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TRAINSPOTTER XI, Setembro de 2019 

A Linha do Douro – Volume 3
A Trainspotter XI é a terceira e última parte sobre a colecção de revistas dedicada à Linha do Douro! 

Contamos com a colaboração de vários autores que emprestam a esta edição muito especial com cerca 
de 100 páginas os seus melhores textos e fotografias sobre o magnífico itinerário entre Ermesinde e Barca 

d’Alva. É o fecho do ciclo de edições consagradas à Linha do Douro, com o mais especial de todos os números a 
completar a série.

Adicionalmente, abrimos também um período de manifestação de interesse para a possível reedição dos primei-
ros dois volumes, já esgotados, tendo em conta o interesse gerado e a possibilitação de completar a colecção. Se 
está interessado na aquisição dos dois primeiros números, envie email para trainspotter @ portugalferroviario.net 
(sem os espaços) para poder ser informado sobre esta nova oportunidade.

Esta edição detalha com grande pormenor os seguintes te-
mas:
b O material circulante da Linha do Douro;
b As carruagens Schindler;
b Variante de Los Celamines;
b Cais e Ramais Particulares;
b Aspectos singulares da sinalização 

do Douro;
b Modernização urbana da linha;
b Electrificação Caíde – Marco de 

Canaveses;
b Aspectos azulejares decorrentes 

da modernização;
b Pocinho – Barca d’Alva – que fu-

turo.
Revista 100% a cores e com papel de 

muito boa qualidade. Cerca de 100 pá-
ginas, encadernação com capa fresada 
e colada e lombada identificadora.

Ver em informação adicional detalhes 
sobre as possibilidades de entrega e 
prazos previstos.

A revista Trainspotter é editada pelo 
portal Portugal Ferroviário e a sua edi-
ção impressa é cedida gratuitamente 
à APAC, que a imprime e distribui. As 
verbas reunidas permitirão investir em 
projetos de preservação ferroviária. 
Comprar a Trainspotter é colaborar com 
a preservação da memória coletiva!

https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
produto/trainspotter-xi-a-linha-do-dou-
ro-volume-3/

NOVA EDIÇÃO

portugalferroviario.net
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/produto/trainspotter
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/produto/trainspotter
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Editorial

João Cunha

O final de ano ferroviário está a ser muito 
agitado – sobretudo por razões positivas, 
para variar um pouco. Os ventos trazidos 

pela nova administração da CP continuam de feição e, 
apesar das dificuldades de meios com que a empresa 
continua a debater-se, parece haver uma aposta já muito 
concreta na recuperação de algumas das principais 
capacidades operacionais e oficinais da empresa.

Enquanto se prepara a integração da EMEF na 
CP, após 26 anos vivendo separadas, as oficinas de 
Guifões estão já em obras de adaptação e tudo indica 
que albergarão a curto prazo boa parte das principais 
intervenções de restauro anunciadas pela tutela há 
alguns meses e ainda um novo centro de tecnologia 
ferroviária. As primeiras carruagens Schindler 
encontram-se já em parque.

Também as locomotivas 2600 andam já por aí – a 
2601 já realizou mesmo alguns ensaios em Contumil. 
O seu estado de conservação genericamente bom 
e o seu óptimo compromisso entre potência e custo 
de manutenção podem a breve trecho abrir portas ao 
aproveitamento da electrificação da linha do Minho, que 
absorverá sem dúvida uma quantidade importante de 
recursos.

.

Parte do plano continua ainda a necessitar de 
decisões políticas para avançar. Em Lisboa, a crise 
nos urbanos continua e muito por culpa de uma 
política remuneratória que conflitua totalmente com 
a concorrência que nesta região oferecem outras 
empresas a operários metalomecânicos. A falta de mão 
de obra, apesar dos recrutamentos abertos, voltou a 
provocar supressões persistentes na linha de Sintra, 
onde a rotura operacional face à procura está à vista, e 
promete agravar-se.

No campo das infraestruturas, o projecto de directório 
de rede recentemente publicado pela IP coloca, preto no 
branco, o catastrófico atraso do Ferrovias 2020, onde 
algumas intervenções aparecem já calendarizadas para 
2024, para lá do actual Quadro Comunitário de Apoio. 
Quando um dia se contar a história do anterior governo, 
vai-se contar a história de uma paralisia quase sem 
precedentes na execução de fundos europeus, ainda 
por cima tão prioritariamente destinados à ferrovia.

Da Trainspotter podem esperar a continuação de 
uma cobertura muito próxima das muitas novidades que 
se avizinham.

Valério Santos

Fórum Portugal Ferroviário renova-se

O nosso fórum introduziu algumas novidades 
importantes no passado mês de Outubro, 
procurando chegar a novos públicos e afirmar 
toda a sua utilidade e conveniência como ponto de 
encontro dos entusiastas portugueses.

Agora passa a ser possível realizar a inscrição 
e login através de contas Facebook, Google e 
Twitter, e foram aligeiradas as regras de entrada, 
em muitos casos ainda de tempos onde o 
controlo de acessos tinha alguma eficácia para 
contrariar a espionagem de grafiters.

Numa era em que as redes sociais se afirmam 
como líderes do imediatismo, queremos 
posicionar o fórum para a partilha de conteúdos 
de qualidade sobre comboios reais e à escala, 
portugueses e lá fora, misturando actualidades e 
investigação histórica.

Face ao Facebook e outras plataformas, o 
fórum continuará a possibilitar a conveniente 
organização e arrumação temática que permite 
uma certa indexação de conteúdos, tornando-os 

muito mais pesquisáveis.
Se ainda não se juntou a nós, venha daí! O nosso 

fórum continua e continuará a ser o maior repositório 
online sobre caminhos de ferro nacionais e todos 
os contributos contam!
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No quadro da recuperação de material circu-
lante para poder aumentar oferta e aprovei-
tar os novos troços electrificados da rede 

ferroviária nacional, a CP está a analisar a possibi-
lidade de recuperar algumas locomotivas da série 
2600, retiradas de serviço desde 2011.

No dia 21 de Setembro, a 2601 subiu do Entronca-
mento para Contumil, a reboque da 5617, para passar 
por uma peritagem nas oficinas portuenses. A locomoti-
va foi preparada no Entroncamento, tendo seguido com 
freio a funcionar e sem qualquer problema que se pu-
desse identificar em marcha. A marcha foi à velocidade 
de 50 km/h e acabou por adiantar mais de uma hora na 
chegada ao Porto, uma vez que foi sendo possível pou-
par tempo nas várias paragens previstas em estações 
para fazer verificações da locomotiva.

