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Editorial
Depois da última edição – mais distanciada desta por problemas técnicos, e os quais lamentamos – em que 
houve a grande notícia da abertura temporária da Variante de Alcácer, estes dias passaram sem grandes 
novidades. A grave crise em que o País está mergulhado fez com que as notícias dos grandes projectos, 
como o TGV e a linha Sines – Elvas tenham desaparecido quase por completo das primeiras páginas dos 
jornais. O que não significa que não hajam acontecimentos a relatar.

Por via do PEC, equaciona-se a possibilidade da CP privatizar 
as suas linhas de suburbanos, de forma a tentar controlar o 
gigantesco défice da empresa. É uma medida que se aplaude, 
e só peca por tardia, apesar do horror de muitos a tudo o que 
meta a palavra “privados”. Existem bastantes provas que o 
serviço urbano está demasiadamente desajustado, quer em 
nível de oferta, quer em nível de condições. Não é por acaso, 
portanto, que os clientes da Fertagus estejam melhor servidos 
que os da CP-Lisboa. E não é difícil perceber porquê: vê-se os 

comboios da operadora privada andarem sempre a horas, sempre imaculados e sem notícias de insegurança. 
No entanto, claro está, a questão do preço dos bilhetes e assinaturas mensais é importantíssima, e sabe-se 
que a Fertagus tem uma tabela inflacionada. Falando como utilizador, porém, acho que prefiro pagar um 
pouco mais e sentir que o meu dinheiro é bem gasto, do que pagar uma pechincha e ser mal servido. 

Num plano próximo, os “Camellos” entraram ao serviço dia 19 de Dezembro. Falou-se muito de problemas 
que possuem, como fugas de óleo e falta de acessos para bicicletas e pessoas com mobilidade reduzida. 
Começa-me a parecer que os 592 sofrem de um mal ainda pior e que já vitimou outras séries de locomotivas 
e automotoras antes delas, que é a má vontade de quem as vai receber. Esquecem-se de que estamos a 
falar de automotoras em segunda mão, e que são, muitas vezes, confundidas com as semelhantes 593, 
essas sim, um pesadelo de manutenção. E há algo a ter bastante em conta, afinal de contas: o que vão elas 
substituir? A sua chegada a Portugal permite colocar, finalmente, um ponto final na já demasiadamente 
longa carreira das séries 0350 e 0600. Comparar os “Camellos” com “UTD’s” e “Allans” é como comparar 
um Ferrari a um Yugo. Quer em termos de conforto, quer em termos de performance, quer em termos de 
fiabilidade. Quantas vezes já se ouviu relatos de 0350’s avariarem a meio do caminho, da tortura que é para 
uma 0600 sair duma estação, do mal-estar dos passageiros por o sistema de refrigeração não funcionar, ou 
de estar mais calor dentro da automotora do que está no exterior – em pleno dia de Verão – de…? De…? 
De…? E nem vale a pena mencionar-se os assentos, capazes até de envergonhar os bancos das nossas 
carruagens de Intercidades.

Foi com agrado que vi o Foguete sair de Elvas, onde permanecia encarcerado há mais de nove anos. Foi 
levado para o Entroncamento, onde ficou durante alguns dias, sendo motivo de enorme romaria por 
parte dos aficionados da ferrovia. Dias depois, foi transladado, juntamente com a 1805 e as carruagens 
do Comboio Presidencial para Contumil, para ser restaurado. Creio que é sensata a decisão de deixar o 
Foguete apenas para exposição estática, já que os riscos de o colocar em funcionamento são muito altos 
para uma peça desta importância. Nada será feito em dois dias. Mas há que ter paciência.

Carlos Loução
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ENGENhEIROS DE COMBOIO NO PORTO DE AVEIRO
 
No dia 06 de Novembro, por ocasião do congresso da Ordem dos Engenheiros, 
uma circulação comercial de passageiros circulou no ramal do Porto de Aveiro. 
Tratou-se de uma UDD 0450, no caso a 0463, que fez o transporte dos partici-
pantes entre a estação de Aveiro e o referido porto.

Esta foi a segunda vez que uma composição de passageiros viajou no ramal.

NOVO TRáFEGO DE MADEIRA
 
Desde o final de Novembro que a CP Carga iniciou um novo serviço de transporte 
de madeira, ligando o porto de Leixões à Celbi, no Louriçal. Dois comboios por 
dia, seis dias por semana, e com um peso médio de 1300 toneladas, fazem o 
transporte.

Assegurado por duas locomotivas da série 2600, este tráfego para já representa 
24.000 toneladas de madeira proveniente do Uruguai.

TRANSPORTE DE MATERIAL hISTóRICO
 
Nos dias 04 e 05 de Novembro, realizaram-se duas marchas entre a Régua e 
Guifões para transporte de material histórico. Além da composição habitual do 
comboio histórico, destaca-se o transporte da locomotiva E209, das Xepas 9701 
e 9711, do vagão Ga de via estreita e o vagão Jfs 50002 de via larga.

A marcha realizou-se como forma de evitar os custos de parqueamento deste 
material na estação da Régua.

PRIVATIzAçãO AVANçA EM LISBOA E PORTO
 
Com ordens da tutela, a CP contratou uma consultora para estudar, com carácter 
de urgência, a privatização da CP Lisboa e CP Porto, definindo todas as questões 
pertinentes - modelo de contratação do serviço, afectação de material, etc.

O estudo deve ficar pronto no primeiro trimestre de 2011, e a privatização deve 
avançar logo de seguida.

© João Cunha

© Ricardo Ferreira

© Carlos Pinto

© Ricardo Ferreira

CP CARGA COM RECORDE hISTóRICO
 
No dia 19 de Novembro, a CP Carga alcançou um recorde histórico na sua activi-
dade: transportou 48.250 toneladas de mercadoria num só dia.

De acordo com o presidente da empresa, estes números vêm no seguimento do 
crescimento da actividade em 8% durante 2010, com ganhos de produtividade de 
15%. O break-even operacional da CP Carga está agora previsto para 2013.

© João Cunha

Notícias
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Actualidades
UTD 592 em serviço
comercial

Desde o dia 19 de Dezembro, que as 
UTD 592, alugadas à Renfe, se encon-
tram em serviço comercial. Autoriza-
das a prestarem serviço comercial nas 
linhas do Minho e do Douro pela ICS 
nº 78/10, estas unidades aptas a 120 
km/h começaram a tomar o lugar das 
UTD 0600 entre o Porto e o Pocinho.

