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As novidades de Outubro
POrtO dE avEirO sEmPrE a CrEsCEr
 
mais um tráfego conquistado para porto de aveiro.

tratam-se de contentores com origem na Portucel, em Praias sado. O primeiro 
comboio especial deu entrada no porto de aveiro no passado dia 23 e desde 
esse dia já mais comboios foram registados. No porto de aveiro os contentores 
são transferidos para camião. 

Os 592 Em POrtugal
 
Começaram os ensaios de homologação das automotoras 592 da renfe em 
Portugal. Entre os dias 20 e 22 fizeram ensaios em toda a extensão da linha do 
minho e douro. Estará para breve a formação de maquinistas.

No dia 27 chegaram também mais duas unidades da série a Portugal, as 592-
004 e 592-039.

lOCOmOtiva 5608 COm PubliCidadE
 
Comum na actual frota da série 5600 do longo curso, desta vez foi a 5608 a 
receber também publicidade na lateral. Desta vez é destacada a exposição d’ “O 
Caminho de Ferro 1910-2010” no âmbito das comemorações do centenário da 
república.

Recorde-se que existem já publicidades alusivas ao Museu Nacional Ferroviário, 
EmEF, Fernave, Ecosaúde, entre outras mais comerciais.

ExPOsiçãO “O CaMiNhO DE FERRO 1910-2010”
 
decorre na estação do rossio entre os dias 23 de setembro e o dia 31 de Janeiro 
uma exposição referente à importância do caminho-de-ferro na história da 
República, exposição que se integra na comemoração do centenário da Repúbli-
ca.

a entrada na exposição é livre e pode ser vista de 3ª a Domingo das 12h às 19h.

© Pedro almeida

© João Joaquim

© sérgio Costa
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OFERta REFORçaDa Na liNha 
dO vOuga

ao contrário do que se regista na maioria dos 
restantes serviços regionais do país, o serviço 
regional na linha do vouga teve uma melhoria 
considerável no passado dia 12 de setembro.

Foi oferecido mais um comboio em cada sen-
tido entre aveiro e Águeda, mas é entre ser-
nada/macinhata e Águeda, percurso até aqui 
mais esquecido, que se regista um aumento 
significativo na oferta - mais 7 comboios em 
cada sentido. Águeda é agora estação termi-
nal para apenas um comboio e macinhata 
do vouga estreia-se na mesma função com 4 
comboios diários.

a nova oferta não aumentou o número de uni-
dades em rotação. 

saliente-se que este é um primeiro esforço 
de melhoria decorrente de um protocolo as-
sinado entre CP, refer e autarquias locais para 
melhorar a qualidade do serviço oferecido.

É no mês de setembro que se sobe o douro para as vindimas. Este ano 
não foi excepção, e a CP ofereceu um comboio especial aos sábados e 
domingos de 12 a 29 de setembro entre o Porto e régua.

além da viagem de comboio na magnífica linha do douro, estavam 
incluídas também, como é habitual, visitas a quintas importantes do vale 
do douro.

a composição para o serviço foi 1413 e carruagens sorefame, mas 
apesar disso no primeiro dia devido a uma alteração de última hora foi 
necessário recorrer a uma unidade múltipla de utds da série 0600.

viNdimas dE COmbOiO

Comboio regional em machinhata do vouga - © ricardo Ferreira

© tiago duarte
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As máquinas de nuestros hermanos ao 
serviço de Portugal

“De Espanha, nem bom vento, nem 
bom casamento.”

Ditados como este são exemplo da 
desconfiança com que os portugue-
ses viram tudo o que provinha de 
“nuestros hermanos”. No entanto, 
isso não foi impeditivo de se estabele-
cerem relações comerciais e de haver 
compras de produtos espanhóis. E a 
ferrovia não foi excepção.

aproveitando o aluguer, durante 
cinco anos, dos dezassete “camellos” 
por parte da Renfe – que irão fazer 
serviço pelo Norte do país e que irão 
permitir o encostar definitivo das 
UDD/UtD 0600 – nada como se fazer 
uma retrospectiva do material que já 
circulou pelas linhas lusitanas, cedido 
da empresa ferroviária espanhola.

