	Carril	e	Via	Lda,	expôs	o	Rail Diagnostic Train” 
FMK 008.	À	distância,	se	não	fossem	as	inscrições	a	fazer	alarde	à	sua	
função	e	o	reduzido	número	de	janelas,	passaria	por	uma	qualquer	au-
tomotora diesel dupla. A sua motorização é composta por dois motores 
de	390	kW	(MTU).	Encontra-se	equipada	com	sofisticados	equipamen-
tos de inspecção ultrassónicos, de “Eddy-current” para medir a altera-
ção	da	superficie	de	rolamento	do	carril	e	do	seu	perfil.	Para	suporte	
da	tripulação	tem	cozinha	e	zona	de	refeições,	compartimentos-cama	
e duche.

E	 para	 paragens	 exóticas	 que	 tal	 viajar	 numa	 carruagem	 cama	
“grand classe” construída pela Stadler	para	os	caminhos	de	 ferro	do	
Azerbeijão,	destinada	aos	serviços	entre	Baku	via	Tblissi	(Geórgia)	e	
Istambul...? Dispõe de um WC com duche para cada compartimento, 
armário em vidro para toalhas e complementos de higiene, ecrãs de 
TV,	etc...

Como tem de utilizar duas bitolas, está equipado com bogies de 
eixos	de	rodados	deslocáveis,	(tecnologia	desenvolvida	pela	Stadler),	
e um sistema de energia autónomo capaz de operar até 24 horas con-
tínuas.	Cumpre	regras	UIC	e	GOST	(ex-URSS).

A Nomad Digital, joint-venture entre a Nomad Tech e a EMEF, de-
monstrou	o	seu	portfólio	de	serviços,	 incluindo	o	NT	Eco,	sistema	de	
aconselhamento testado nos suburbanos do Porto para poupaça ener-
gética na condução, o NT Mantain de telemetria de manutenção, e o 
NT Power Taction Converter para substituição de GTOs por IGBTs. Foi 
apresentado o MB1000, sistema online remoto de monitorização, des-
tinado à gravação em tempo real, acompanhamento e processamento 
de	informação	operacional	de	material	circulante.

Do	stand	da	MTU	destaco	um	enorme	V20	da	série	40000	(R63L)	
de 3300 kW que irá equipar 232 locomotivas de mercadorias para a 
sul-africana	Transnet	Freight	construídas	pela	CRRC	e	o	sistema	de	
propulsão	híbrido	(Hybrid Powerpack).

Este	último	consiste	num	motor	diesel,	alternador,	refrigeração	e	sis-
tema redutor de poluição, motor eléctrico e bateria que armazena ener-
gia	recuperada	durante	a	frenagem	e	que	pode	ser	usada	para	tracção.

Segundo	a	MTU	pode-se	poupar	até	25%	de	combustível	e	até	pode	
ser	utilizada	com	pantógrafo.	Está	disponível	para	material	novo	e	mo-
dernizações.

A	Siemens	foi	o	único	construtor	“grande”	que	se	portou	como	tal.	
Trouxe à Innotrans: uma composição de metro para Riade, de eléctrico 
para	Doha,	de	alta	velocidade	para	a	Turquia,	vários	elementos	da	fa-
mília Vectron, inclusive para a Filândia e dois conceitos para transporte 
urbano/suburbano: a Desiro City UK	 para	 a	SouthWest	Trains	 (série	
707)	e	a	“continental”	Desiro ML CityJet dos OBB.

Enquanto a versão britânica é um produto actualizado e se mantém 
em catálogo, a versão para a Áustria é a última que será produzida e 
próximos	modelos	serão	da	família	Mireo que utiliza componentes quer CityJet

MAV “FMK 008”

Carruagem da Stadler

Carruagem da Stadler

Pavilhão de Portugal

Locomotiva da Vectron
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da Desiro UK quer da ML. Mas sobre a novidade mais adiante. Retorne-
mos às Desiro.	A	707	é	a	segunda	encomenda	do	tipo	(30	composições	
de	cinco	carruagens),	depois	das	construídas	para	a	Thameslink	(série	
700)	que	foi	apresentada	na	edição	de	2014	(ainda	está	em	entrega).	É	
do	tipo	articulado	com	interior	contínuo,	(à	semelhaça	das	3400	da	CP),	
piso sem desnível, tomadas eléctricas e wi-fi, e vestíbulos espaçosos 
para acomodar as “hordas” de “commuters” de e para Londres Water-
loo.	Funciona	através	de	alimentação	de	750V	por	 terceiro	carril	pro-
porcionando 1200 kW de potência e 160 km/h de velocidade máxima.

Já o CityJet tem um interior que rivaliza com muitos de longo curso 
e	se	não	fosse	o	nome	ninguém	julgaria	destinada	aos	suburbanos	de	
Viena!	Embora	tendo	vendido	no	total	428	unidades	deste	tipo	de	com-
boio, apenas 17 se destinaram ao mercado alemão e o principal motivo 
evocado	é	o	preço	alto.	Para	oferecer	um	produto	mais	concorrencial	
foi	desenvolvida	a	plataforma	Mireo,	em	configuração	articulada	de	piso	
baixo,	número	variável	de	veículos	(de	dois	a	sete).	Vai	estar	equipada	
com	bogies	de	chassis	interno	SF7000	(como	as	707)	e	poderá	ter	ba-
terias para operar em modo autónomo eléctrico até 80 km.