Estão para já autorizadas cinco uni-
dades (004, 039, 042, 056 e 061), que 
já a partir de Janeiro terão a seu cargo 
uma rotação própria prevendo o uso 
das cinco unidades diariamente.

A partir do dia 02 de Janeiro, todos os 
comboios inter-regionais da linha do 

Douro passarão a ser realizados com 
estas unidades, de conforto acrescido 
e de custos de operação bem mais 
contidos face às UTD 0600.

Além dos Inter-regionais, estas uni-
dades realizarão também o comboio 
regional nº 4200 entre o Pocinho e a 
Régua.

À medida que mais unidades forem 
recebidas, também os regionais de-
sta linha receberão estas unidades, 
sendo depois alargado o seu raio de 
acção também à linha do Minho, onde 
as UDD 0450 cessarão o serviço e ru-
marão à linha do Algarve.

As unidades estão todas afectas ao 
depósito da CP Regional de Contu-
mil, e a manutenção será assegurada 
sobretudo pelas oficinas da Renfe de 
Vigo.

A homogeneização do parque da CP 
Regional a norte do rio Douro fará com 
as UDD 0450 se concentrem nas linhas 
do Oeste, Alentejo e Algarve, e atira 
para abate todas as UTD e UDD 0600 
ainda em serviço.

No que toca ao parque diesel afecto 
aos comboios regionais, devem ainda 
substistir provisioriamente algumas 
Allan 0350, para os serviços regionais 
nas linhas do Leste e Beira Baixa, cujo 
futuro se adivinha sombrio.

Apesar das melhores performances 
das automotoras 592, não são de es-
perar ajustes nos horários para cortar 
nos tempos de viagem de alguns per-
cursos, preferindo a CP à semelhança 
do que tem feito em outros eixos apo-
star na existência de almofadas de 
tempo para conseguir assegurar uma 
fiabilidade maior dos seus serviços, 
afirmando o comboio como um meio 
de transporte pontual.

UTD 592 na estação de Livração - © Pedro Mêda

Um Pendular em São Bento
Um comboio especial, alugado por um 
conjunto de empresas, deslocou-se de 
Lisboa a Porto S.Bento no passado dia 
14 de Dezembro com o objectivo de le-
var crianças a visitar o circo no Coliseu 
do Porto e à Fundação Serralves.

Não seria um acontecimento anormal 
se a composição escolhida não fosse 
um comboio Alfa Pendular. É a se-
gunda vez que um comboio pendular 
entra na estação de  São Bento, curio-
samente o mesmo - 4009 - que se des-
locou ao mesmo local em 2008, para 
o respectivo baptismo do Manoel de 
Oliveira.

Foi por isso uma das raras oportuni-
dades de ver este tipo de material 
circulante rolar no pitoresco percurso 
Campanhã - São Bento. © João Cunha
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Actualidades
CP prepara cortes em 2011

Foi conhecido nos últimos dias de 
2010 o plano de orçamento da CP para 
2011. A grande contenção de custos 
exigida pelo Estado é a grande palavra 
de ordem transversal ao documento, e 
todas as áreas da empresa são afecta-
das.

Desde logo, a CP Serviços e a CP Frota 
são desmanteladas, e os departamen-
tos até aqui pertencentes à CP Serviços 
sofrerão uma redução muito sensível 
dos seus efectivos.

A CP Frota é convertida na direcção de 
Engenharia, ficando ainda por saber 
qual o modelo doravante de alocação 
de material circulante às diversas uni-
dades de negócio e à CP Carga.

A grande racionalização nos serviços 
prestados é a nota de maior destaque. 
Com efeito todas as unidades são 
abrangidas pela redução de quilómet-
ros a realizar, com particular incidência 
na diminuição das marchas em vazio e 
com o fim dos suburbanos Ermesinde 
- Leça do Balio na CP Porto, e com a su-
pressão de inúmeros serviços region-
ais em todo o país.

Na linha do Douro espera-se uma di-
minuição dos serviços entre a Régua e 
o Pocinho, não sendo ainda de excluir 
que todo o serviço possa vir a ser re-
equacionado já na primeira metade de 

2011.

Mais para Sul, haverão reduções dos 
serviços regionais na linha da Beira 
Alta, com o fim de tracções múltiplas e 
ajustando a frequência de alguns com-
boios, e cortando também nas rela-
ções Guarda - Vilar Formoso. Na Beira 
Baixa, haverão menos dois comboios 
entre Castelo Branco e o Entronca-
mento, e toda a oferta Covilhã - Caste-
lo Branco tem o seu futuro em aberto.

O fim do serviço no ramal de Cáceres, 
entre Torre das Vargens e Marvão-
Beirã é agora um dado praticamente 
adquirido, e também as relações en-
tre Entroncamento e Elvas/Badajoz 
poderão acabar.

Os regionais Coruche - Setil, reactiva-
dos em 2009, desaparecerão também 
por falta de utentes.

Entre Aveiro, Coimbra e Entronca-
mento também estão previstos cortes 
nos regionais, embora residuais. A sul, 
desaparecem dois terços dos com-
boios que ligam Setúbal à Funcheira, 
mas aparecerá a partir de Maio uma 
nova oferta entre Lisboa e Évora, com 
o surgimento de Intercidades de cariz 
diferente do que estamos habituados. 
Serão cinco comboios por dia e por 
sentido, operados com recurso a UTE 
2240 modificadas para serviço Inter-

cidades, comportando primeira e se-
gunda classe. Todos estes comboios 
terão correspondência de e para Beja 
em Casa Branca, fazendo uso das UDD 
0450. O serviço regional desaparecerá 
ainda no troço Beja - Funcheira.

Os cortes estendem-se à manutenção, 
promovendo-se em 2011 rotações 
mais apertadas de todo o material cir-
culante (incluindo o material afecto 
à CP Carga, cujo crescimento se deve 
acentuar em 2011 apesar dos cortes 
brutais no pessoal que estão previs-
tos), de modo a ser possível abdicar de 
algumas unidades motoras.