A recuperação estas locomotivas é fundamental para 
a estratégia da CP, que pretende aumentar a sua frota 

para acorrer às novas electrificações e para aumentar a 
fiabilidade do seu serviço, em linha com o plano de re-
cuperação de fiabilidade e “honestidade” (nas palavras 
do ministro) da própria empresa. Para já, trata-se de tes-
tar a capacidade e facilidade da sua recuperação para 
o serviço comercial, podendo esta ser uma das cartas 
mais viáveis em cima da mesa.

As 2600 foram removidas do serviço regular de pas-
sageiros no final de 2010, antes da 2626 realizar a ins-
pecção de catenária até à Covilhã em 2011 e da 2624 
rebocar, após avaria de uma 5600, um comboio IC Porto 
– Lisboa em Outubro desse ano. Em paralelo, as loco-
motivas afectas às mercadorias cessaram serviço em 
Janeiro de 2011.

As dez locomotivas aptas a unidades múltiplas manti-
veram-se sempre em reserva ao serviço comercial, ten-
do mesmo trocado as tomadas que foram montadas em 
2006 e 2007 por outras novas em Julho de 2011, nunca 

O possível regresso 
das 2600

O início das manobras no Entroncamento para retirar a 2601  © João Cunha

Comboio Correio
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tendo servido em serviço comercial. 
A 2601 passou por V1 e reparação 
de acidente na mesma altura, tendo 
até realizado uma marcha de en-
saios até Abrantes. A crise do tráfe-
go de mercadorias acabou por moti-
var a sua não recuperação, apesar 
da Takargo ter mostrado interesse 
há alguns anos.

Conhecendo-se a intenção da CP 
de inaugurar a fórmula push-pull, é 
de destacar que o sistema montado 
para a condução em unidades múlti-
plas poderá facilmente ser reutiliza-
do com este propósito.

A 2601 tem estado desde então na 
oficina de Contumil, sujeita a diver-
sas peritagens e ensaios.

Deixamos aqui o registo fotográfi-
co de parte dessa viagem histórica.

Passagem em Taveiro © João Cunha

Na zona da Lamarosa © João Cunha

Pelariga © João Cunha
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É um ano verdadeiramente histórico para a 
indústria ferroviária, depois da Talgo asse-
gurar uma encomenda de grande dimensão 

junto dos caminhos de ferro alemães. Agora, a fran-
cesa SNCF acaba de adjudicar à CAF um contrato 
para novos comboios Intercidades, que substituirão 
em várias das principais relações interiores não co-
bertas por TGV as actuais composições de carrua-
gens Corail. 

Depois do anúncio do 1º lugar do fabricante espanhol 
no concurso, divulgado em Setembro, o Conselho de 
Administração da SNCF confirmou a encomenda no 
passado dia 24 de Outubro. A encomenda foca-se no 
fornecimento de 28 composições “Confort200”, que a 
SNCF compra em nome do Estado Francês. O Estado 
Francês empenhou-se no financiamento e investimento 
das relações intercidades interiores, obrigando a SNCF 

a manter e reforçar a sua operação, pelo papel decisivo 
que têm no território.

Os 28 comboios representam um investimento de cer-
ca de 700 milhões de Euros, cuja produção será asse-
gurada pelas fábricas espanholas e francesa da CAF. 
Aptas a 200 km/h, as novas automotoras representam 
uma evolução do portfolio da empresa e prometem um 
nível de conforto e de acabamentos muito superior ao 
que pode ser visto em Espanha, nomeadamente nos 
comboios da série 120 e 121. Destinadas em primeiro 
lugar aos comboios Paris – Clermont Ferrand e Paris 
– Limoges, onde há longas secções aptas a 200 km/h, 
as novas automotoras permitirão à CAF aumentar a pro-
dução na sua fábrica de Bagnères-de-Bigorre, na região 
Occitanie, fábrica fundada em 1862 e que verá agora um 
investimento de 30 milhões de Euros na sua renovação 
e expansão, com a contratação de 250 trabalhadores 

Confirmada 
histórica encomenda 

da SCFN à CAF

© SNCF / CAF
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adicionais, para lá dos 100 que já lá 
trabalham.

Este histórico contrato pode ain-
da tornar-se mais importante, caso a 
SNCF active a opção negociada por 
mais 75 composições idênticas, a ad-
quirir em múltiplas tranches, sendo que 
15 dessas poderão ser dedicadas ao 
importante eixo Bordéus – Marselha, 
com circulação por linhas de alta velo-
cidade em parte do percurso, no que 
poderá vir a ser um valioso atributo 
para substituir as composições Corail 
que, claro, estão limitadas à rede con-
vencional.

A indústria ferroviária espanhola, e 
muito em particular a CAF, continua a 
somar importantes vitórias fora de por-
tas. Recorde-se que Talgo e CAF estão 
ainda na corrida para fornecer os 22 
novos comboios da CP, estando actu-
almente as propostas em fase de apre-
ciação pela companhia portuguesa.

© SNCF / CAF

© SNCF / CAF

© SNCF / CAF
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© SNCF / CAF

© SNCF / CAF

© SNCF / CAF

© SNCF / CAF © SNCF / CAF
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Depois dos sérios problemas encontrados 
nos últimos dois anos, com médias de imo-
bilização que chegaram a ultrapassar em 

muitos momentos os 30 e mesmo 40%, o parque de 
101 carruagens afectas a serviços de Longo Curso 
regressou por fim a um patamar de normalidade, fru-
to das integrações de pessoal feitas nas oficinas do 
EMEF do Entroncamento e das autorizações finan-
ceiras que, por fim, chegaram.

O histórico garrote foi assim finalmente ultrapassado, 
ao fim de alguns meses de labor muito intenso para re-
cuperar um dos parques mais rentáveis da CP. As car-
ruagens do serviço Intercidades, onde se contam 45 
carruagens de tipo Sorefame e 56 de tipo de Corail, vol-
taram a apresentar uma disponibilidade bastante supe-
rior a 90%, o que tem permitido à CP total normalidade 
na operação destes comboios, pondo fim à operação de 
alguns comboios com unidades triplas eléctricas, nome-
adamente em direcção a Évora.

Além da normalização da operação de alguns dos ei-

xos que mais afectados foram em 2017 e 2018, a CP 
regressa assim a um patamar de operacionalidade que 
lhe permite reforços de capacidade substanciais nos 
períodos de pico, onde a rentabilidade das circulações 
é imensamente superior dispondo de um parque mais 
disponível.

Para o futuro próximo estará a renovação de 30 a 40 
carruagens adicionais, e a transformação da Corail VIP, 
para levar o parque Intercidades para um total de 132 a 
142 carruagens, com o que a CP espera aumentar subs-
tancialmente a oferta na sua rede Intercidades, de Norte 
a Sul do país, e em particular nas linhas recentemente 
electrificadas.