Um empréstimo para remediar
Em 1944, e mercê duma falta de 
locomotivas nos caminhos-de-ferro 
portugueses, é estabelecido um 
contrato entre a Companhia dos 
Caminhos de Ferro Portugueses, a 
Babcock & Wilcox, a la Maquinista 
terrestre y Marítima e a Devis para 
a construção de seis locomotivas em 

tudo semelhantes às da série 1001 a 
1008 da espanhola Compañía de los 
Ferrocarriles Oeste de España. O con-
trato estipulava que as três empre-
sas espanholas iriam construir duas 
locomotivas cada e as iriam entregar à 
CP no não seguinte. Porém, a enco-
menda demorou cerca de dois anos a 
ser entregue, e, durante o tempo que 
a encomenda levou a ser entregue, 
teve de ser adoptada uma solução de 
recurso. assim, foram emprestadas à 
CP duas locomotivas da série 1000  da 
Compañia Nacional de los Ferrocar-
riles del Oeste, de tipo 4-8-0 – prati-
camente semelhantes às locomotivas 
que estavam a ser construídas para 
Portugal – e quatro da série 400  da 
Compañía de los Caminos de hierro 
del Norte de España, de tipo 2-8-0. É 
muito difícil encontrar dados concre-
tos sobre quais as locomotivas que 
vieram para Portugal, até porque, 
consta, algumas delas poderão ter 
avariado e sido trocadas por outras. O 
que é certo é que, em 1947, a entrega 
das seis locomotivas chegou – tro-
cando com as máquinas alugadas, que 
retornaram a Espanha.

por Carlos Loução *

Quando se queria banir o vapor, 
vieram locomotivas a… vapor
Durante a década de 1960, a CP fez 
diligências no sentido de erradicar 
o que ainda restava do vapor na via 
larga, e, para isso, tratou de engros-
sar o seu parque diesel. Entrou em 
contacto com a English Electric e fez 
uma encomenda de sessenta e sete 
locomotivas, em que dez seriam 
construídas na vulcan Foundry, em in-
glaterra, e enviadas para cá por barco, 
ao passo que as restantes cinquenta 
e sete seriam montadas na fábrica 
da sOrEFamE, na amadora. Porém, 
a remessa da sOrEFamE sofreu um 
atraso não previsto, e, tendo em 
conta que muitas das locomotivas a 
vapor já se encontravam fora de ser-
viço e era economicamente inviável 
colocá-las novamente a funcionar, 
a CP sentiu que o parque de mate-
rial circulante que dispunha não era 
suficiente. assim sendo, optou por 
entrar em contacto com a renfe, que 
lhes cedeu vinte locomotivas a vapor 
da sua série mais numerosa, as 140. 
Eram locomotivas do tipo 2-8-0 que 
atingiam os 80 km/h e que, em Es-

Salamanca. Renfe 240-2201. 5 de Maio de 1967. http://www.30937.co.uk/ Foto Graham Stacey - locomotivas semelhantes a esta andaram em Portugal
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panha, eram utilizadas tanto em comboios de passageiros e de mercadorias. Contudo, nas nossas linhas, apenas fizeram 
serviço de mercadorias, tendo sido preteridas pelos maquinistas lusitanos por não funcionarem da mesma maneira que 
as portuguesas (ao passo que as locomotivas portuguesas funcionavam a óleo, as oriundas de Espanha laboravam a 
carvão) e por não estarem tão afinadas como as nossas. Para além disso, ao ver-se que nem a totalidade da remessa das 
1400’s iria permitir a total extinção do vapor de via larga, a Companhia viu-se obrigada a fazer reparações a algumas da 
séries de locomotivas a vapor, que foram utilizadas em detrimento das 140 – situação que permaneceu até que o seu 
contrato de arrendamento acabou e elas retornaram a Espanha.