De um contrato para 74 composições para o metro automático de 
Riade,	 foi	 possível	 observar	 um	 dos	 comboios,	 que	 dispõem	 de	 18	
ecrãs	por	carruagem	(!)	somando	um	total	de	72	(!!).	As	escolhas	cro-
máticas	e	a	alta	qualidade	dos	estofos	dão	um	toque	de	luxo	ao	interior	
que	se	divide	em	três	classes:	primeira,	senhoras	e	prata...!

Uma	inovação	apresentada	pela	Siemens,	consiste	na	aplicação	(de	
origem	ou	não)	de	um	pequeno	motor	de	tracção	eléctrico	a	um	eixo	
de	uma	carruagem.	Com	uma	potência	de	9	kW,	esforço	de	tracção	no	
arranque	de	2600	Nm,	alimentado	a	110V	(das	baterias	da	carruagem),	
consegue	atingir	os	10	km/h	para	uma	autonomia	de	15	km.	Permite	a	
manobra	de	material,	(presumivelmente	com	controlo	à	distância)	onde	
ter	locomotiva	específica	para	tal	fim	seria	desperdício.

Uma	combinação	interessante	poderá	ser	feita	adicionando	ao	pro-
duto anterior, o gerador de caixa de rolamento de eixo desenvolvido 
pela	Schaeffler,	para	ser	usado	como	 fonte	de	energia	 independente	
para sistemas de: GPS, telemetria, actuação de tremonhas etc. Embora 
tenham	 sido	 criados	 para	 sectores	 diferentes,	 estou	 convencido	 que	
não	será	muito	difícil	no	futuro	a	aplicação	conjunta	quer	para	passagei-
ros,	quer	para	mercadorias,	especialmente	no	tráfego	de	vagão	isolado	
ou em pequenos lotes.

Stadler	EC	250 unidade múltipla de alta velocidade e piso baixo – 
em Outubro de 2014 os SBB encomendaram 29 comboios de alta velo-
cidade. 22 meses depois, os primeiros veículos são mostrados ao públi-
co	na	Innotrans!	Estas	composições	multi-sistema,	têm	uma	velocidade	
máxima	de	250	km/h	e	uma	lotação	de	403	lugares	dos	quais	117	em	
primeira, 286 em segunda e 17 na zona de restauração. Tem zonas 
específicas	para	o	transporte	de	bicicletas	e	famílias,	tendo	sido	dada	
especial atenção às pessoas de mobilidade reduzida. Estará autorizada 
também para as redes da Alemanha, Áustria e Itália. Devido à utilização 
prevista pelo túnel de base do Gotardo os veículos são pressurizados e 
aptos	a	utilizar	plataformas	de	55	e	76	cm.	Foi	baptizado “Giruno” pelos 
SBB.

Aspecto	curioso,	são	os	painéis	informativos	sobre	a	disponibilidade	
e localização de assentos vagos. Os suiços, à semelhança dos seus Interior do “Giruno”

Interior do CityJet

Metro para Riade

Interior do metro de Riade

Interior do metro de Riade

Stadler EC 250



balastroindústria FErroviária

35

vizinhos alemães e austríacos, poucos comboios têm com reser-
va	de	 lugar.	Apenas	os	 internacionais	 (para	 Itália,	ou	França)	e	
nocturnos.

O Velaro	 (série	 D)	 para	 a	 Turquia,	 dispõe	 de	 8000	 kW	 de	
potência que permite uma velocidade máxima de 300 km/h e a 
capacidade	de	operar	em	rampas	até	4%.	Está	dividido	em	três	
classes: segunda, primeira e “business”,	estes	últimos	arranjados	
em três compartimentos de quatro lugares.

O	entretenimento	a	bordo	foi	especialmente	pensado:	os	pas-
sageiros receberão e-books,	 jogos	 online, avisos de notícias, 
IPTV	(Internet Protocol Television)	além	de	música,	vídeos	e	infor-
mações da viagem. Touch displays integrados nos assentos em 
primeira e business assim como aparelhos móveis trazidos pelos 
clientes	poderão	usufruir	de	wi-fi. Haverá também uma ligação de 
satélite.

Esperemos que os TCDD tenham mais sorte com os seus Ve-
laro	do	que	a	Eurostar	e	a	DB,	cuja	 introdução	em	serviço	 tem	
sido	protelada	e	mesmo	suspensa	a	entrega	 (Eurostar)...	Até	a	
DB	preferiu	fazer	a	sua	apresentação	uma	semana	antes	da	In-
notrans esvaziando a oportunidade da Siemens...

FLIRT 3	para	os	NS	–	encomendadas	58	unidades	de	emer-
gência	 para	 substituição	 de	 material	 antigo	 (conhecidos	 como	

Plano V)	em	Abril	do	ano	passado	com	entrada	em	serviço	passados	12	
meses.	O	contrato	abarca	58	composições	de	três	e	de	quatro	caixas	
(como	a	apresentada).

O aspecto interior apresenta-se algo para o utilitário mas agradável 
e	o	que	estranhei	foi	a	pouca	disponibilidade	de	espaço	para	bicicletas	
para uma população tão dada a esse meio de transporte.

Tendo	comprado	à	Vossloh	a	fabrica	de	Valência,	a	Stadler “herdou” 
alguns	modelos	 desse	 fabricante	 e	 trouxe	 dois	 deles:	 um	da	 família	
EuroDual e um tram-train.

Comecemos pela  EuroDual: encomendadas pela Direct Rail Ser-
vices no seguimento da diesel classe 68, a classe 88, que chegará 
às dez unidades, tem 4000 kW em modo eléctrico e um motor diesel 
caterpillar C27 de 708 kW. A velocidade máxima é de 160 km/h e está 
apta a serviços mistos.