Intercidades Lisboa - Faro, um dos serviços que mais pode ganhar com a total disponibilização do parque de carruagens
 © Pedro André

Parque de Carruagens IC 
Regressou à Normalidade
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O dia 5 de Setembro de 2019 marca o regres-
so do tráfego de automóveis da Autoeuro-
pa aos carris, após uma paragem de vários 

anos e que durava já desde 2012. 

O operador Rodocargo alugou vários vagões platafor-
ma articulados para transporte de automóveis à Trans-
fesa, de Espanha, e alugou a tracção à Takargo, que 
assim ganha um tráfego de grande relevância no nosso 
país.

Ao todo, 120 carros são transportados em cada com-
posição composta por 24 vagões da série 430 8 da 
Transfesa, vagões integralmente revistos antes de ini-
ciarem serviço e que continuam a chegar em comboios 
sucessivos, normalmente a reboque dos comboios si-
derúrgicos do serviço Tramesa com destino a Penalva.

Para já, a operação iniciou-se com um comboio diário 
de 2ª a Sábado, sendo a circulação de Sábado anuncia-
da apenas de véspera em caso de necessidade, saindo 
de Penalva a meio da manhã. Este comboio permite ao 
operador rodoviário iniciar uma diminuição de capaci-
dade suave, até se estabelecer a operação nos seus 
moldes definitivos. Nessa altura, deverão ser quatro os 
comboios diários de 2ª a Sábado, cabendo nessa altura 
à ferrovia o transporte de cerca de dois terços da produ-

ção da Autoeuropa, quase toda enviada para o porto de 
Setúbal para embarque em navios.

Apesar de originalmente previsto para circular via Pal-
mela, o comboio mantém o itinerário histórico utilizando 
em tempos pela CP, via Agualva e Águas de Moura, uma 
vez que só assim é possível assegurar que, na zona 
de descarga no porto de Setúbal, os veículos estão na 
direcção certa para serem descarregados. Tal é moti-
vado pelo facto do ramal da Autoeuropa estar inserido 
em direcção a Norte, na estação de Penalva, e não em 
direcção a Sul. Já o comboio vazio circula via Penalva, 
poupando assim alguns quilómetros.

A operação de descarga no porto de Setúbal utiliza 
para já duas das quatro vias destinadas ao efeito, sendo 
a longa composição de 630 metros de vagões dividida 
em três segmentos, o que obriga a meio do processo a 
retirar uma das mini-composições para introduzir a últi-
ma para descarga.

Para já, a tracção está a cargo de uma Euro4000 do 
parque da Takargo, enquanto se espera a disponibiliza-
ção da primeira 1550.

Autoeuropa 
regressa aos Carris

Composição a caminho do Porto de Setúbal  © João Cunha
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Agualva © Pedro André

© João Cunha

Porto de Setúbal © João Cunha
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A ponte do rio Diz já conta com 
as travessas e o suporte para o 
carril. Na fotografia é possível 
de observar um dos testes já 
efectuado em termos de fixação.

A passagem inferior situada 
perto do  Sabugal está 

practicamente concluída em 
termos de estrutura. Já o canal 

ferroviário continuava muito 
longe de estar preparado para 

receber comboios

As  obras em curso do Ferrovia 
2020
O mês de Setembro não trouxe grandes no-

vidades e as obras na Linha da Beira Baixa 
continuaram a decorrer ao ritmo habitual. 

Mais uma vez o António Gonçalves visitou alguns 
locais onde se vão verificando intervenções, o que 
nos permite acompanhar a par e passo o que se vai 
fazendo. 

O atraso já bastante significativo impede adivi-
nhar quando se fará a reabertura deste troço ferrovi-
ário entre a Covilhã e a Guarda que irá permitir para 
que a Beira Alta entre em obras profundas.

Linha da Beira Baixa

António Gonçalves
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Os primeiros metros de carril 
e as primeiras travessas vão 

surgindo na ligação da estação 
da Guarda até à linha da Beira 

Baixa.

Aspecto da ponte das 
Maçainhas, num estado bastante 
avançado dos trabalhos.

Por outro lado a ponte da Penha 
Barroca no passado mês de 

Setembro esperava ainda pela 
nmontagem dos componentes 

do tabuleiro.
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Com a estação da Guarda em 
fundo, a circulação de comboios 
provenientes da Covilhã 
ainda não tem data certa para 
acontecer.

No entanto as obras 
continuavam muito atrasadas no 
local onde vai nascer a diagonal 

de AMVs.

Nas proximidades da estação 
da Guarda já se encontravam as 
travessas a colocar naquela que 
irá ser a ligação à linha da Beira 
Baixa.
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Infraestruturas  de Portugal apresentou 
relatório de Contas Consolidado referente 
ao 1º Semestre de 2019

CP  mantém  oferta   Na 
Linha  de  Sintra

A o contrário do anunciado por parte da 
CP em relação aos horários praticados 

na linha de Sintra, a situação manteve-se 
inalterada desde o verão. A promessa de 
reforçar o número de circulações entre 
Lisboa-Rossio e Mira Sintra-Meleças que 
foram a partir do dia 7 de Setembro não se 
concretizou. Deste modo nos percursos 
descritos acima vão continuar a circular 
apenas duas circulações por hora.  

A CP jusitficou esta opção pelo facto 
de afirmar que a oferta é suficiente para 
responder às necessidades dos clientes, 
embora seja do conhecimento geral 
que tem havido sérias dificuldades da 
companhia em evitar supressões e atrasos 
na linha de Sinttra. Mais uma vez usamos 
uma foto do José Sousa para ilustrar 
um dos serviços que mais passageiros 
transporta anualmente.

No site da CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) 
está disponível para consulta o Relatório de Contas Consolidado 
da IP referente ao 1º Semetre de 2019 .

É assim possível ter noção do estado da contas da empresa 
responsável pela rede ferroviária portuguesa. Segundo palavras 
do presidente da IP, o Resultado Financeiro apurado para o 1.º 
semestre de 2019 ascende a -101,4 milhões de euros, traduzindo 
um desagravamento de 14,2 milhões de euros face a igual período 
do ano anterior.

Fotografia de Nuno Miguel

BREVES
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GPIAAF  publicou relatório anual das 
atividades de Investigação de  2018
No final do mês de Setembro, a 

GPIAFF (Gabinete de Prevenção e de 
Investigação de Acidentes com Aeronaves 
e de Acidentes Ferroviários ) deu a 
conhecer o relatório anual referente a 2018

 
O relatório (disponível em http://www.
gpiaaf.gov.pt/) permite conhecer um 
pouco do que é o GPIAFF, mas acimda de 
tudo todo o trabalho efectuado por esta 
entidade durante o ano passado. 