Para a história ficam os números das vinte locomotivas que vieram para Portugal: 140-2123, 140-2169, 140-2225, 140-
2243, 140-2281, 140-2288, 140-2303, 140-2326, 140-2341, 140-2472, 140-2475, 140-2476, 140-2477, 140-2478, 140-
2490, 140-2491, 140-2492, 140-2497, 140-2498 e 140-2499.

Os ferrobuses, ou levar demasiado à letra o ditado
Em 1979, a série 0300 da CP encostava temporariamente para sofrer uma remotorização, o que deixava a CP com um 
enorme problema para resolver. as allans eram presença assídua na zona Centro, e a sua ausência não podia ser col-
matada pelo restante material, já de si bastante esticado. assim, a solução passou por ir falar com a Renfe e ver que 
poderia a empresa espanhola dispensar. E esta mencionou a sua série 591.

Estas automotoras (denominadas “schienenbus” na alemanha e “Ferrobus” em Espanha e, por conseguinte, Portugal) 
foram encomendadas à Uerdingen Waggonfabrik quando a Renfe sentiu necessidade de adquirir novas automotoras 
ligeiras para serviços de pequena e média distância. O primeiro exemplar veio em 1956; seis anos depois, chegou uma 
remessa de sessenta automotoras de formato UtD, quinze delas construídas na alemanha e as restantes pelo consórcio 
Constructores Españoles de Material Móvil s.a., que compreendia a CaF, a Euskalduna, a Foyas de alcalá, a Macosa, a 
Material Móvil y Construcciones e a sociedad Española de Construcciones Navales, e continuarão a ser feitas até 1972. 

Porto Campanhã. Renfe 140-2303. Outubro de 1966. Vapeur au Portugal. Foto Jean Bazot
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Em 1969, os seus reboques intermé-
dios são reconvertidos em reboques-
piloto e em 1971 passam a ser, de 
facto, UDD’s. Entre 1975 e 1977, a 
grande maioria da série é encostada. 
E é por essa altura que começam os 
contactos entre as duas empresas fer-
roviárias ibéricas.

a chegada dos dezasseis ferro-
buses (591.500, 591.503, 591.504, 
591.506, 591.508, 591.511, 591.514, 
591.515, 591.520, 591.522, 591.523, 
591.531, 591.532, 591.534, 591.546 
e 591.562), integradas na CP como 
série 0750, começou em março de 
1979, e foram imediatamente afec-
tos ao depósito de Coimbra. a sua 
estadia por cá foi tudo menos pací-
fica. O facto de serem automotoras 
de eixos, em vez de possuírem bogies 
como o restante material circulante, 
significava que as viagens eram muito 
desconfortáveis, com a automotora a 
“dançar” dum lado ao outro da linha. 
a sua manutenção e utilização sem-
pre foram muito descuidadas (mesmo 
antes de serem enviadas para Portu-
gal, diz-se que elas não foram pre-

paradas como devia de ser). Foram 
submetidas a trajectos demasiado 
longos, andando muitas vezes sobre-
lotadas (apesar de possuírem lugares 
para perto de cem pessoas sentadas) 
e, com 208 Cv, eram automotoras 
muito pouco potentes para os trajec-
tos que faziam. Fizeram a sua curta 
carreira nos ramais da lousã, alfarelos 
e Figueira da Foz – curta, porque, três 
anos depois, as allans regressaram 
ao activo e praticamente todos os 
ferrobuses foram abatidos ao serviço. 
a unidade motora da última unidade 
da série, a 0766, serviu de tractor de 
manobras na estação da Pampilhosa 
durante largos anos, ao passo que a 
0763 foi, por algum tempo, o veículo 
de transporte dos trabalhadores da 
EmEF entre a estação do Entronca-
mento e as instalações do gOE. Este 
ferrobus, o último resistente da série, 
pôde ser visto nas linhas do Entron-
camento até 2002-3, altura em que 
desapareceu.