Ainda	na	fase	de	construção,	está	uma	versão	destinada	ao	merca-
do “continental” com um motor diesel bastante mais potente, também 
Caterpillar,	modelo	C175-16	de	2800	kW.	Não	foi	divulgada	a	potência	
no	modo	eléctrico	(em	1,5	e	25	kv	de	corrente	mas	a	pedido	podem	ser	
outras).	Na	brochura		apenas	dá	como	opção	a	possibilidade	de	chegar	
aos	7000	kW	e	500	kN	de	esforço	de	 tracção	no	arranque	com	uma	
velocidade máxima de 160 km/h.

O outro produto apresentado é um tram-train	da	família	Citylink para 
Chemnitz	(oito	unidades).	Capaz	de	operar	em	voltagens	de	600/750V	
ou	a	diesel	(2x390	kW),	atingindo	em	ambos	modos	os	100	km/h.	Este	
veículo	admite	acesso	de	plataformas	de	diferentes	alturas,	é	de	piso	
baixo contínuo,  dispõe de porta bagagens e WC. A lotação de lugares 
sentados é de 87.

Variobahn em 14 unidades para a cidade dinamarquesa de Aarhus. Variobahn

Stadler EC 250

Material da Stadler

Tram da Stadler
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Bidireccional,	com	uma	altura	do	piso	de	apenas	385	mm	(100%	baixo),	
dispõe de wi-fi,	tomadas	eléctricas	e	iluminação	auto-ajustável	confor-
me a intensidade da luz natural. Atinge os 80 km/h.

Não	tenho	dúvidas	em	afirmar	que	os	fabricantes	polacos	têm	apre-
sentado na várias edições da Innotrans que assisti dos designs mais 
espectaculares!	Este	ano	não	foi	excepção	e	a	PESA apresentou a sua 
automotora	 da	 família	DART para serviços Intercidades na rede dos 
PKP, material que ganhou o Design Award iF este ano. A velocidade 
máxima	especificada	é	de	apenas	160	km/h	mas	o	fabricante	disponibi-
liza	em	opção	até	250	km/h,	muito	mais	de	acordo	com	o	seu	aspecto	
de ave de rapina.

Com	cerca	de	150	metros	de	comprimento	para	oito	caixas	aceita	
até	354	passageiros.

Na zona de restauração, as mesas têm um écrã táctil onde, entre 
outras	funções,	se	podem	fazer	os	pedidos	de	refeição	e	bebidas.

Existe um espaço para encomendas e correio e um compartimento 
com dois beliches e duche para o descanso do pessoal do bar/restau-
rante.	Para	as	necessidades	modernas,	está	equipado	com	intensifica-
dores de sinal para telemóvel e wi-fi.

Finalmente	 homologada	 pela	 EBA	 (autoridade	 ferroviária	 alemã),	
com	um	outro	design	 fantástico,	mas	 já	apresentado	em	edições	an-
teriores, a automotora Link para a Niederbarnimer Eisenbahn para trá-
fego	 regional	em	Brandenburgo	e	Berlim.	Ostentava	matrícula	alemã	
(632	024)	e		polaca	(SA	139	019).	Unidade	de	articulação	simples,	com	
dois	motores	diesel	de	390	kW	 (MTU)	que	permitem	às	86,5	 tonela-
das em serviço uma velocidade máxima de 140 km/h transportando até 
92	pessoas	em	lugares	fixos	e	48	rebatíveis.	Tem	tomadas	eléctricas,	
ecrãs	para	informação	e	publicidade,	espaço	para	bicicletas	e	cadeira	
de rodas e WC para PMR.

A Newag,	outro	fabricante	polaco	de	design	atraente,	e	outro	exem-
plo	da	sua	família	de	automotoras	eléctricas	Impuls do tipo 36we	(mar-
caram	presença	nas	três	edições	anteriores),	desta	vez	para	a	região	
Opolskie em versão de três carruagens. Do seu interior, destaco os 
bancos, mais envolventes que os de produtos idênticos de outros cons-
trutores.

De	novo	também	uma	locomotiva	eléctrica	de	seis	rodados	e	5000	
kW	da	plataforma	Dragon, mas com um motor diesel auxiliar para ma-
nobras	de	520	kW,	construída	para	o	braço	polaco	da	Freightliner.

Koncar	–	este	fabricante	croata	voltou	a	expôr	um	exemplo	da	sua	
família	de	unidades	múltiplas,	desta	vez	a	versão	diesel,	com	uma	es-
tética muito agradável.

Veículos	Rail-Route – mercado em expansão, quer na vertente de 
manobras,	quer	na	de	manutenção		de	infraestruturas.	Aqui	podemos	
encontrar o prosaico UNIMOG	em	diversas	versões	(manobras,	traba-
lhos	de	linha	aérea,	limpa-neves)	fazendo	parte	de	stands	Mercedes	e	
das	empresas	modificadoras	com	as	quais	colabora	(Zagro,	Zwiehoff).

Outros	 modelos	 de	 camiões	 são	 transformados	 para	 a	 utilização	
ferroviária	e	as	marcas	abarcam	quase	todos	os	construtores	que	po-
demos	 encontrar	 numa	 qualquer	 estrada,	 inclusive	 os	Mitsubishi	 fei-
tos	no	Tramagal!	Algumas	marcas	trabalham	os	seus	modelos	de	raíz,	 Koncar

Interior do Variobahn

Automotora DART

Interior da automotora DART

Automotora Link

Locomotiva “Dragon”
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como	a	espanhola	Urovesa,	realidade	estendida	a	fabricantes	de	retro-
-escavadoras	giratórias	exemplificadas	pela	Liebehr, Mecalac, Atlas ou 
Hydrema. A versatilidade destas máquinas é aumentada por uma gran-
de diversidade de implementos , que vão desde garras porta travessas, 
a bombas de sucção passando por cabeças para ataque de via, entre 
muitos outros. A Huddig consegue com uma só maquina ter ao mesmo 
tempo:	pá	carregadora,	retro-escavadora	e		grua/cesto!