Na imagem do José Sousa a passagem 
de nível da linha do Oeste ao quilómetro 
106.2 onde ocorreu um dos incidentes 
descritos no relatório.

Fertagus  reforça  Oferta

A partir do passado dia 16 de Setembro, 
a empresa Fertagus apresentou 

alterações ao horários das circulações 
entre Lisboa e Setúbal. No sentido 
Setúbal-Lisboa, o comboio das 6h38 passa 
a duplo (oito carruagens), para combater 
as enchentes. O mesmo acontece nos 
horários das 15h58 e 20h18. Neste sentido, 
há também três três novos horários: 12h38, 
17h28 e 18h28. Já o comboio das 17h58 vai 
contar apenas com quatro carruagens (em 
vez das atuais oito).

No sentido Lisboa-Setúbal, a Fertagus 
introduziu quatro novos horários: 7h13, 
13h03, 16h13 e 17h13. Os comboios das 
5h43 e 19h13 vão funcionar com oito 
carruagens e o das 16h43 vai reduzir para 
quatro.
Fotografia de José Sousa
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A s renovações da Linha do Norte 
continuam sem ter fim à vista. O 

concurso público internacional lançado 
em março para reabilitar 17 quilómetros 
entre Espinho  e Vila Nova de Gaia ficou 
deserto, não tendo havido propostas 
consideradas válidas pelos pressupostos 
apresentados  pela IP.

Concurso  para Renovação da Linha do 
Norte, entre Espinho e Gaia ficou Deserto

MSC compra terminal  TVT do Entroncamento
A Autoridade da Concorrência decidiu 

não se opor à aquisição de compra 
do TVT, imagem captada pelo José Sousa,  
pela empresa MSC, entendendo qu essa 
operação não coloca entraves à livre 
concorrência, embora a  MSC já explore 
um outro terminal no Entroncamento.

O TVT (Terminal Multimodal do Vale 
do Tejo) situado a sul da estação do 
Entroncamento conta com 3 linhas e uma 
área de mais de 200 mil metros quadrados.

Deste modo a obra con um custo estimado de 49 milhões vai ficar 
novamente adiada. Para resolver este problema a IP irá ter de 
lançar um novo procedimento de modo a a reiniciar este processo. 
Esta renovação tem como principais objectivos a renovação 
integral de via, construção de passagens desniveladas para 
suprimir passagens rodoviárias e pedonais. A intervenção previa 
ainda  o alteamento e alargamento de plataformas de acesso de 
estações e apeadeiros, a alteração do ‘layout’ das estações de 
Granja e Gaia, e a criação de duas vias de resguardo eletrificadas, 
com 750 metros, para aumento da capacidade da via no transporte 
de mercadorias.
Imagem de 2014 do José Sousa na zona de Granja em plena linha 
do Norte.
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Medibéria  rumou em definitivo para São 
Martinho

O recente serviço Saragoça – Portugal 
da Medway, baptizado Mediberia, 

trocou em definitivo o terminal do Vale do 
Tejo, em Riachos, pelo de São Martinho 
do Campo, em Valongo. A troca ganhou 
contornos definitivos depois de no mês 
de Agosto as circulações terem já sido 
desviadas para o novo ponto de destino 
do serviço.l

Além desta modificação, o horário do 
serviço foi também alterado, permitindo 
optimizar o uso da locomotiva 335 que 
a empresa afecta ao serviço, de modo 
a poder utilizá-la num tráfego triangular 
Madrid – Saragoça – Bilbao, que a 
empresa conquistou. Assim a composição 
fotografada pelo Ricardo Ferreira passou 
a ter novo destino.

Consignação  2º troço da linha ferroviária 
do corredor internacional sul

O   dia 14 de Setembro ficou marcado 
pela consignação da Empreitada  do 

Troço entre o Freixo e o Alandroal.
Este troço tem um investimento total 
de 74,7 Milhões de euros e vai obrigar 
à construção de 10 pontes ferroviárias 

com comprimentos que variam entre os 
168 metros, caso do Viaduto de S.Bento 
e os 614 metros, caso do Viaduto dos 
Penedrais.
Este contrato terá o apoio da União 
Europeia através do programa Connecting 

Europe Facility (CEF), prevendo-se uma 
comparticipação financeira de 40%.
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O mês de Setembro viu o regresso 
aos carris do Comboio Presidencial, 

para mais uma campanha de Outono com 
degustação de menus exclusivos a bordo 
e visita à quinta do Vesúvio, o que permitiu 
uma vez mais algumas viagens entre Porto 
e Pocinho. O Valério Santos brindou-
nos com uma imagem fabulosa dessa 
composição.

Regresso ao Douro Do Presidencial...

... e do Vindimas
Para completar aquela que é, por norma, a época 

alta da linha do Douro, a CP voltou a operar o seu 
Comboio das Vindimas, entre Porto e Pinhão, com 
o auxílio das locomotivas 1400 e carruagens Corail, 
acompanhadas pelo furgão gerador da praxe.

Tal como em 2016 quando o André 
Lourenço captorou a viagem do Vindimas  
em plena linha do Douro, este ano a CP 
manteve o mesmo nível de oferta.
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Agora que a série se prepara para voltar 
aos carris, passamos em revista o 
funcionamento destas locomotivas, 

as últimas da era dourada da electromecânica a 
terem sido colocadas em serviço no nosso país.

A tracção eléctrica antes da electrónica de potência
A electrónica de potência tomou conta da ferrovia 

há várias décadas. O grande começo foi na Suécia, 
com a produção em série das locomotivas Rc, da 
ABB/Nohab, a partir do final dos anos 1960. Os 
tirístores invadiram as cadeias de tracção e hoje em 
dia proliferam as soluções com recurso a GTO (gate 
turn-off) e IGBT (insulated gate bipolar transístor), 
geralmente associados a motores trifásicos 

assíncronos, um por cada eixo motor.
Mas antes desta importantíssima evolução, a 

electromecânica foi rainha – um misto de motores de 
corrente contínua com cadeias de tracção recorrendo 
a graduadores de tensão e díodos para assegurar o 
controlo de potência e optimização das condições de 
aderência das locomotivas.

As 2600 foram a última evolução de uma longa 
linhagem de locomotivas desenvolvidas na órbita 
do Groupement 50 Hz, o consórcio que liderou a 
implantação da electrificação monofásica em países 
como Portugal, Turquia ou Índia, já para não falar 
do seu berço – França. Dos fabricantes franceses, 
que tiveram a parte de leão do fornecimento das 
locomotivas no seio do consórcio, nasceram 
locomotivas lendárias que percorreram durante várias 

Apesar de esteticamente comparáveis, as BB 7200 da SNCF já integram electrónica de potência

As valentes BB 17000 da zona suburbana de Paris são as mais próximas irmãs das 2600

Texto e Fotografias: © João Cunha  

O funciOnamentO das 2600
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décadas os carris franceses e que conheceram 
exportações de grande sucesso.