Largar fumo para os olhos (e para 
todo o lado)

Em 1989, a renfe deparava-se com 
um problema: possuía um grande 
lote de locomotivas da série 1300  
encostadas, e questionava-se sobre o 
destino a dar-lhes: demoli-las, vendê-
las ou afectá-las exclusivamente 
ao serviço de manobras. E, é nesse 
contexto que entra a CP em cena. O 
tráfego de mercadorias no sul por 
essa altura havia sofrido um “boom” 
muito para além do que a empresa 
esperava, ao ponto de se ver na ne-
cessidade de procurar urgentemente 
uma locomotiva que não possuísse 
um esforço de tracção muito grande 
e que não possuísse um peso por 
eixo muito elevado, de forma a poder 
circular por toda a rede nacional de 
via larga. Para além disso, convinha 
que a formação do pessoal da ma-
nutenção não fosse muito pesada. 
assim, quando a CP ouviu que a renfe 
procurava vender algumas daquelas 
locomotivas, apressou-se a entrar em 
contacto com eles.

O Plano Decenal de Modernização da 
renfe de 1964-73 previa, entre outras 
ideias, a erradicação quase total do 

Entroncamento - Foto: http://espacoaberto-umanovamiranda.blogspot.com/2006/10/comboios-de-portugal-uma-histria-com.html
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vapor na rede espanhola; para isso, a 
empresa espanhola entrou em con-
tacto com, entre outras, a american 
locomotive Company (alCo) para o 
fornecimento de material circulante 
para a zona do sul de Espanha, aca-
bando por lhes encomendar cinquen-
ta locomotivas do modelo Dl-535. Os 
primeiros dez exemplares chegaram 
em 1965 e foram numeradas 1341-50, 
passando pela oficina da Euskalduna 
(hoje em dia, ateinsa) para serem 
colocadas a postos para circularem 
na rede espanhola. técnicos ameri-
canos colaboraram na construção 
das restantes quarenta locomotivas 
(1301-40) na fábrica bilbaína sob li-
cença da alCo. as locomotivas vindas 
da américa entraram ao serviço em 
agosto de 1965, ao passo que as suas 
congéneres espanholas o foram fa-
zendo entre Janeiro de 1966 e setem-
bro de 1967, fazendo todo o tipo de 
comboios no sul de Espanha, com 
especial destaque para os comboios 

mineiros entre as minas de marque-
sado e almeria. Em 1985, o fecho de 
muitas das linhas por onde esta série 
fazia serviço significou o princípio do 
fim para as 1300, mas só em 1989 a 
sua retirada de serviço passou a ser 
efectiva.

lista das 1320 Ex-Renfe

Numeração CP Numeração 
Renfe

1321 313.311
1322 313.039
1323 313.001
1324 313.005
1325 313.007
1326 313.002
1327 313.035
1328 313.014
1329 313.020
1330 313.008

1331 313.030
1332 313.029
1333 313.028
1334 313.017
1335 313.034
1336 313.032
1337 313.015
1338 313.037

antes de virem para Portugal, pas-
saram pelas oficinas da ateínsa, onde 
sofreram uma manutenção pro-
funda, para além de serem pintadas 
nas cores da CP. duas delas, aliás, 
tornaram-se conhecidas exactamente 
pela sua pintura errónea: para além 
de terem as cabines cor-de-laranja (o 
normal era serem castanhas), foram 
dotadas de emblemas CP totalmente 
desproporcionais, para além da sua 
numeração vir no formato renfe – 
enquanto a 1322 foi correctamente 
repintada pouco tempo antes da sua 
retirada de serviço, a 1321 apenas viu 
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a sua cabine repintada para o normal 
castanho, ostentando o logótipo er-
rado até ao fim da carreira em Portu-
gal.