Voltando	à	vertente	de	manobras,	não	só	 temos	modificações	de	
Unimogs e tractores agrícolas, mas também veículos criados de raíz 
pela Zephyr,	Whindof,	Zagro,	Mol, etc, desde dimensões bastante pe-
quenas comparáveis a um Smart, até exemplos com três eixos, sendo 
comum as opções como o comando à distância ou diversos tipos de 
engates.

Também	são	muitas	as	presenças	da	simples	plataforma	elevatória,	
cujo	movimento	não	 ferroviário	não	se	processa	somente	através	de	
rodas mas também de rastos.

Dentro das máquinas pesadas de via, a Plasser & Theurer estreou 
a sua atacadeira de aparelhos com tracção híbrida por catenária ou 
motor diesel Unimat 09-32/4S Dynamic E3, máquina bastante extensa 
incluindo uma parte para a depuração e regularização de balastro.

Esteve também patente o veículo de inspecção de túneis TIF, se-
gundo de uma encomenda da DB Netz, AG, equipado com três gruas 
de	alcance	até	14,5	metros.

A Robel, que desde há alguns anos é propriedade da empresa an-
terior, mostrou o Robel Transport System, que é um comboio de ma-
nutenção de via capaz de circular em linhas convencionais e também 
de	construção	ligeira.	De	facto,	foi	construído	para	a	Kölner	Verkehrs	
Betriebe	AG,	entidade	encarregue	do	caminho	de	ferro	ligeiro	de	Coló-
nia e Bona e a o seu raio de acção vai-se estender também às redes 
portuárias	da	zona	num	total	de	325	km.

Esta	 composição	 consiste	 em	uma	dresine	 54.17	 (390	 kW),	 uma	
tremonha balastreira, dois vagões de piso baixo com diversas opções 
de	carga,	uma	plataforma	para	carris	até	18	metros	de	comprimento,	
um	vagão	com	sistemas	de:	jacto	de	água	de	alta	pressão	e	de	vácuo.	
De	salientar	que	pode	vencer	rampas	até	6%	e	todos	os	eixos	dispõem	
de areeiros.

Uma das preocupações “modernas” sobre a manutenção de via re-
side	no	 impacto	que	os	 rodados	 têm	na	alteração	da	sua	fisionomia	
do carril designado como desgaste ondulatório. A técnica de retorno a 
um	perfil	correcto	mais	conhecida	em	Portugal	é	a	esmerilagem	mas	
devido	 (entre	 outros	motivos),	 ao	 risco	 de	 incêndio,	 outros	métodos	
têm	sido	desenvolvidos	nomeadamente	a	fresagem	(milling).	Partindo	
de pequenos equipamentos portáteis, ainda usados para intervenções 
pontuais, nomeadamente da remoção de excessos de soldadura, a uti-
lização	intensiva	da	infraestrutura		existente	obriga	a	elevados	níveis	de	
trabalho que se traduzem no desenvolvimento de maquinaria pesada. 
A Linsinger Maschinebau Gmhb,	 trouxe	o	comboio	de	 reperfilamento	
de	carril	(rail milling)	SF06-FFS Plus	por	fresagem	para	vias	principais	
e	o	equivalente	para	gabaritos	reduzidos	(até	pode	ser	expedido	num	
contentor	de	40	pés)	MG1	que	junta	à	fresagem	a	esmerilagem.

Schweerbau – empresa de construção e manutenção de via, apre-Lisinger Maschinebau

Zephyr

Mercedes

Plasser  & Theurer

Plasser & Theurer

Robel
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senta o High Speed Milling Train,	comboio	de	rectificação	da	cabeça	de	
carril, construído bela Gleisbau Mechanic Brandenburg

Notou-se um aumento dos vagões expostos. Os grandes construto-
res europeus como a Astra, Tatra, ou Greenbrier, são acompanhados 
por	dependentes	de	operadoras	de	leasing,	como	a	Ateliers	d`Orval	(Er-
mewa),	empresas	intermédias	Waggonbau	Niesky	ou	a	nossa	conhe-
cida Duro Dakovic e outras que aparecem pela mão de novos donos, 
situação	exemplificada	com	a	Arbel	Fauvet,	agora	propriedade	dos	in-
dianos	da	Titagarh	que	também	adiquiriu	a	fabricante	de	componentes	
Cembre	et	Meuse	cuja	ligação	a	Portugal	foi	o	fabrico	dos	bogies	que	
equipam a última série de porta contentores da CP Carga/Medway.

A Tatravagonka apresentou os seguintes vagões:

O Zans 98M3 JUMBO PLUS, vagão cisterna autoportante com 22 t 
de tara e 98 m3 de volume.

Uagnpps 92M3, vagão apto para o transporte de açúcar e cereais 
em grão. Com 92 m3 é o maior vagão do seu género.

Snps, vagão universal que serve não só para o transporte de madei-
ra em rolaria mas, por meio de pins rebatíveis, para contentores com 
o mesmo esquema de carga de um Sggns. Troncos de comprimento 
diferentes	(2	m,	2.5	m,	3	m,	4.5	m,	5.1	m	e	6	m)	podem	ser	transporta-
dos.	Os	taipais	foram	fabricados	de	maneira	a	evitar	danos	durante	as	
operações de carga e descarga.