A MTE e a Alsthom, cuja fusão foi uma das muitas 
da história da actual Alstom, apresentaram ao longo 
dos anos várias locomotivas de concepções muito 
distintas mas assentando sempre no mesmo princípio: 
um transformador para baixar a tensão recebida, 
um graduador para controlar a tensão no circuito de 
potência, díodos para transformação em corrente 
contínua e alimentação dos motores eléctricos.

Ambos os fabricantes participaram directa ou 
indirectamente na produção das locomotivas 2600 
mas tiveram durante anos uma intensa rivalidade 
que assentou em filosofias totalmente distintas para 
a concepção geral das suas locomotivas. A MTE 
privilegiou a construção de locomotivas mais leves, 
com bogies de dois eixos e um pequeno motor por 
cada eixo. Eram em geral locomotivas aptas a 
velocidades mais elevadas, como o demonstrou a BB 
9004 que em 1955 atingiu 331 km/h na linha Bordéus 
– Hendaye e que resistiu substancialmente melhor do 
que a CC 7107, da Alsthom, que atingiu velocidade 
idêntica mas terminou o ensaio feita em pedaços. 
A Alsthom por seu turno apostava geralmente em 
locomotivas maiores, e por isso com maior aderência, 

com três eixos por bogie. A partir dos anos 60, apostou 
em bogies monomotores (um único motor por bogie), 
o que obrigou a conceber bogies comparativamente 
mais curtos de modo a facilitar a incorporação de 
toda a cadeia cinemática que permitia atacar os 
vários eixos do bogie a partir do motor de tracção. 
Isso permitiu à Alsthom a inclusão da birredução 
mecânica, uma espécie de caixa de velocidades com 
dois regimes, maximizando esforço de tracção para 
rebocar comboios pesados e lentos ou velocidade, 
para comboios mais leves e rápidos.

Foi já na década de 1960 que Alsthom e MTE uniram 
esforços e criaram o que terão sido as mais famosas 
locomotivas do continente europeu e, sem dúvida, 
as mais notáveis dos caminhos de ferro franceses – 
as diesel CC 72000 e as eléctricas CC 6500, ambas 
reunindo o melhor das cadeias de tracção da MTE, 
habitualmente mais evoluídas, e da concepção geral 
da Alsthom, atingindo uma universalidade no uso das 
locomotivas à época sem comparação.

A importante história das nossas locomotivas 
merece ainda uma passagem pelas BB 17000, as 
pequenas locomotivas monofásicas que a Alsthom 
forneceu à SNCF a partir do final dos anos 1960, 
e que haveriam de ser irmãs das locomotivas 

As valentes BB 17000 da zona suburbana de Paris são as mais próximas irmãs das 2600

 Cavalos de Ferro
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portuguesas. Entre as características que vieram a 
ser determinantes para a adopção ao caso português 
estava um baixo peso por eixo e baixa massa total 
(determinante para locomotivas que teriam de 
passar pela ponte de Maria Pia, no Porto), a perfeita 
polivalência (com bogies monomotores e birredução) 
e a simplicidade de funcionamento, ainda para mais 
absorvendo uma parte importante das especificações 
já integradas em séries anteriores como as 2500 e as 
2550, estas de clara inspiração MTE.

Princípios gerais de funcionamento das 2600
Uma das razões pelas quais estas locomotivas 

granjearam rapidamente uma sólida reputação em 
território nacional foi pelo facto de acrescentarem 
uma potência adicional facilmente perceptível por 
comparação com as séries mais antigas, aliada a um 
controlo de potência muito preciso e capaz de garantir 
uma adequada aderência, independentemente das 
condições meteorológicas ou de carga rebocada.

Contrariamente às gerações anteriores e 
contemporâneas, as locomotivas 2600 apresentam 
um esquema de rodados BB e não BoBo, significando 
que possuem dois bogies de tipo B (2 eixos, todos 
motores), mas com apenas um motor por bogie – as 

locomotivas BoBo têm dois bogies de tipo Bo, com um 
motor por eixo.

Com dois pantógrafos e respectiva linha de 
tecto, a corrente captada é transformada no bloco 
transformador da Alsthom, de 4150 KVA de potência 
total. O transformador está associado a um graduador 
rotativo de tipo B.B.C. (Brown Boveri & Cie., companhia 
suíça). O graduador combina os enrolamentos do 
transformador para obter uma tensão de saída entre 
0 e 1.500 volts, a tensão máxima admissível pelos 
motores de tracção.

O graduador circular é uma imensa peça de 
relojoaria, de funcionamento admirável, comandado 
por um servomotor electro-pneumático e que 
comanda a rotação em 32 pontos (com meios pontos, 
de passagem). A jusante estão os rectificadores de 
silício da MTE / Jeumont-Schneider. Os díodos, 
componentes electrónicos, na prática são interruptores 
que se fecham quando a corrente está alinhada 
com a sua e se abrem quando a corrente está em 
sentido contrário, resultando numa corrente alisada 
e transformada em corrente contínua. Estes circuitos 
foram dimensionados para comportarem amperagens 
até 1500 amperes, no arranque.

A corrente entra depois nos motores de tracção, 
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um por bogie, totalmente suspensos e ajustados 
à marcha a velocidades elevadas. De concepção 
Alsthom e enormes dimensões, estes motores de 
seis pólos principais e outros tantos secundários 
autorizam um elevado grau de shuntagem, permitindo 
desenvolver toda a sua potência.

Os motores TAB 660-A1 eram produzidos na 
histórica fábrica de Belfort, principal berço das 
produções francesas de locomotivas. O seu nome, 
TAB, é aliás referente à sua origem – “Traction 
Alsthom Belfort”.

Os motores de corrente contínua têm assim a sua 
aceleração determinada pela variação da tensão, 
contrariamente aos motores de corrente alterna, 
utilizados na actualidade, cuja velocidade é função da 
variação da frequência.

Por fim, os motores de tracção em movimento 
transmitem o movimento aos eixos através da 
complexa cadeia cinemática montada nos bogies, 
permitindo o ataque de ambos os eixos e movendo-
se no interior da caixa redutora, onde por intermédio 
de uma alavanca é possível alterar a desmultiplicação 
entre motor e eixos – as famosas posições PV 
(Pequena Velocidade, ou M de mercadorias) e GV 
(Grande Velocidade, ou P de passageiros). Em PV, 

a relação de engrenagens é de 1:2,98 e limita a 
locomotiva a 100 km/h, maximizando o seu esforço 
de tracção e aderência, adequado assim a comboios 
pesados e de marcha lenta. Em GV, a relação é de 
1:1,88, autorizando a locomotiva a 160 km/h com 
perda de esforço de tracção.