No plano de investimentos é recuper-
ado o projecto de upgrade das carrua-
gens Sorefame do serviço Intercidades 
para 200 km/h, mas cuja aplicação 
efectiva é alvo de dúvidas dentro da 
própria empresa, até porque todo o 
plano agora conhecido não respeita ai-
nda a meta governamental para cortar 
15% nos custos globais da empresa.

Na EMEF, os cortes são também bru-
tais. As oficinas do Barreiro serão 
fechadas, e contribuirão com a fatia 
de leão para a redução de mais de 
600 efectivos naquela empresa. A ma-
nutenção das locomotivas será con-
centrada no Entroncamento, e as loco-
motivas 5600 e 4700 passarão a partir 
de Junho a ser mantidas directamente 
pela Siemens. Guifões verá a sua ac-
tividade concentrar-se praticamente 
apenas no Metro do Porto, e Contumil 
apenas ficará com o material da CP 
Porto, uma vez que as UTD 592 têm 
manutenção assegurada pela Renfe.

A gestão de escalas do pessoal, nome-
adamente com a eliminação de dormi-
das fora de sede e com a necessidade 
de chamar trabalhadores de folga, 
será também optimizada de forma a 
reduzir custos.

No entanto, e como tudo isto ainda 
não chega para atingir os objectivos 
impostos pelo Governo, são de es-
perar cortes adicionais a anunciar 
brevemente. O serviço regional é, no-
vamente, aquele que previsivelmente 
mais será afectado por novos cortes.

Regional Évora - Beja - © João Cunha
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Foguete e comboio presidencial “on tour”

Mais um registo que ficará certamente 
para a história! O célebre Foguete, 
construído em 1952 e que fez sucesso 
nos anos 50, juntamente com o com-
boio que transportou presidentes ao 
longo da história, seguiram definitiva-
mente rumo à sua preservação.

Estava presente a breve recupera-
ção do comboio Presidencial, devido 
à previsão de circulações especiais 
durante as comemorações do cen-
tenário da Republica. E surge final-
mente luz ao fundo do túnel, e aquele 
comboio há largos anos esquecido 
no Entroncamento, é deslocado para 
as oficinas da EMEF. Perante a opor-
tunidade da deslocação, outra de-
cisão veio a surpreender. Na mesma 
marcha aproveitou-se para deslocar o 
Foguete, que permanecia desde 2001 
em Elvas em estado de degradação, 
esperando há 30 anos pela sua digna 
preservação.

Foi este comboio que em 2001 viu 
também luz ao fundo do túnel ao ser 
retirado de Estremoz, mas não se sabe 
bem porquê, foi lançado novamente 
no esquecimento dentro de uma co-
cheira em Elvas. 

Tudo começou no passado dia 06 de 
Novembro, quando toda a composição 
do Foguete (M0505, R0503 e M0503) 
foi transportada durante a madru-
gada para o Entroncamento em mar-
cha T-50, a reboque das 1556 e 15541, 
uma em cada ponta. Durante a via-
gem, que demorou aproximadamente 
cinco horas, foram realizadas diversas 
paragens intermédias para verificação 
mecânica do material. Verificou-se 
nesta oportunidade que o estado dos 
interiores deste comboio é melhor do 
que chegou a ser pensado, mas que a 
nível exterior há muito trabalho pela 
frente, pois a corrosão avançou sem 
dó nem piedade ao longo destes anos 

por Ricardo Ferreira

de abandono.

Uma semana depois, no dia 12 duran-
te a noite, do MNF no Entroncamento 
saiu outra marcha com mais mate-
rial ferroviário para recuperação em 
Contumil. Além do referido Foguete, 
junta-se à composição a 1805 e a 
composição do comboio Presidencial 
– furgão Dyf408, salões Sy3 e Syf5 e 
carruagem Ay7 – duas delas envolvi-
das em redes de modo a garantir que 
nenhuma peça ficasse pelo caminho.

O comboio foi rebocado pelas locomo-
tivas 2601 e 2612, mais uma vez uma 
em cada ponta, marcha T-50 e com as 
devidas inspecções ao longo da via-
gem pelos técnicos da EMEF. A com-
posição chegou a Contumil ao fim de 
seis horas e meia.

A locomotiva 1805 levará, ao que tudo 
indica, uma nova pintura - o mesmo 
com que circulou em início de car-

Manobra das carruagens do comboio presidencial em pior estado, em Contumil - © Gonçalo Ribera
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reira. Será uma das candidatas, a par 
da 2501, a rebocar o comboio Presi-
dencial durante as comemorações do 
centenário da Republica. 

A recuperação do comboio Presiden-
cial, orçamentada em 1,5 milhões de 
euros, está prevista para breve deve 
deixar toda a composição perfeita-
mente funcional. 

Já o Foguete será restaurado cos-
meticamente, e será parte do acervo 
de exposição no MNF. O restauro do 
mesmo iniciar-se-á quando existirem 
condições financeiras para tal e até lá 
ficará guarnecido junto das oficinas da 
EMEF em Contumil. Espera-se sobre-
tudo que não mais seja abandonado, e 
que os tão aguardados fundos surjam 
rapidamente. 

Neste momento, as carruagens do 
comboio presidencial já estão a ser in-
tervencionadas, procedendo-se à des-
montagem de todos os componentes 
e identificando todos os que neces-
sitam de replicação. Espera-se que a 
recuperação esteja concluída em mea-
dos do ano 2011.

O comboio Entroncamento - Contumil, na Lamarosa - © João Morgado

1 Segundo informações não confirma-
das, a 1554 teria feito apenas o percur-
so Abrantes-Entroncamento, devido a 
avaria mecânica da mesma quando 

Manobras em Contumil - © Gonçalo Ribera

efectuava um mercadorias em sentido 
contrário. houve portanto provavel-
mente troca de máquinas entre com-
posições em Abrantes.
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À caça de comboios no dia da juventude

Aproveitando a oferta da CP no dia da 
Juventude, dois spotters decidiram ru-
mar em direcção ao sul, com o objec-
tivo de caçar o maior número de mar-
telos, nomeadamente comboios de 
contentores, já que na zona do grande 
Porto eles são escassos e passam a 
horas impróprias.