Este	vagão	 faz	parte	de	um	contrato	de	200	para	a	Transwaggon	
com o peso mais baixo e redesenho do layout, admite carregar mais 
13	toneladas,	permitindo	que	um	comboio	com	540	metros	de	compri-
mento transporte 1880 m3 de madeira comparado com os 1200 m3 do 
modelo que substitui.

Sggnss 80 LIGHT EIGHTY – este porta-contentores ca-
racteriza-se	 pela	 baixa	 tara,	 manutenção	 reduzida	 e	 flexibili-
dade	 quando	 comparado	 com	 vagões	 articulados.	 Classifica-
do	 como	 vagão	 “muito	 silencioso”	 (de	 acordo	 com	 a	 directiva	 da	
Comissão	 Europeia,	 EU	 2015/429)	 e	 dispõe	 de	 freios	 de	 disco. 
 
  Sggrss 80	 –	 já	 referido	 anteriormente,	 feito	 em	 cooperação	 com	a		
Innofreight,	 a	 Tatravagónka	 introduziu	 este	 vagão	 intermodal	 para	 o	
transporte de contentores especias de 20´ e 40´ pés.  Para exemplo 
encontrava-se carregado com Rock Trainer 30´, Mon Tainer XXL 20´ e 
Wood Tainer XXM 13´.

No seu stand interior estava exposto o bogie TVP NG-DBS de de-
senho	novo,	que	a	empresa	afirma	ter	uma	redução	no	desgaste	dos	
rodados	em	30%	e	um	peso	de	apenas	cinco	toneladas.	Admite	uma	
troca	a	100%	com	um	bogie	standard	Y25.

Waggonbau Niesky – a especialidade deste construtor são os porta 
automóveis	e	 foi	um	exemplar	desse	 tipo	que	apresentou.	Mas	mais	
interessante será o conceito mostrado em maqueta de um porta con-
tentores	constituído	por	segmentos	cuja	parte	central	pode	ser	de	dife-
rentes comprimentos.

A Greenbrie apresentou a  cisterna para GPL Zags de 113 m3, a 
tremonha Tanoos pra a empresa de leasing Nacco e a Chemet Pl – 
cisterna para químicos Zags. Da empresa Legios estavam presentes 

Waggonbau Niesky

Schweerbau

Schweerbau

Vagão Snps da Tatravagonka

Vagão Sggnss da Tatravagonka

Vagão Zans da Tatravagonka
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a cisterna Zacns de 98 m3 e o vagão tremonha Tagnpps. A Astra Rail 
trouxe o vagão aberto de bordas altos para a empresa de leasing	VTG	
destinado	ao	mercado	britânico	onde	tem	a	matrícula	JNA	(Ealnos	UIC)	
com	tara	de		23,95	t	e	peso	bruto	de	77,6	t	e	um	vagão	Tagnpps	–	tre-
monha cerealeira de 102 m3 para a empresa de leasing Wascosa.

A Ermewa	expôs	material	de	construção	própria	através	da	sua	filial	
Ateliers du Orval, consistindo num porta-bobines Shmmns de 72 t de 
carga máxima e uma cisterna Zacns e, por encomenda à Titagarh, uma 
tremonha cerealeira Tagnpps.

Já a Duro Dakovic tinha expostas a cisterna Zacns de 70 t de car-
ga, dois sistemas intermodais para transporte de semireboques até 4 
de altura, o Lohr	–	vagão	articulado	cujos	segmentos	onde	o	reboque	
assenta têm um sistema giratório de alguma complexidade e o Car-
gobeamer – o conceito parte de um módulo central que é deslocado 
horizontalmente desde o ponto de carga até se constituir o centro do 
vagão.	Necessita	de	instalações	fixas	complexas.

Por	fim,	na	parte	dedicada	às	bitolas	não	standard a Rail Transhol-
ding	exibiu	uma	cisterna	para	o	transporte	de	enxofre	derretido

No que toca a transporte urbano:

A Heiter Blick mostrou o LRV TW 3000 para Hannover. Devido à sua 
forma	abaulada	no	compartimento	de	passageiros,	permite	aumentar	a	
largura	máxima	para	2,65	m	onde	outros	veículos	não	podem	passar	
dos	2,5.	Os	assentos	são	bastante	escorregadios.

A turca Durmazlar apresentou o eléctrico Panorama	com	2,65	m	de	
largura e 33 m de comprimento e velocidade máxima de 70 km/h e a 
Solaris	expôs	o	eléctrico	Tramino	para	a	Letónia	em	bitola	de	1524	mm.

Pesa Krakowiac.	Como	o	nome	indica,	trata-se	de	um	eléctrico	for-
necido	à	cidade	polaca	de	Cracóvia.	Um	elemento	desta	série	foi	pinta-
do	em	amarelo	e	branco	(cores	do	Vaticano)	aquando	da	visita	do	Papa	
Francisco pelo dia Mundial da Juventude

O Skoda ForCity para Bratislava

O Siemens Avenio para a rede do  centro universitário da cidade da 
educação	de	Doha	(Qatar),	com	a	particularidade	de	todo	o	seu	percur-
so	ser	efectuado	sem	catenária	num	total	de	11,5	km.	A	sua	velocidade	
máxima é de 40 km/h.