Contrariamente a boa parte das suas congéneres 
francesas, as 2600 não integraram a frenagem 
reostática, optimizada em França com o cruzamento 
dos enrolamentos de cobre dos motores de tracção. 
Integraram ainda assim um circuito para alimentação e 
aquecimento das carruagens de 420 KVA, alimentado 
directamente pelo transformador.

Em geral, a passagem de pontos pelo maquinista 
proporciona um aumento da tensão nos circuitos de 
alimentação dos motores e com isso ao comando da 
potência desenvolvida nos motores, função também 
da velocidade da marcha – para uma velocidade 
constante e voltagem constante (o mesmo ponto), a 
amperagem nos circuitos e a potência desenvolvidas 
são constantes.

A singular condução das 2600
Conduzir uma 2600 é, ao mesmo tempo, uma 

tarefa de precisão e quase uma arte. O seu esquema 

Esquema potencia - retirado de manual de formação de maquinistas de 1991
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eléctrico ao mesmo 
tempo garante uma boa 
adequação às condições 
de marcha mas depende 
também em muito da 
actuação humana e da 
capacidade de realizar 
uma condução que 
se ajuste às valências 
e limitações de todo 
o equipamento, com 
particular destaque 
para o graduador, peça 
particularmente sensível 
e fina.

Focando-me apenas 
na parte de tracção – 
muito embora a frenagem 
destas locomotivas 
mereça também destaque, pois apresentou evoluções 
tremendas face às gerações anteriores – começamos 
por encontrar o curioso manipulador na cabine de 
condução, instrumento de inegável beleza e fineza, 
evolução última dos tradicionais volantes mais 
pequenos ou maiores que quase todas as locomotivas 
embarcaram no passado.

Este manipulador é o que comanda o servomotor 
que actua directamente no graduador de alta tensão – 
ou seja, o maquinista comanda directamente o circuito 
de alta tensão da locomotiva. Daí até aos motores, os 
circuitos alisam e ajustam automaticamente a corrente 

dependente das condições físicas observadas na 
marcha.

Os motores são de excitação em série e permitindo 
uma redução de campo em cinco patamares (os 
degraus ou pontos de shuntagem, comandados por 
uma manivela localizada por baixo do volante), o que 
acciona os contactores respectivos. A shuntagem não 
deve, em princípio, ser utilizada com menos do que 
os 32 pontos de tracção metidos, embora tal seja 
tolerado a partir dos 30. 

Com a evolução dos pontos metidos, o maquinista 
deve manter debaixo de olho os amperímetros dos 
dois motores de tracção, baixando a amperagem 

para um mesmo ponto de 
tracção com o aumento da 
velocidade da locomotiva. 
No arranque, é possível 
atingir os 1400 amperes, 
o que baixa depois para 
1200 amperes em marcha 
– caso o comando do 
graduador seja feito 
manualmente, ponto a 
ponto.

Aqui aparece desde 
logo uma funcionalidade 
muito importante. Para 
além de poder manipular 
o graduador ponto a 
ponto, de 0 a 32 ou de 32 Cabine de condução original, com o manipulador ao centro. Do seu lado direito, inversor 

e comando de shuntagem

Aspecto de uma cabine renovada e com comando múltiplo - o ecrã em cima
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a 0, o maquinista pode também utilizar a chamada 
posição PR – Progressão Rápida. Nessa posição, 
a locomotiva assume automaticamente o aumento 
dos pontos, até ao ponto 32 ou até ser parada pelo 
maquinista, observando sempre uma amperagem 
que não excede os 1100 amperes. O controlo da 
amperagem e da graduação de potência é assim feita 
automaticamente.

Com os 32 pontos metidos, a amperagem nos 
motores não deve ultrapassar os 1050 amperes, limite 
a observar ao utilizar cada um dos cinco degraus de 
shuntagem, para redução 
de campo.

O movimento é obtido 
precisamente pela 
passagem de corrente, 
nos condutores, pelo 
campo magnético, o que 
gera a força mecânica 
responsável pela rotação 
do motor, rotação 
transmitida à caixa 
redutora e aos eixos, de 
seguida.

Por exemplo, se uma 
locomotiva estiver a perder 
velocidade com 10 pontos 
metidos, a amperagem 
nos motores começará 

a subir, procurando por via da corrente aumentar 
a força mecânica. Se as condições de circulação 
simplesmente não permitirem a manutenção da 
velocidade, no limite o maquinista terá de retirar 
pontos e limitar a tensão de alimentação, de modo 
a obter uma situação de equilíbrio que permita pelo 
menos manter a velocidade ou até aumentá-la – se o 
motivo for simplesmente a degradação da aderência 
para a potência desenvolvida.

Da mesma maneira, imaginando uma circulação 
a pleno campo, com 32 pontos, à medida que a 

Placa dos equipamentos embarcados, da fábrica Alsthom de Tarbes

Situação de marcha em unidade múltipla - o ecrã instalado em 2006 exibe os dados de 
ambas as locomotivas
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locomotiva aumentar a sua velocidade a amperagem 
vai descer, também até um ponto de equilíbrio onde não 
vai ser possível acelerar mais e em que a amperagem 
se vai manter constante, tal como a tensão de entrada 
e, claro, a velocidade de circulação.

Por estes dois exemplos, é desde logo possível 
conceptualizar a necessidade de uma marcha 
devidamente cuidada para evitar as disjunções 
automáticas, por ultrapassagem da amperagem 
admissível, e ainda para aproveitar ao máximo as 
capacidades instaladas em progressão de velocidade.

Isto torna a condução das 2600 num exercício de 
sensibilidade e precisão, mais importante ainda quando 
pensamos que a peça mais precisa do funcionamento 

da sua electromecânica 
é o graduador rotativo 
instalado no circuito 
de alta tensão, e que, 
como se imagina, é 
sujeito a uma quantidade 
infindável de movimentos. 
Ter a capacidade de os 
limitar ao máximo é uma 
condição fundamental 
para fiabilizar as 
locomotivas e, também, 
para ter um padrão de 
consumo de energia mais 
eficiente. Deste modo, a 
antecipação do perfil da 
linha e adaptação à carga 
rebocada é ainda mais 
necessária e é altamente 
compensadora.

Para lá do que é mais 
relevante e distinto nas 
2600, encontram-se ainda 
mais alguns pormenores 
interessantes, como 
por exemplo o facto de 
terem sido as primeiras 
locomotivas a incorporar 
freio electropneumático, 
fundamental para 
circulação a 160 km/h e 
encurtar as distâncias de 
frenagem da composição. 
Com este sistema, as 
locomotivas comandam 

electricamente cada bloco de frenagem da composição 
atrás de si, por oposição ao comando via circuito 
pneumático, sendo necessário esperar o tempo 
para se repercutir ao longo de toda a composição. A 
aplicação virtualmente imediata da frenagem em todos 
os veículos equipados com esta tecnologia permite 
reduzir substancialmente a distância de frenagem.