Chegaram a Portugal em 1989, 
fizeram testes nos tranvias (subur-
banos) entre o barreiro e Praias do 
sado e foram entregues ao depósito 
do Barreiro. Estiveram sempre afectas 
a comboios de mercadorias, o que 
não quer dizer que, uma vez por 
outra – especialmente após passarem 
pelo gOb para manutenção – não 
fossem avistadas com carruagens na 
linha do sado. Foram muito vistas 
nos comboios de balastro de torre 
da Gadanha, cimento e cinzas de 
sines, cimentos de Martingança, com 
aparições esporádicas nas linhas do 
Minho, Douro e na zona de Coimbra. 
O facto de serem locomotivas da 
alCo, muito apreciadas pelos entusia-
stas da ferrovia, fez com que alguns 
especiais de passageiros envolvesse 
esta série, como foi o caso do com-
boio da along Different lines, em 
abril de 1997, com a 1327 a levar os 
participantes até Vila Viçosa. Não 
eram máquinas sem defeitos, todavia. 
O seu motor diesel alCo 6-251d acu-
sou imenso a idade e revelou falta de 
potência, para além de sobreaquecer 
muitas vezes – deram-se aos casos da 
locomotiva parar no meio da linha, 
com falta de água ou com o motor 
prestes a arder. Eram locomotivas 

muito pouco amigas do ambiente, 
constantemente libertando enormes 
quantidades de fumo de escape, e, de 
vez em quando, tinham fugas de óleo 
para os rodados.

Com o passar dos tempos, e, tal como 
em Espanha, com o encerramento 
de muitas linhas no sul do país, para 
além do advento da electrificação, as 
1320 perderam margem de manobra, 
e começaram a ser encostadas junto 
ao GOB. algumas ainda estiveram 
envolvidas nas obras da linha do 
douro, em 1998, carregando com-
boios de balastro, assim como na 
electrificação do troço setúbal-Mar 
- Águas de moura da linha do sul. 
Em 1999, apenas três exemplares se 
mantinham operacionais: a 1322, nas 
já referidas obras do douro, a 1325 
em manobras do barreiro, e a 1331, 
no depósito do Poceirão, a manobrar 
os novos alfa Pendulares e as 3500 da 
(então) recém-criada Fertagus. alguns 
meses depois, a renfe interessou-se 
por elas novamente, e moveu esfor-
ços no intuito de as recuperar. Oito 
locomotivas foram levadas nesse 
mesmo ano para Espanha (1323, 
1327, 1328, 1329, 1332, 1334, 1335 e 
1336), enquanto as restantes loco-
motivas ficavam junto ao depósito 
de tracção do Poceirão, à espera que 
lhes dêem destino. Entretanto, as 
mesmas foram movidas para torre da 
Gadanha; até que, em 2001, a Renfe 

as veio buscar – todas excepto a 1338 
que, vendo finda a sua finalidade, ha-
via sido demolida. hoje em dia, ainda 
se encontram ao serviço da guinovart 
& Oshsa, da azvi e da Minero siderúr-
gica de Ponferrada. a 1331 encontra-
se encostada em villaverde. 

Outros casos
Porém, não se pense que esta recep-
ção de máquinas apenas aconteceu 
com a CP. Na fábrica de transforma-
ção de beterraba desenvolvimento 
agro-industrial (dai), perto da esta-
ção de Quinta grande, na linha de 
vendas Novas, é possível ainda ver-se 
material com a decoração verde-oliva 
e amarela da renfe e ostentando 
o número “10320”. trata-se de um 
locotractor da série 10300 – que foi 
construída pelas Babcob-Wilcox e 
mtm entre 1953 e 1966 e que era 
composta por mais de duzentas 
unidades – comprado pela empresa 
de construção de ferrovia Neopul e 
cedida à fábrica ribatejana, para a 
manobra das composições nas linhas 
do ramal que servia a fábrica. O fim 
dos comboios para a dai ditou o 
abandono do locotractor.