O	fabricante	alemão	de	pequenas	séries	Schalke, apresentou o seu 
conceito de locomotiva Modutrac, que consiste na utilização de mó-
dulos	 intercambiáveis	de	 fornecimento	de	energia	 (“power modules”)	
contendo,	ou	motor	diesel,	ou	baterias,	ou	pantógrafo	e	conversor.	Con-
forme	 o	 comprimento	 da	 locomotiva	 podem	 ser	 suportados	 até	 dois	
módulos por veículo. Além destes, estão também disponíveis versões 
cabinadas	para	tripulação,	plataforma	com	grua,	ou	elevador	de	tesou-
ra. Portanto, o mesmo chassis pode ser um veículo de tracção mono-
fonte	ou	híbrida,	 locomotiva	ou	dresine,	de	 transporte	de	pessoal	ou	
de carga. O intercâmbio dos módulos é conseguido num tempo de 60 
minutos!	Flexivel...!	Para	exemplo	viu-se	duas	locomotivas	de	vocação	
diferente:	uma	para	manobras	em	minas,	destinada	à	Indonésia,	mo-
delo MMT-M-270-BDE e outra para auxilio à mautenção de vias ligeiras 
urbanas, MT-S-600-BE	para	o	metro	de	Viena.

Locomotiva Schalke para a Indonésia

Vagão cisterna da Greenbier

Ermewa

Heiter Blick

Pesa Krakowiac
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Locomore – esta empresa destaca-se por ser um operador de servi-
ços de longa distância de passageiros em regime de acesso-livre e por 
ser	parcialmente	financiada	por	crowdfunding.	Pretende	fazer	o	percur-
so Estugarda - Berlim e volta e para tal assinou um contrato de acesso 
à	rede	com	a	DB	Netz	para	cinco	anos.	A	tracção	será	fornecida	pela	
Hector	Rail	(bem	como	o	pessoal	de	condução)	sob	a	forma	de	loco-
motivas Taurus	 e	 as	 carruagens	 salão	 e	 compartimentos	 (200	 km/h)	
pela	SRI	Rail	Invest.	Embora	de	um	tipo	antigo,	foram	renovadas	com	
wi-fi, mesas e tomadas eléctricas. Em mostra esteve uma carruagem de 
compartimentos	e	o	resultado	foi	bastante	agradável	sugerindo	“aquele”	
tipo	de	viagens	de	comboio...!

Vossloh	 –	 fresquinha	 do	 seu	 contrato	 com	 a	 empresa	 de	 leasing 
Akiem para 44 DE 18, decidiu pintar uma das sua locomotivas demons-
tração	 nas	 cores	 da	 referida	 companhia,	 embora	 esta	 não	 seja	 uma	
das unidades compradas. Junto mostrava a locomotiva para manobras 
pesadas G6	(670	kW)	que	continha	inscrições	de	todos	os	clientes	do	
modelo.

O especialista em cargas excepcionais Kuebler Spedition causou 
impacto com um sistema schnabel que permite o transporte por via 
ferroviária	 e	 rodoviária	 tendo	 equipado	 cada	 extremo	 do	 vagão	 com	
um	rodados	adaptados	a	cada	meio.	Afinal,	há	muitas	geringonças	que	
funcionam...

Duas	gruas	telescópicas	construídas	pela	Kirow	(família	Multitasker):	
uma	formando	parte	de	o	comboio	de	socorro	referido	mais	acima	para	
a	DB	(modelo	910)	e	outra	(modelo	1100)	para	o	empreiteiro	Vanomag.	
A	VoestAlpine,	mais	associada	com	material	de	via,	expôs	um	sistema	
de descarga de balastro sem emissão de poeiras e um vagão articulado 
para transporte de aparelhos de via.

A alemã Windhoff	 mostrou	 um	 MPV	 Minitrax	 22-50	
L(espécie	 de	 dresina	 com	 esteróides)	 para	 a	 Jerbane-
verket, um trator de manobras rail-route, implementos para 
retro-escavadoras	e	equipamentos	para	oficinas	e	depósi-
tos.

Dentro dos  27 pavilhões, avolumavam-se quase 
3.000	expositores...!	Vou	 fazer	uma	descrição	 sucinta	de	
alguns dos que me chamaram mais à atenção.

	A	empresa	suiça	Ganser	CRS	AG	fabrica	sistemas	de	
injecção	common-rail para modernizar blocos com bomba 
de	injecção	e	está	disponível	para	GE FDL, EMD 645 e 710 
e... ALCO 251...!

Repito	 a	 justificação	 dada	 anteriormente	 de	 esta	 ser	
uma	publicação	orientada	 para	 o	 aficcionado	para	 justifi-
car	um	pouco	de	fantasia	siderodromófila	(mas	alicerçada	
em	alguma	razoabilidade)	e	recuperando	o	também	referi-
do anteriormente sobre a ausência de  locomotivas diesel 
pesadas na Innotrans, alvitro a possibilidade de termos em 
serviço durante bastante mais tempo as 1960 convenien-
temente modernizadas, talvez acompanhadas de algumas 
1550...	Há	vários	factores	a	ter	em	conta,	como	por	exem-
plo	a	extensão	da	electrificação,	mas	o	prolongar	da	vida	
útil	das	séries	referidas	não	é	uma	opção	descabida.            

Locomote

Locomotiva Vossloh G6

Kuebler Spedition
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O	jogo	de	modernização	inclui	os	injectores,	bombas	e	tubagens	de	
alta pressão e um módulo de controlo electrónico.

Os chineses da CRRC, apresentavam em escala HO, uma pare-
de	de	maquetes	do	material	já	produzido,	acompanhados	por	outros	a	
escala maior dos seus produtos estrela mais recentes, bem como de 
outros ainda por produzir. A área de exibição deste stand, bem como 
do	seu	arranjo	visual,	não	ficava	a	dever	nada	aos	construtores	ociden-
tais antes pelo contrário. Muitas outras empresas chinesas estiveram 
presentes e destaco a China Railway Construction Corporation Limited. 
Provavelmente,	 os	 leitores	 já	 “tropeçaram”	num	vídeo	demonstrando	
um incrível método de lançamento de tabuleiros de pontes com uma 
máquina	enorme	cobrindo	a	distância	entre	pilares	de	uma	forma	enge-
nhosa.	Pois	bem,	trata-se	do	fabricante	desse	equipamento	e	apresen-
tava maquetes dessa e de outras máquinas.