Para isso, decidimos que a melhor e 
mais acessível zona para isso seria 
Setil, onde além das mercadorias que 
circulam na linha Norte, também pas-
sam quase todos os comboios de mer-
cadorias que necessitam de atravessar 
o Tejo.

Ficou então combinado ir no Region-
al 3400, com saída de Campanhã às 
01h30. Já estávamos a prever uma 
viagem muito penosa que iríamos 
enfrentar, devido ao conforto muito 
duvidoso do material circulante. Ai-
nda em Campanhã, decidimos fazer 
a nossa primeira paragem no Entron-

camento, onde teríamos um amigo à 
nossa espera para continuar o resto do 
dia connosco.

Já com as “malas feitas” e dentro da 
UTE 2251, fomos completamente 
apanhados de surpresa pelo ma-
deireiro da Takargo com destino à Cel-
bi e proveniente de Espanha, traccio-
nado pela 6007e  que já contava com 
mais de uma hora de atraso. Apenas 
deu tempo para apontar a objectiva e 
começar a gravar.

Já com a nossa viagem em andamento, 
fizemos uma pequena paragem téc-
nica na linha 3 da Granja e seguimos 
caminho em contra-via, devido a obras 
a decorrer na outra via. As sucessivas 
frenagens de emergência causadas, 
possivelmente, pelo Convel, fizeram 
com que chegássemos a Aveiro já com 
uns 20 minutos de atraso.

Pouco depois das 04h30 chegámos 

por Nelson Castro

finalmente à estação do Entronca-
mento, onde já nos esperava o último 
colega desta jornada. Logo depois de 
nos cumprimentarmos, ouvimos o avi-
so sonoro a informar a passagem de 
um comboio sem paragem pela linha 
n.º 9. Era o TECO (Transporte Expresso 
de Contentores) especial da Bobadela 
para a Soporcel, que devido à falta de 
luz somente pudemos filmar. 

Depois trocámos o comboio pelo carro 
e rumámos até à Barquinha em busca 
do distribuição para Alferrarede (com-
boio n.º 77351). No entanto, este atra-
sou e já quando nos preparávamos 
para partir para outro spot, surgiu fi-
nalmente a luz da 1557 ao fundo da 
recta. 

Depois de o apanharmos seguimos 
viagem até à Lamarosa, onde íamos à 
procura do Comboio n.º 51333. Infel-
izmente já chegámos tarde de mais e 
a única coisa que conseguimos ver por 

Comboio 81381/0 Bobadela - Terminal XXI, nas Virtudes - © Nelson Castro
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lá foi mais uma UTE 2240. 

Rapidamente regressámos à Barquinha 
para fotografarmos o Lusitânia, mas 
como já andávamos atrasados acabá-
mos por perder o Lusitânia. Como 
compensação, pudemos filmar o se-
gundo distribuição do Fundão, que 
puxado pelas 1554 e a 1558 ali cruzou 
com a 2252, que efectuava um Region-
al. 

Ainda com o som do motor das 1550, 
abandonámos a Barquinha, com des-
tino ao Riachos, onde iríamos apanhar 
o Regional para Setil.

Chegámos ao Setil às 07h30, hora em 
que o Sol já brilhava no horizonte, e 
logo apanhámos o Combinado n.º 
80839/8 vindo de Praias-Sado para o 
Terminal de Mercadorias da Bobad-
ela, mas para azar nosso embora bem 
comprido só vinha com plataformas 
vazias.

Após este “flop” mudámo-nos para 
o topo norte da concordância do 
Setil (local onde esta entronca com 
a Linha do Norte). Aí, entre muitas 
UTEs, CPAs, e ICs apanhámos o TECO 
vindo de Sines para o Entroncamento 
encabeçado pela 4710, o Comboio nº 
80832/3 com a 4716, e o TECO da Bo-
badela para o Entroncamento (eixo nº 
50033) que nos surgiu em contra-via a 
ser ultrapassado pelo Intercidades n.º 

Comboio 80832/3 Terminal XXI - Entroncamento, no Setil - © Nelson Castro

523. 

Assim contávamos já com 3 TECOs... o 
dia até corria bem. Ainda no Setil de-
parámo-nos com o Alfa Pendular 120 
a ser feito com 5600 e 6 carruagens 
Corail.

Mais uma vez fizemo-nos à linha, tendo 
como próxima paragem o apeadeiro 
das Virtudes, onde apanhámos mais 

Convivência de locomotivas Siemens, no terminal da Bobadela - © João Fernandes

dois comboios de mercadorias: um es-
pecial de Praias-Sado para a Bobadela, 
puxado pela 5622 e com quase 500 
metros de plataformas, só que infeliz-
mente vazias. E ainda com este espe-
cial a ver-se ao longe, surgiu-nos um 
dos mais belos comboios que apanhá-
mos durante todo o dia, um TECO todo 
branco, com a 4717 a puxá-lo. 



Portugal Ferroviário - Os Caminhos de Ferro na Net

www.portugalferroviario.net Página 11

Depois de comermos alguma coisa se-
guimos para a Bobadela onde íamos à 
procura da 1900 que andava a fazer o 
distribuição Bobadela – Pampilhosa. 

Ao chegarmos à Bobadela, e depois 
de ter feito o nosso baptismo nas UQE 
3500 de dois pisos, seguimos até ao 
Terminal de Mercadorias, onde pouco 
tempo depois surgiu a 1908 para puxar 
os 15 vagões de cereais que a espera-
vam. Aqui tivemos a sorte de poder-
mos fotografar a 1908 tranquilamente, 
por estar parada, mas tivemos o azar 
de soprar algum vento o que prejudi-
cou o vídeo.

Seguimos viagem de volta para Setil, 
mas tivemos de fazer transbordo em 
Vila Franca de Xira do urbano para o 
regional. Logo à saída da 3500, somos 
surpreendidos com a passagem da Ta-
kargo 1449 com alguns vagões vazios 
rumo à TER-TIR em Alverca.

Alguns minutos e algumas fotos à belís-
sima Estação de Vila Franca de Xira de-
pois lá apanhámos a nossa “Lili” para 
o Setil. Chegamos ao Setil às 16h41, e 
decidimos desta vez ficar pela estação. 