Para além desse caso, a Neopul ainda 
adquiriu mais uma locomotiva a Es-
panha: a 316.004, antiga 1604, parte 
da antiga série 1600 que foi comprada 
à alCo em 1955 no âmbito do pacote 
de ajudas que os Eua prestaram a 

Foto - © Neopul
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“nuestros hermanos”. ainda se encontra em serviço nos dias de hoje, tendo estado envolvida na construção do Ramal da 
siderurgia, entre Coina e a siderurgia Nacional de Paio Pires.

*com colaboração de Ricardo Ferreira e Tiago Ferreira

FONTES:

“história de la tracción Vapor en España”, tomo ii, de Gustavo Reder e Fernando F. sanz, ed. Noesis 2000

“Maquetren” nºs 20 e 21 – 1993 e 1994

“O Foguete” nº 23 – setembro de 2010

 “RENFE 591.3-4-5. la tracción diesel”, de Josep Miguel solé, ed. Reserva anticipada

-

Fernando Pedreira

Ferropedia

Fórum lusoCarris

Fórum Portugal Ferroviário

Wikipedia

Rolf stumpf’s international alCo/MlW Pages (http://alcoworld.railfan.net/)
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À descoberta do leste - Parte ii

O objectivo de pernoitarmos num 
sítio tão ermo como a estação da 
Beirã era simples: com a suspensão 
do serviço de passageiros na linha do 
alentejo por via das obras de electri-
ficação, o talgo lusitânia trenhotel é 
um dos únicos dois comboios ainda 
assegurados pelas 1930’s. assim, 
o plano foi aproveitar a pausa na 
estação das duas composições e 
fotografá-las utilizando a ilumina-
ção envolvente – que não era nada 
pouca. E, entre fotografias de teste, 
dois dedos de conversa com o chefe 
da estação e a tentativa de retem-
perar as forças, foi-se passando o 
tempo. até que, por volta da 01h30, 
começou-se a ouvir ao longe o rugido 
do saCm agO v12 da 1946, a encar-
regada naquela noite de trazer o talgo 
desde santa apolónia até à estação 
de valencia de alcântara. seria precisa 
mais uma mão-cheia de minutos para 
a locomotiva, finalmente, aparecer 
com as carruagens espanholas atrás, 
bem adiantada – o que dava oportuni-
dade para se tirar fotos (e filmar) com 
tranquilidade. E, após a sua partida, 
foi possível ouvir-se o comboio pela 
linha fora, com o motor a ecoar pela 

raia, até se deter em valencia.

depois, optou-se por se descansar um 
bocado até cerca das 3h30, altura em 
que a 1946 regressaria com o talgo 
no sentido inverso. Por essa altura, 
voltou-se a preparar tudo, ao som 
do motor da 1946 que se ouvia já 
ao longe, e, quando ela surgiu com 
o talgo, já nos encontrávamos à sua 
espera, de máquinas montadas nos 
tripés.

após a partida da composição, 
tratámos de arrumar tudo e partir 
em direcção a Espanha, para um dos 
pratos principais de toda a odisseia: o 
iberian link. a ideia era fotografar o 
cruzamento de composições e troca 
de máquinas na estação de valencia 

por Carlos loução

de alcántara – e foi isso que fizemos. 
a primeira composição a chegar foi 
a “espanhola”, oriunda de Madrid-
abroñigal e com destino ao Entron-
camento, com a locomotiva 333.347 
da Renfe à cabeça; sensivelmente dez 
minutos depois, chegou a composição 
“portuguesa”, comandada pela dupla 
1554 e 1558. assistimos às manobras, 
feitas essencialmente pela locomotiva 
espanhola, e vimo-la posicionar-se 
para partir de volta para a capital es-
panhola, mas chegando a esse ponto, 
tivemos de nos fazer à estrada, para 
tratarmos da restante agenda.

voltávamo-nos a encontrar com o 
75371, que, desta vez, não sofreu 
nenhum percalço – passou pelo Crato 