Outro pormenor interessante foi a de terem sido as 
primeiras locomotivas equipadas com circuito de alta 
tensão para alimentação das carruagens, sendo que 
a sua ligação apenas pode ser feita com os circuitos 
desligados – a chave de desbloqueio das fichas no 
exterior da locomotiva é a que é utilizada para fazer a 

Ventilador do motor de tracção e manivela de comando do birredutor, no compartimento 
dos motores das 2600
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activação do circuito dentro da locomotiva, impedindo 
assim que ambas sejam feitas em simultâneo e 
protegendo o ferroviário que as manobre.

Já mencionada, a birredução é indissociável 
da condução e performance destas locomotivas, 
representando um ajuste quase perfeito a dois tipos de 
marcha tão distintos e que, grosso modo, são os dois 
tipos de marcha existentes para comboios rebocados 
por locomotivas, no nosso país. Anteriormente 
manobrada pelos maquinistas, a birredução podia 
ser movimentada nas estações, bogie a bogie, por 
intermédio de um equipamento pneumático que 
auxiliava a transição da roda dentada de um regime 
para a roda dentada do outro. Alguns incidentes na 
época em que essa mudança era regular acabaram 
por provocar a inutilização do sistema, passando a 
alteração a ser feita apenas na oficina.

A sensação de condução em PV ou GV é, de 
facto, bastante diferente. Por cá, sendo locomotivas 
fundamentalmente utilizadas para comboios rápidos, 
nunca a CP aproveitou em pleno as maiores 
capacidades das locomotivas em PV, apenas 
autorizando uma carga marginalmente superior neste 
regime (10%, contra 30 a 40% nas irmãs francesas), 
o que fazia com que estas locomotivas em regime 

PV, mesmo com cargas pesadas atrás, dessem uma 
sensação de aderência muito superior às outras 
séries de material motor.

Garantindo fortes acelerações com comboios de 
passageiros e arranques seguros com comboios de 
mercadorias, a boa condução destas locomotivas 
põe em foco os atributos da última evolução da 
electromecânica na tracção eléctrica e a plena 
operacionalidade destas locomotivas que, não tendo 
sido revolucionárias quando foram compradas, 
provaram um ajuste pleno às difíceis condições de 
operação que encontraram em Portugal.

Uma marcha em unidade múltipla, em 2011, perto do fim do serviço comercial da série
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FotograFias que 
contam histórias

Na edição anterior da Trainspotter 
apresentámos ao leitor um artigo referente 
ao filme "A Casa dos Espiritos" e ao facto 

de parte das filmagens relacionadas com a temática 
ferroviária terem decorrido em Portugal. Depois de 
mostrar ao leitor o local das mesmas com recurso 
a fotogramas do filme resolvemos que o material 
circulante no filme, todo ele nacional, devia e merecia 
ter também honras de destaque, até porque não é 
todos os dias que um filme de Hollywood recorre à 
ferrovia nacional para preparar uma obra da sétima 
arte.

O enredo do filme desenrola-se ao longo de várias 

décadas do século passado, mais concretamente 
entre os anos 20 e os anos 70, na América do Sul. 
Desse modo o material circulante utilizado nas 
filmagens teve de se adptar às necessidades da 
história, mas vamos por partes.

Por volta do minuto 15 acontece a chegada do 
comboio e desembarque de uma das personagens no 
apeadeiro de San Lucas, por volta da década de 20. 
A composição que se vê nas filmagens é composta 
pela locomotiva a vapor 0187 (irmã gémea da que 
faz atualmente o comboio histórico do Douro, a 
0186), e que no ano de 1992 havia sido recuperada e 
colocada em estado de funcionamento, tendo logo no 

Siderodromofilia
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ano seguinte sido "actriz" 
principal na rodagem do 
filme. Dessa composição 
faziam parte ainda dois 
vagões cobertos do tipo J 
(também conhecidos como 
Bombardeiros) utilizados 
durante décadas para o 
transporte de mercadorias 
de norte a sul de Portugal, 
e uma "carruagem" de 
passageiros. Para esta 
última a opção passou 
pela utilização do Salão 
BA: Asf1, peça essa que 
está em exposição na nave 14 do Museu Nacional 
Ferroviário no Entroncamento.

Numa fase mais adiantada do filme, 
aproximadamente ao minuto 39, dá-se uma das cenas 
com mais impacto, quando ocorre o acidente em que 
a composição abalroa uma viatura na passagem de 
nível junto do apeadeiro. Nos segundos anteriores ao 
embate é possível observar em todo o explendor a 
locomotiva a vapor 0187 a rebocar uma interessante 
composição de 7 vagões cobertos, todos do mesmo 

tipo e iguais aos anteriormente referidos. É também 
perfeitamente visível todas as alterações que foram 
feitas na locomotiva de modo a aproximar a mesma 
do modelo sul americano, destacando-se desde logo 
a existência do "guarda vacas", utilizado para impedir 
que animais atropelados de grande porte ficassem sob 
a locomotiva evitando assim possíveis danificações. 
Foram ainda instalados "parafumos" lateralmente em 
relação à caldeira. Com estas “adições” pretendia-
se provavelmente dar à mesma locomotiva uma 
aparência distinta e eventualmente mais evoluída 
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comparativamente com a que surgia nas primeiras 
imagens referidas no parágrafo anterior. Na realidade 
a interveniente foi sempre a 0187.

Como será provavelmente de conhecimento do 
público, a 0187 foi a primeira locomotiva adstrita ao 
comboio histórico do Douro tendo funcionado até ao 
início do século XXI e simultaneamente com a 0186, 
entretanto intervencionada. Recolheu a Contumil onde 
se encontra nos dias de hoje em estado não funcional, 
aguardando por hipóteses futuras de regressar ao 
ativo. No que diz respeito aos vagões Bombardeiros, 

uma parte deles continua a circular nos dias de hoje 
mas transformados em vagões de transporte de 
madeira, os Kbmps. Até há alguns anos existiam uns 
poucos no estado original no Entroncamento.