Como	referi	quase	ao	princípio,	a	Bombardier	fez	a	divulgação	dos	
seus produtos através de realidade virtual e aumentada aproveitando 
para	lançar	a	terceira	geração	da	família	Talent e do metro Movia Maxx.

Método idêntico utilizou a EMEF para apresentar o interior dos CPA 
renovados. A visualização ocorria enquanto sentados num dos bancos 
duplos	de	classe	Conforto	trazidos	à	Innotrans.	A	minha	preocupação	
principal	era	confirmar	a	existência	de	tomadas	eléctricas	em	todos	os	
assentos,	o	que	se	concretizou	mas	confesso	não	me	recordar	muito	do	
aspecto	geral...	Isto	dos	óculos	VR	são	muito	bons	mas	é	para	jogos...	
Mas consultando os sítios de internet desta empresa e da Alma Design 
dá	para	ficar	com	uma	ideia.

De	referir	que	a	EMEF compartilhou o espaço agrupado no stand da 
Portuguese Railway Platform com outras empresas nossas conhecidas 
como a Efacec,	CP,	Takargo,	Amorim,	IP,	Nomad	Tech,	etc.

Esta última empresa, estreou o MB 1000, solução onboard de har-
dware	e	software	de	recolha,	gravação,	monitorização,	processamento	
e	transmissão	de	informação	sobre	veículos.

O	seu	sistema	para	auxílio	à	condução,	(DAS Driver Advisory Sys-
tem),	estreado	na	CP	Porto	mereceu	os	“holofotes”,	situação	repetida	
no stand da Hitachi.

Também as aplicações Remote Online Condition Monitoring	(ROCM)	
foram	mostradas	fruto	da	experiência	obtida	com	o	metro	de	Melbour-
ne, e de novo, CP e Hitachi.

A	empresa	 japonesa	 referida	anteriormente,	 também	expôs	o	pri-
meiro	bogie	em	fibra	de	carbono	conseguindo	assim	importantes	eco-
nomias de peso.

Pela primeira criou-se um espaço dedicado ao modo rodoviário, so-
bretudo com propulsão híbrida ou totalmente eléctrica, sendo possí-
vel	usufruir	de	uma	“volta”	(literalmente)	em	algum	do	material	exposto	
mas	com	a	IAF	(a	Innotrans	da	rodovia...)	a	decorrer	em	Hannover	nos	
dias seguintes, pouca participação houve...

E	finalizando	com	a	presença	habitual	do	empreiteiro	H. F. Wiebe 
que,	fiel	aos	anos	anteriores,	trouxe	uma	carruagem	onde	apresentava	
os	seus	vários	serviços,	além	do	já	ex-libris	da	Innotrans,	a	 locomoti-
va a vapor Emma,	uma	pequena	0-2-0	na	qual	era	possível	fazer	um	
pequeno percurso da exposição até ao limite do ramal de acesso da Carruagem de H.F:Wiebe

CRRC

CRRC

EMEF - Portugal

Representação portuguesa

Stand do Japão
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mesma.

Esta edição impressionou mais pela massiva 
quantidade de material do que pelo aspecto in-
dividual	do	mesmo.	Usando	um	exemplo	futebo-
lístico, vale pela equipa e não pelo destaque de 
algum elemento. Dos veículos de maior enverga-
dura, que tendem a causar mais impacto, só hou-
ve duas novidades: a automotora Dart da Pesa 
e o Stadler Giruno. O restante, nomeadamente o 
Velaro para a Turquia ou a Flirt para a Holanda, 
não	são	mais	que	versões	de	algo	já	exposto	em	
edições anteriores. Até a classe 88 esteticamen-
te	 pouco	 se	 diferencia	 da	 classe	 68	 de	 há	 dois	
anos...

A	decepção	que	foi	a	Bombardier,	o	pouco	ma-
terial da Alsthom, a ausência do Azuma/IEP da Hitachi e os imbróglios à 
volta da não presença do ICE 4,	(apresentado	dias	antes	pela	DB	e	não	
autorizado	a	estar	na	exposição	pela	mesma...)	retiraram	algum	brilho	
à edição deste ano...

Ainda	assim,	a	Innotrans	vale	sempre	a	pena!	Não	só	a	mostra	de	
material exterior mas também os milhares de stands dos pavilhões in-
teriores,	que	originam	muitos	quilómetros	andados!	E	para	2018	parece	
que	vai	haver	um	edifício	novo	para	poder	albergar	mais	expositores,	já	
que	para	este	ano	foi	necessário	recusar	alguns	por	falta	de	espaço!...

Até lá, é com alguma impaciência que espera a oportunidade para 
voltar!