Aqui apanhamos a 5601 com o IC 512, 

a 5609 com o SUD, a 5602 com o IC 526 
e a 5617 com o 621 para Guimarães, 
bem como o CPA 4004 com o AP 127, 
e duas duplas de UTE 2240, uma a faz-
er um Regional e outra a fazer um IR, 
ambos provenientes de Lisboa – Santa 
Apolónia e com destino à cidade dos 
templários.

Voltamos a apanhar uma UTE 2240, 
desta vez até Vale de Figueira. Nesta 
estação ribatejana fomos surpreen-
didos duplamente, em primeiro lugar 
pelo Distribuição Badajoz – Bobadela, 
que nos pensámos estar suprimido. 
Mas afinal, e apesar do seu atraso sig-
nificativo, lá fez a sua aparição com as 
1555 e 1552 à cabeça. Este comboio 
proporcionou-nos excelente fotos e 
vídeos.

A segunda surpresa foi outra vez a 
1449 da Takargo, que seguia desta vez 
com destino a Alfarelos e como é cos-
tume com os comboios da Takargo nos 
deu um recital de buzinadelas.

Dissemos então adeus à Estação de 
Vale de Figueira e seguimos até ao En-
troncamento, onde deixámos um dos 
nossos amigos, e pudemos fotografar 
a 1935 com uma carruagem Corail, 
que estava parada na linha 1 da Esta-
ção do Entroncamento.

Seguimos depois para Norte, e na 
paragem em Coimbra para esperar 
correspondência, pudemos ainda ver 
o especial São Martinho - Alfarelos 
puxado pela 2626, com os seus 500 
metros de contentores às costas.

Comboio 75332/3 Bobadela - Pampilhosa prestes a partir - © Valério dos Santos

Comboio Takargo em direcção à TER-TIR - © Nelson Castro
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Variante de Alcácer inaugurada

Destacado na edição anterior, o des-
carrilamento ocorrido em Outubro 
junto à ponte de Alcácer, obrigou os 
comboios do Sul a recorrerem tempo-
rariamente à variante. A circulação no 
antigo troço foi reposta no dia 14 de 
Novembro e os comboios deixaram a 
variante.

Mas desde o dia 12 de Dezembro, com 
a entrada dos novos horários, que os 
comboios transpõem oficialmente 
aquela zona pela variante, sem quais-
quer constrangimentos. A variante de 
Alcácer é uma das mais importantes 
obras da REFER nos últimos anos, 
visando aumentar significativamente 
a capacidade para comboios a sul, in-
tegrada no futuro eixo Sines-Elvas e 
importante para reforçar a competi-
tividade do porto de Sines. O Algarve 
fica agora mais perto e a comodidade 
para os passageiros acentua-se!

A nova variante, em via única, este-

nde-se ao longo de 28,7 km entre as 
estações técnicas do Pinheiro ao Pk 
58,7 e Grândola Norte ao Pk 94 da 
linha do sul, encurtando em 7,2 km 
o antigo percurso. É constituída por 
travessas monobloco de betão poliva-
lente, apta à futura mudança de bitola. 
Com carril de 60 kg/metro, permite a 
velocidade de 220 km/h para com-
boios pendulares e de 200 km/h para 
comboios convencionais. Toda a vari-
ante foi ainda construída de modo a 
que permita fácil aplicação de uma se-
gunda via, caso o aumento do tráfego 
o justifique no futuro. Os três cantões 
distintos permitem ainda que possam 
circular três comboios em simultâneo 
na variante, no mesmo sentido.

Inclui como obras de arte a nova pon-
te sobre o rio Sado, com 2735 metros 
de extensão, possuindo três enormes 
arcos que lhe oferecem uma beleza 
singular. Destaca-se também três 

por Ricardo Ferreira

viadutos com extensão total de 1175 
metros, sobre as ribeiras de São Mar-
tinho e Água Cova e sobre o IC1.

As melhorias verificadas a sul com 
os novos horários compreendem um 
ganho aproximado de 10 minutos para 
os Alfas Pendulares. Excepção feita 
aos comboios Intercidades e Regionais 
que continuam a circular pelo antigo 
percurso, devido à necessidade de ser-
vir a população de Alcácer.

A maior parte dos mercadorias a sul 
seguem também pela variante, ex-
cepto os comboios da Somincor, que 
necessitam de carregar areia no antigo 
troço. Outros comboios de mercador-
ias continuam a percorrer o antigo 
troço, mas por questões estratégicas 
na circulação na variante.

A inauguração oficial da variante reg-
istou-se no dia 19 com a presença do 
ministro das obras públicas, António 

Alfa Pendular 180/1 Porto - Faro, na variante de Alcácer - © João Cunha



Portugal Ferroviário - Os Caminhos de Ferro na Net

www.portugalferroviario.net Página 13

Mendonça. A CP fez deslocar para o 
efeito um comboio Pendular desde Lis-
boa, percorrendo toda a variante com 
os demais convidados presentes.

Uma singularidade na operação da 
variante prende-se com o descrito na 
nova Instrução Complementar de Se-
gurança nº 77/2010, que entrou em 
vigor no dia 18 de Dezembro.

Esta instrução indica que em caso de 
necessidade, a regulação de tráfego 
pode optar por enviar os comboios 
quer pela variante quer pelo traça-
do original da linha do Sul, sem para 
isso ser preciso alterar a marcha do 
comboio. Segundo este texto regula-
mentar, a alteração do itinerário deve 
apenas ser comunicada à tripulação 
dos comboios por rádio solo-comboio, 
como estabelecido no ponto 2 da par-
te 4 da IET 57.

Ficam assim dispensadas as formali-
dades exigidas pelo Regulamento Ger-
al de Sinalização nº 3, nos seus pontos 
3 e 4.2.

Isto aplica-se a todos os comboios de 
mercadorias e também aos comboios 
Alfa-Pendular, visto que os restantes 

comboios (Intercidades e Regionais) 
têm mesmo de circular pelo traçado 
original, já que estão previstas nas re-
spectivas marchas paragens comerci-
ais ao longo desse itinerário.

Esta situação de excepção pode por 
isso facilitar a gestão do tráfego entre 
Grândola e o Pinheiro, ficando à dis-

posição uma virtual via dupla para os 
comboios que atravessam o rio Sado.