Encontro de iberians em valencia de alcântara - © João Cunha

Comboio 332/3 Madrid Chamartin - lisboa santa apolónia; Marvão-Beirã - © João Cunha
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à hora prevista, trazendo à frente 
a 1903 – e despachámo-nos para o 
próximo spot, na Bemposta, para 
voltarmos a retratar o iberian link 
que ia a caminho do Entroncamento. 
E, então, saímos da zona do leste.

a etapa seguinte era em riachos, em 
plena linha do Norte. vimos passar o 
620 Guimarães – lisboa-santa apoló-
nia, a cargo da 5610, mas a nossa 
atenção estava centrada nos dois 
comboios seguintes: o 83030 Entron-
camento – terminal de mercadorias 
da bobadela (a cargo da 2622) e o 
95224/5 Entroncamento – Praias do 
sado, com a 2601. ainda em riachos, 
mudámos de zona para se captar o 
50033 terminal de mercadorias da 
bobadela – Entroncamento, traccio-
nado pela 4721, e voltámo-nos a fazer 
à estrada. a última fotografia antes do 
almoço foi obtida na ponte de Praia 
do ribatejo, capturando, novamente, 
a 1554 e 1558, desta feita a cargo do 
75375 Entroncamento – Badajoz.

Para finalizar a odisseia, apenas fal-
tava uma mão cheia de circulações. 
Passámos novamente por riachos, 
na esperança de fotografarmos uma 

2300 acabadinha de renovar, rumo a 
Campolide; porém, como a mesma 
atrasou, tivemos de a descartar e par-
tir em direcção à lamarosa, para que 
pudéssemos fotografar o único com-
boio da takargo da jornada: o 48814 
Constanti – Entroncamento, liderado 
pela 6004. Enveredámos pela linha 
da Beira Baixa, novamente, onde nos 
detivemos em tancos e esperámos lá 
pela 1903, que trazia o 75730 Badajoz 
– terminal de mercadorias da bobad-
ela. voltámos para o transporte num 
ápice e corremos desenfreadamente 

até Riachos, pela terceira vez naquele 
dia, para uma fotografia ao 50382/3 
Entroncamento – Praias do sado, com 
a 5620 à cabeça – apanhada à tan-
gente – e para mais uma imagem do 
75730. E, com o motor da locomotiva 
ainda a ecoar na planície, demos por 
finda mais esta etapa fotográfica.

um agradecimento muito especial 
aos colegas de aventura João Cunha 
e tiago Ferreira, e para o pessoal da 
estação de marvão-beirã pela amabi-
lidade e colaboração dispensadas. 

Comboio 48814 a passar na lamarosa - © João Cunha

Comboio 83030 Entroncamento - Bobadela; Riachos - © João Cunha
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João Joaquim 
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roberto Ferreira 
sérgio Costa 
tiago duarte

Contribuições para: 
pfadmin@portugalferroviario.net

Endereço: 
http://www.portugalferroviario.net

Pecovasa e Portugal: o divórcio?

 

Presença habitual em Portugal há vários anos, a Pecovasa, sociedade dedicada ao transporte ferroviário 
de automóveis, parece preparar-se para uma ausência prolongada do nosso território. Depois da Renault, 
seu principal e quase exclusivo cliente em Portugal, ter abandonado o caminho de ferro com a recessão 
económica ainda no início de 2009, a sEat parou também o transporte ferroviário de automóveis depois 
de uma quantidade razoável de comboios realizados em 2010.

ao contrário de outras paragens do serviço de transporte de automóveis entre Espanha e Portugal, desta 
vez houve o pedido para devolver a composição vazia que habitualmente aguardava serviço em Portugal, o 
que permite pensar que desta vez não existem previsões para retomar o tráfego no futuro.

No próximo mês, vamos até à innotrans 2010!

Comboio de automóveis sEat a chegar a Praias sado - © João Cunha