Locomotiva a vapor EMMA

Siemens 707



Uma unidade 592.2 perde-
se na grandiosidade do vale 
do Douro, visto a partir do 
miradouro de São Salvador 
do Mundo, Setembro de 2015

Ricardo Quinas
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A Associação Barreiro Património Memória e Futuro e o 
Movimento Cívico de Salvaguarda do Património Ferroviário 
do	Barreiro,	associações	integrantes	do	Projecto	Espaço	L,vão	
organizar	em	2017	um	ciclo	de	conferências	dedicadas	ao	tema	
“Património”,	tendo	como	objectivo	específico	a	preservação	e	
divulgação	do	património	ferroviário	na	sua	vertente	histórica	
e cultural, com incidência no caso particular do Património 
Ferroviário do Barreiro.
Iniciaremos	com	a	conferência	“Estações	de	caminhos-de-
ferro:	espaço,	tempo	e	arquitectura”,	a	realizar	no	próximo	dia	
7 de Janeiro, entre as 16H00 e as 19H00. na antiga estação do 
Lavradio, Espaço L.
A oradora é Paula Azevedo, da Unidade de Património Histórico 
e Cultural da IP Património.
Apoio:	IP	-	Infraestruturas	de	Portugal	e	APAI	-	Associação	
Portuguesa do Património Industrial.

Plano da sessão
Parte	1	-	Perspectiva	histórica	dos	edifícios	afectos	à	
exploração	ferroviária.	Apresentação	de	estações	com	
tipologias	relevantes.	Panorama	actual	da	rede	ferroviária.
Parte	2	–	Azulejaria	ferroviária.

Esta	conferência	contará	ainda	com	testemunhos	vivos,	
“histórias de vida” dos que trabalharam e viveram o dia-a-dia de 
uma	estação	ferroviária.

Público-alvo:	Entusiastas	dos	caminhos-de-ferro,	trabalhadores,	estudantes	de	arquitectura.

bastão piloto 240 – dEzEmbro dE 2016 
Na	nova	edição,	com	64	páginas,	a	APAC	edita-o	numa	edição	100%	a	cores	de	elevada	qualidade	e	com	alguns	
dos melhores textos produzidos pelos nossos associados, consagrados a temas muito diversos. 

A edição nº 240 inclui os seguintes temas:

l Carruagens	do	Sul	e	Sueste	–	Capítulo	V;
l Preservação	da	memória	da	sinalização	ferroviária;
l As	ferrovias	em	Portugal:	uma	breve	perspectiva	histórica	
baseada	na	Região	do	Douro;
l Projeto	de	publicação	de	um	livro	sobre	o	caminho-de-ferro	da	
Beira	Alta;
l A	rede	de	elétricos	de	Lisboa	entre	1900	e	1910;
l nteroperabilidade	–	Tentativa	de	abertura	do	espaço	ferroviário	
europeu;
l Estações	de	Londres;
l Ramal	de	Reguengos;
l Oh,	Sintra,	glorioso	Éden…	–	o	almoço	de	aniversário	da	APAC	
;
l APAC	–	Um	pouco	de	história	e	perspetivas	de	futuro	.

https://www.facebook.com/apac.oficial

https://www.caminhosdeferro.pt/
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 Neste primeiro ensaio de imagens, algumas delas inéditas, recolhidas pela ferrovia de Trás-
-os-Montes e Alto Douro, Silvia Gonçalves, dinamizadora do conceito Estações Esquecidas, 
estreia-se no mundo editorial com um fotolivro, com o mesmo nome. Nesta abordagem, a autora 
tem fotografado, numa alquimia muito própria, a natureza, o isolamento, o abandono e o desen-
canto das linhas de via estreita encerradas do Sabor, Tua, Corgo, Tâmega, e via larga do Douro.

Aos registos de imagem, nesta publicação, a autora acrescenta profundidade. Além das legen-
das, que identificam o espaço, Sílvia Gonçalves recupera na publicação memórias, sentimentos 
vividos nos locais, noticias. Texturas que equilibram as imagens do património ferroviário. 

Esta 1ª edição, limitada a 50 exemplares, compreende cerca seis dezenas de páginas, sen-
do duas desdobráveis com imagens panorâmicas, e pode ser adquirido para já directamente à 
autora, através da pagina ou facebook ou mesmo pelo email estacoesesquecidas@gmail.com, 
por um valor de 15€.

O fotolivro Estações Esquecidas, Por aqui passam comboios, está também traduzido na ínte-
gra em Mirandês, dialecto transmontano.

Foto Livro

 EstaçõEs EsquEcidas
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Apesar	de	já	estarmos	na	fase	das	pré-vendas	da	edição	NºIII	da	revista	impressa	que	vai	ser	publicada	no	mês	de	
Março,	a	edição	II	que	é	dedicada	às	locomotivas	da	Série	1960	continua	ainda	em	venda	na	loja	on	line	da	APAC															
(	https://www.caminhosdeferro.pt/loja/categoria-produto/trainspotter-versao-impressa/).

Relembramos	ao	nosso	leitores	que	esta	revistas	são	de	tiragem	limitada	e	que	o	custo	das	mesmas	é	de	13	€	existindo	vá-
rias modalidades de distribuição da mesma, podendo 
a mesma ser levantada numa das duas instalações da 
APAC	(sede	nacional	e	NRN)	ou	ser	entregue	em	mo-
rada a indicar através do serviço personalizado.

A edição das 1960 inclui o seguinte:

+	Aquisição	e	especificação	técnica;
+	Ensaios	e	primeiros	anos;
+	A	epopeia	da	Beira	Alta;
+	Nas	mercadorias,	em	exclusivo;
+	O	declínio	da	série;
+	Manutenção	e	estatísticas;
+	Circulações	especiais;
+	Na	cabine	de	uma	1960;
+	Os	últimos	quilómetros.

trainspottEr ii – dEzEmbro 2016



.
Um Intercidades 541 reforçado 
para o fim de semana de 25 de 
Abril, atravessa Mouriscas em 
2011

Ricardo Quinas
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c

Na próxima edição vamos até às 
Astúrias conhecer a ferrovia existente.

c

Modernização da Linha do Oeste na 
próxima edição da Trainspotter