Intercidades 570/1 Lisboa - Faro, durante a interdição da linha do Sul - © João Cunha

Comboio especial Bobadela - Terminal XXI, no Pinheiro - © João Cunha
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Guia de Spotting da Linha do Sul

Nesta Newsletter iniciamos uma nova 
secção dedicada ao Spotter, dedicada 
aos que não conhecem tão bem diver-
sas linhas, para os que querem dedi-
car-se mais seriamente ao trainspot-
ting.

O primeiro Guia de Spotting será dedi-
cado à Linha do Sul. Dada a grande ex-
tensão da linha, decidiu-se organizar 
este guia em duas partes. A primeira 
é dedicada à Serra Algarvia, entre a 
Funcheira e São Marcos da Serra; a 
segunda parte será dedicada aos mel-
hores locais do troço entre o zambujal 
e a Funcheira.

Decidi começar este guia por um dos 
troços mais difíceis e mais desconhe-
cidos da rede, dada a sua localização 
geográfica e tipo de relevo, o que não 
torna fácil descobrir bons locais. Além 
do mais, o seu tráfego não pode ser 
comparado com o que existe, por ex-
emplo, na restante linha até à Fun-

cheira. Foram estes os motivos que 
me levaram a querer descobrir todo 
este troço ao longo de dois anos, e que 
agora pretendo partilhar com todos os 
leitores.

A partir da Funcheira, a paisagem alen-
tejana e todo o tipo de relevo aberto 
dá lugar a um relevo bastante mais aci-
dentado na transição para o Algarve, 
o que torna a via e a paisagem muito 
mais fechadas, apresentando um raio 
de curvatura da via mais apertado, e 
diversas obras de Arte como o Túnel 
de Vale D’Isca ou o Viaduto dos Mou-
ratos. É aconselhável para este troço 
um veículo do tipo todo-o-terreno, 
dado alguns dos acessos serem de al-
gum grau de dificuldade. 

Passando ao guia propriamente dito, 
devo assinalar que boa parte dos locais 
falados estão assinalados nos mapas 
em anexo. Este troço da Linha do Sul 
pode ser dividido em duas secções 

por Tiago Ferreira

com características diferentes: Da 
Funcheira até Santa Clara, e de Santa 
Clara a São Marcos da Serra. Entre a 
Funcheira e Amoreiras-Odemira o rel-
evo apresenta-se ainda relativamente 
aberto, embora haja poucos acessos e 
sem nenhum local de relevância, a não 
ser em Garvão, no viaduto metálico ali 
existente, embora seja com um ângulo 
algo apertado, e aconselhável apenas 
durante a manhã (Ponto A). A partir 
das Amoreiras até Luzianes, encontra-
se a secção mais complicada e inac-
essível da linha, sendo que aqui será 
apenas aconselhável um veículo todo-
o-terreno, devido ao mau estado da 
estrada que a acompanha. Se tiver um 
veículo ligeiro, só a partir de Luzianes 
é que será possível aceder aos locais 
de spot, dado um existir um relevo 
ligeiramente mais aberto ao melhor 
estado das estradas, além da concen-
tração da maior parte desses locais. 
Em Amoreiras-Gare, após cruzar a pas-

A ponte Metálica de Garvão, o ponto A - © Tiago Ferreira

1ª parte - Serra Algarvia
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sagem superior sobre a estrada para 
Monchique (que nos irá acompanhar 
em boa parte do percurso), no lado 
direito existe uma estrada em terra 
batida que dará acesso ao Túnel de 
Vale D’Isca, o que vai permitir seguir 
para Luzianes a partir da Estrada de 
Odemira, onde este caminho irá En-
troncar. É necessária uma certa naveg-
ação, pelo que se recomenda a con-
sulta de uma Carta militar e do Google 
Earth (de onde foram retiradas os 
mapas deste artigo). Verifica-se então 
que ao longo de toda esta secção que 
não há praticamente nenhum local de 
fácil acesso ou com raios de curvatura 
pouco apertados, a não ser a existên-
cia de uma recta com cerca de 200m, 
junto ao Depósito de água de Vale 
D’Isca, representando simbolicamente 
o início da Serra Algarvia. Este local, 

no Pk 232,5, é aconselhável apenas no 
sentido Sul-Norte e apenas durante a 
manhã e pode ser considerado apenas 
como sendo um local de último re-
curso, por estar situado num local com 
um denso Eucaliptal (Ponto B). Passa-
dos alguns quilómetros, depois de se 
passar por uma passagem inferior, e 
virando à esquerda (para a direita seg-
ue o caminho para a Estrada Nacional 
123, entre Ourique e Luzianes), passa-
mos por cima da entrada Sul do Túnel 
de Vale D’Isca, onde se pode verificar 
o típico perfil deste troço, continuado 
essencialmente por curvas e contra-
curvas, o que impede uma fotografia 
em condições. Depois da passagem 
sobre o túnel, é possível continuar 
o caminho em frente em direcção a 
Totenique, que acompanhará a linha 
durante mais algum tempo, mas dev- Luzianes, Ponto C - © Tiago Ferreira

ido às condições já referidas anterior-
mente, não valerá a pena. 

Em Luzianes, voltamos a ter contacto 
com a linha no nosso lado esquer-
do para quem vir directamente das 
Amoreiras. A partir da passagem su-
perior existente à entrada da estação 
e até à subestação de Luzianes, ela irá 
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nos acompanhar no lado esquerdo no 
sentido de Monchique, sendo possível 
fazer alguma captura nos dois sentidos 
como um último recurso. De realçar 
também o enquadramento que pode 
ser feito sobre a esta passagem supe-
rior (Ponto C), a apanhar todo o vale 
onde a vila se enquadra e a estação, 
no lado norte, nomeadamente para 
comboios de pequena dimensão. De 
sul o ângulo é bastante apertado, es-
tando quase sempre em contra-luz. 
A partir da Subestação e até à vila de 
Santa Clara, a via começa a se afastar, 
entrando numa séria de curvas e con-
tra-curvas bastante apertadas. Apesar 
de existirem caminhos de terra batida 
para essa zona (que dará à passagem 
de nível do Pk 246) com razoável aces-
so, não valerá a pena explorar toda 
essa zona. Ainda antes de Santa Clara 
a linha volta-se a cruzar com a estrada, 
passando por debaixo através de um 
pequeno túnel e que nos acompan-
hará no lado direito até voltar a cruzar-
se de novo na passagem junto da Esta-
ção de Santa Clara-Sabóia. Ao longo de 

todo este troço não há locais de spot a 
assinalar dado a linha se entrincheirar 
bastante.