Finalmente, temos ao minuto 78 a chegada de 
uma composição ao apeadeiro, numa fase bem mais 
avançada do espaço temporal retratado na película, 
concretamente as décadas de 60/70. Para este feito 
foi utilizada a locomotiva a diesel Alco 1521 datada 
de 1952 e que foi alvo de mudanças em termos de 
pintura, perdendo essencialmente as tradicionais 
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riscas brancas obliquas que marcaram uma geração 
no que toca à decoração do material motor da CP. 
Apresentou-se no filme com uma pintura uniforme 
laranja e baça, embora tenha mantido a identificação 
de série e de empresa com as letras e os números em 
bronze na parte frontal. Para o resto da composição 
foram utilizadas três carruagens B600, que faziam 
parte da frota de carruagens que haviam sido 
metalizadas no Barreiro entre 1959 e 1961 e que 
durante anos marcaram a paisagem ferroviária do sul 
do país.

Infelizmente, a 1521 já foi demolida e a única 
sobrevivente dessa série é a 1525 que pertence 

à empresa de obras ferroviárias Somafel. Existem 
alguns exemplares da primeira série destas 
locomotivas também na posse de outras empresas, 
mas destaca-se o exemplar que se encontra no 
museu no Entroncamento, a locomotiva 1501.

Relativamente às carruagens B600, existem 
nas instalações do museu dois destes veículos, um 
integralmente de 2ª classe e outro misto (1ª e 2ª 
classes). Estes encontram-se no exterior a aguardar 
um espaço condigno para serem expostos. Existe 
ainda uma outra carruagem de 2ª classe que se 
encontra em Évora. 
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Comboio Histórico

Carruagem de luxo adquirida pela Com-
panhia dos Caminhos de Ferro da Beira 
Alta, passando em 1947, com a unificação 

da rede a pertencer à CP onde adquiriu o número 
Sf2001. 

Cada compartimento tem mobílias de madeira tra-
balhada com estofos forrados a tecido aveludado. 
A divisão de compartimentos é feita até ao teto, for-
rados no interior com madeira, as portas têm vidro 
trabalhado e de tom escuro, tornando cada espaço 
o mais privado possível. As janelas de cada compar-
timento são de abrir e têm estores de rolo. Tem um 

corredor lateral e uma casa de banho ao centro dos 
compartimentos. A sala, numa das laterais da carru-
agem possui vista panorâmica. 

Serviu fundamentalmente para o transporte de 
pessoal superior da Companhia da Beira Alta e de 
alguns passageiros ilustres.

Foi construída em 1881 pela empresa Société In-
dustrielle Suisse. Tem 8.89 metros de comprimento e 
3 metros de largura tendo o peso de 14.8 toneladas.

Esta peça pode ser visitada no Museu Nacional 
Ferroviário do Entroncamento, na nave 14, linha 7.

Salão Ba: aSf 1 
https://www.fmnf.pt/Museu Nacional Ferroviário



Intercidades 570 
na passagem pelo 
quilómetro 125 da 
Linha do Sul junto da 
estação do Lousal, 
Setembro de 2019.
Pedro André
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https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
Loja & PubLicações

€31,00

O primeiro volume de uma colecção sobre as carruagens dos caminhos de ferro portugueses, da autoria 
de Fernando Cunha Pedreira.

Esta obra inclui 61 desenhos, 70 fotografias e 15 quadros, preenchendo ricamente um livro de excepcional 
importância histórica. As receitas do livro revertem na íntegra para projectos da APAC

Descrição
Este livro, o primeiro de uma série que procurará descrever todas as carruagens de via larga que 

pertenceram às diversas companhias portuguesas desde os primórdios do caminho de ferro até aos 
nossos dias, é o resultado da grande paixão do autor pelo tema, paixão talvez nascida nas viagens 
para a Beira Alta na meninice. Da recordação do momento mágico que era o da mudança de comboio 
em Coimbra ou na Pampilhosa onde se apeava de modernas carruagens de bogies para tomar lugar 
em pequenas mas confortáveis carruagens de dois eixos, umas vezes verdes outras, quase sempre, 
de madeira envernizada com os corrimãos em latão, sempre brilhantes, e com aquele característico e 
entranhado cheiro a fumo.

Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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€49,00

Livro comemorativo dos 70 anos das 
automotoras Nohab em Portugal, com 
proveitos dedicados a 100% ao projeto 
de restauro de uma automotora Nohab da 
coleção do Museu Nacional Ferroviário e 
assegurado pela APAC.

O livro é uma inédita recolha de histórias, 
documentos e fotografias sobre a longa 
carreira destas automotoras de excecional 
longevidade, eficiência e fiabilidade, num 
livro de edição bilingue com acabamentos 
premium, capa dura e a cores. Distribuição 
exclusiva pela APAC.

Produzido após uma extensa investigação 
histórica e com reprodução de documentos, 
fotografias e esquemas oficiais provenientes 

da Nohab, da CP e Caminhos de Ferro do Estado.
Em 2018 celebram-se os 70 anos da chegada a Portugal das primeiras automotoras diesel – as míticas 

Nohab. Em diversas versões de via larga e via estreita, estas automotoras serviram durante 58 anos nos 
Caminhos de Ferro Portugueses. Os seus lucros revertem a favor dos projetos de preservação ferroviária 
da APAC e desde logo ao restauro da última Nohab de via larga – a 0111, do Museu Nacional Ferroviário. 
O projeto pode ser acompanhado em: https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao/

Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

€32,00

Os sistemas elétricos (a relés) e 
eletromecânicos fazem parte da 
sinalização ferroviária portuguesa desde 
há muitas décadas, e estão agora em 
acentuado declínio, prevendo-se o seu fim 
num futuro próximo.

Este livro, da autoria de Nuno Silvério 
Barrento, é um contributo imprescindível 
para registar estes sistemas que foram 
fundamentais para a modernização da 
circulação ferroviária em Portugal, permitindo 
novos patamares de segurança e de eficiência 
da rede, particularmente nas grandes 
estações. Partindo do extenso conhecimento 
técnico e profissional do autor, este livro 
inventaria e contextualiza todos os vários sistemas instalados aquando da eletrificação da rede ferroviária 
nacional, de fabricantes distintos como a Siemens, a Alsthom ou a Ericsson.

O livro conta com o prefácio de José Guerra e o posfácio de Francisco Cardoso dos Reis, bem como 
múltiplas fotografias, maioritariamente de Pedro Ferreira, para ilustrar todas as tecnologias que fizeram e 
fazem a história dos sistemas elétricos e eletromecânicos de sinalização ferroviária.

Compra através da loja online da APAC - https://www.caminhosdeferro.pt/loja/

https://www.caminhosdeferro.pt/preservacao
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Compra através da loja online da APAC - https://www.
caminhosdeferro.pt/loja/

Opções de pagamento: multibanco e transferência 
bancária.

Opções de entrega: recolha nas sedes da APAC em 
Lisboa e no Porto ou via serviço de entrega em morada 
a eleger.

Condições especiais de aquisição durante o período 
de pré-venda - garantia de disponibilidade e preço 
promocional.
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