A passagem pelo Rio Mira, até perto de 
Pereiras Gare, irá alterar as condições 
para a prática do spotting. A paisagem 

Intercidades 572/3 Lisboa - Faro, no Pk 256, ponto E - © Tiago Ferreira

começa a alterar. A via começa a não 
ser tão apertada, a Serra de Mon-
chique domina como pano de fundo, 
inclusivé recuperando um pouco da 
paisagem alentejana. Passamos a ter 
um vale bastante mais aberto, bastan-
te acessível, e onde ao longo de cerca 
de 15km de via então concentrados os 
melhores locais de spot de todo o troço 
entre a Funcheira e São Marcos da 
Serra. A Estação de Santa Clara-Sabóia 
(Ponto D) é uma estação bastante in-
teressante para um enquadramento, 
nomeadamente com o comboio de 
madeira que parte daqui com destino 
à Portucel de Setúbal. A passagem 
superior pode ser usada para alguma 
emergência, dado só poder apanhar 
tanto de um sentido como de outro, 
os comboios de frente. Passando pelo 
cruzamento para a vila de Sabóia, cerca 
de 50 metros mais à frente no sentido 
de Monchique, vire para a esquerda, 
dando acesso a um caminho de terra 
batida, facilmente transponível por 
um veículo ligeiro. Passados cerca de 
100 metros encontra-se a via de novo, 
no Pk 256. É neste ponto que se en-
contra o melhor local em toda a serra 
Algarvia (Ponto E). Num raio de cerca 
de 50 metros é possível de fazer todo 
um tipo de fotos. Para o lado norte 
poderá se fazer um enquadramento 
mais ou menos panorâmico, bastando 
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para tal subir ou descer o caminho de 
terra batida, tendo em conta a curva e 
a contra-curva larga que faz a via. Para 
o lado Sul, poderão ser apanhados os 
contrafortes da serra de Monchique. 
Neste caso aconselha-se a subir a en-
costa que se encontra no nosso lado 
direito. A partir deste sítio consegue-
se uma excelente panorâmica sobre 
todo o vale em que está inserida a 
linha, sendo aconselhada para a parte 
da tarde. Cerca de um quilómetro adi-
ante e continuando a seguir o caminho 
adjacente à linha, encontra-se uma 
passagem superior, no Pk 257 (Ponto 
F), só aconselhada para comboios as-
cendentes, dado que no sentido de-
scendente o enquadramento ser algo 
fechado, apanhando um comboio de-
masiado de frente, com a posição da 
catenária não ajudar.

Junto dessa passagem superior há 
duas hipóteses para prosseguir no 
sentido de Pereiras-Gare: deixar de 
acompanhar a linha durante cerca de 
8km, virando à direita e entroncando 
de novo com a Estrada Nacional 266 
para Monchique, e passados cerca de 
5 quilómetros virar à esquerda, apan-
hado a estrada para São Marcos da 
Serra (indicação Pereiras-Gare), e en-
contrando a via de novo à entrada da 

Estação; Para quem tenha veículo to-
do-o-terreno o caminho de terra bati-
da permite acompanhar de perto a via 
ate à entrada da povoação, passando 
pelo local de Spot do Pk 260 (Ponto G).

Dado o acesso algo complicado deste 
local, é preferível deixar o veículo jun-
to da passagem inferior, passando esta 
mesma. Subindo pelo caminho do lado 
direito cerca de 350 metros e andando 
mais 50 metro pelo terreno, temos um 
bom ponto de vista de como a paisa-

Comboio 62992 Loulé - Poceirão, no Ponto E - © Tiago Ferreira

gem e o perfil de via voltam a mudar, 
voltando a ter uma série de curvas e 
contra-curvas, juntamente com diver-
sas trincheiras, algo que nos acompan-
hará até ao fim e que só se irá alterar a 
partir de São Bartolomeu de Messines. 
Embora seja um bom ponto de vista, 
só é aconselhável fotografar no lado 
sul, e apenas a partir do meio da tarde 
embora os resultados deixem um pou-
co a desejar dado o relevo deste ponto 
(o lado norte a encosta do nosso lado 

Um comboio de Madeira na estação de Sabóia, ponto D - © Tiago Ferreira
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corta bastante o enquadramento da 
fotografia.) 

Continuando a seguir o caminho de 
terra batida até à entrada da localidade 
de Pereiras, voltamos a passar numa 
nova passagem superior, mas que fica 
situada numa curva muito fechada e 
com pouca visibilidade para os dois 
lados, pelo que seguimos caminho 
em direcção à entrada da Estação. À 
entrada desta no lado norte, onde no 
qual se atravessa a passagem superior 
da estação, e deslocando cerca de cem 
metros à esquerda, é possível fazer um 
bom plano fechado para comboios de 
pequena dimensão, com sol favorável 
durante a manhã (como os de trans-
porte de areia descendentes), enquad-
rando com a passagem superior referi-
da anteriormente, e tendo em atenção 
a posição da catenária (Ponto h).

Voltando à Estrada para São Marcos 
da Serra, passados cerca de dois quiló-
metros, cruzamos de frente com o 
Viaduto em Alvenaria sobre a Ribeira 
dos Mouratos (Ponto I). Para aproveit-
ar melhor a localização deste viaduto, 
aconselha-se a subir a encosta do lado 
sul a pé, algo íngreme, mas transpon-
ível, o que permite fazer uma pan-
orâmica de todo o relevo envolvente 
do lado norte. Em alternativa poderá 

Intercidades passando no ponto Gl - © Tiago Ferreira

subir-se um pouco a encosta do lado 
direito da estrada, ficando também 
com uma boa perspectiva. A encosta 
norte revela-se com uma panorâmica 
algo fechada, pelo que será aconsel-
hável apenas para comboios descen-
dentes.

A seguir ao Viaduto dos Mouratos, en-
tramos no Algarve. Passados cerca de 
3km, no cima de uma colina no lado 
direito, tem-se uma grande perspec-
tiva de como é a Linha do Sul nesta 

Comboio de areia à passagem pelo ponto h - © Tiago Ferreira

região, apresentando as suas trinchei-
ras e raios de curvatura algo apertados 
(Ponto J).

Estamos já bem perto de São Marcos 
da Serra. Mas antes, a meio camin-
ho, junto do Pk 269, temos uma boa 
perspectiva de como o tipo de relevo 
começa a mudar (Ponto K). As colinas 
começam a ser menos elevadas e com 
curvas ligeiramente menos aperta-
das, o que permite que neste ponto, 
seja possível apanhar com um bom 
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enquadramento, comboios ascenden-
tes, principalmente de preferência 
durante a tarde, aproveitando as boas 
condições de luz oferecidas. Depois 
deste ponto não haverá mais locais a 
assinalar até ao final, dado que a linha 
deixa de ter espaços abertos, apre-
sentando uma densa vegetação.

Em resumo a todo este roteiro efec-
tuado, para todo entre Troço entre 
a Funcheira e São Marcos da Serra 
valem a pena serem testados os se-
guintes Locais de Spot:

- Garvão (para recurso);

-Depósito de água em Vale D’Isca 
(para recurso, apenas no lado sul);

-Passagem Superior Luzianes (Apenas 
Lado Norte embora apenas aconsel-
hável para comboios curtos, o Lado Sul 
Apenas como Recurso);

- Estação de Santa Clara-Sáboia (para 
quem gosta de enquadrar um com-
boio com uma estação);

-Pk 256 (O melhor local de todo este 
Troço sendo possível fotografar nos 
dois sentidos e em perspectivas dife-
rentes);

-Pk 257 (Lado Sul);

-Pk 260 (Lado Sul);-Entrada norte da 
estação de Pereiras;

Comboio regional atravessando o viaduto dos Mouratos, Ponto I - © João Lourenço

-Viaduto dos Mouratos (para com-
boios descendentes);

-Pk 269 (Lado Sul);

Verifica-se assim, como já foi referido 
anteriormente que a maior parte dos 
locais se encontram bastante perto en-
tre si, o que não será de admirar, dado 
ser a zona mais aberta e mais bonita 
de todo o percurso da Serra Algarvia.

É aconselhável, para não conheça bem 
o terreno, ter consigo as cartas milita-

O Ponto J, perto de São Marcos - © Tiago Ferreira

res da região (consultando o site do 
IGEOE em www.igeoe.pt), e capturas 
do Google Earth para um melhor lo-
calização dos locais, dado que alguns 
não são de acesso óbvio. A melhor 
altura para a realização de um spot 
nesta região é entre os meses de Jun-
ho e Agosto, permitindo aproveitar o 
maior número e horas e a posição da 
luz solar, sendo aconselhável estar na 
região o mínimo de dois dias, de modo 
a efectuar este roteiro calmamente, e 
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tendo em conta o tráfego e distâncias 
a percorrer. Como pontos de Apoio, 
para quem vem de longe, devido à sua 
distância geográfica, e dada a pouca 
oferta hoteleira da Região, para quem 
gosta de acampar, é recomendável 
o parque de campismo de Odeceixe, 
situado a cerca de 30 minutos de San-
ta Clara. Em Santa Clara existem mer-
cearias para se abastecer, além do Res-

Comboio de areia Loulá - Poceirão, passando no ponto K - © Pedro André

taurante Casa Pepe, para o intervalo 
para Almoço ou Mesmo ao Fim do dia 
depois do Spotting propriamente dito 
(preços a rondarem os 10€, refeição 
completa). A barragem de Santa Clara 
é um bom ponto para fazer uma pausa 
durante um spot, disponibilizando al-
gumas áreas de lazer.

Finalmente, não podia deixar de agra-

Alfa Pendular passando no Pk 256, ponto E deste roteiro - © Tiago Ferreira

decer ao João Lourenço pela disponib-
ilidade de me acompanhar ao longo 
do reconhecimento desta linha, efec-
tuado entre Junho de 2007 e Julho de 
2009, e que sem ele isto não seria pos-
sível, além da elaboração dos mapas 
para este artigo e fotografia cedida, e 
também ao Pedro André pela fotogra-
fia gentilmente cedida.
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Evolução da Alta Velocidade Espanhola

Com a inauguração das linhas de Alta 
Velocidade Madrid – Cuenca – Al-
bacete em 15 de Dezembro de 2010 e 
Madrid – Valência a 18 seguinte será 
altura de falar das evoluções havidas 
em Espanha e por fabricantes Espan-
hóis no que toca não já às infra-estru-
turas de Alta Velocidade mas sim aos 
comboios de Alta Velocidade. Funda-
mental será falar dos produtos Talgo 
Avril e CAF Oaris usando-os para ir um 
pouquinho mais atrás na evolução dos 
produtos destes dois fabricantes.

TALGO AVRIL
O conceito AVRIL foi apresentado pela 
Patentes Talgo, S.A. em Setembro de 
2008 e visa a construção dum comboio 
com velocidade máxima de 380km/h 
e capaz de manter sustentadamente 
velocidades de 350km/h a custos até 
30% inferiores àqueles possíveis nos 

comboios hoje em dia fabricados, no-
meadamente pela Alstom, Siemens e 
Bombardier. Uma evolução do AVRIL 
em relação aos produtos de Alta Ve-
locidade actualmente fabricados pela 
Talgo é também ser o primeiro com-
boio da marca cuja tracção é integral-
mente desesenhada e fruto da tecno-
logia TALGO e não já em colaboração 
com a Bombardier ou outros fabrican-
tes como tem sido o caso até hoje, 
incluindo nos comboios Talgo 350, as 
séries 102 e 112 da RENFE.

Entre as características técnicas do 
AVRIL contam-se algumas inovações, 
muitas delas apenas possíveis pela 
construção ligeira e tecnologia an-
teriores que têm sido as imagens de 
marca deste fabricante desde sempre. 
Destas destaca-se a construção mod-
ular adaptável a qualquer bitola de 
1435mm a 1668mm incluindo versões 
bi-bitola (estas com velocidade máx-

por Paulo Castelo

ima reduzida para 300km/h), possi-
bilidade de uso de qualquer tensão de 
alimentação das actualmente usadas 
na Europa (1500Vcc, 3000Vcc, 15kVac 
e 25kVac) e tracção diesel bem como 
combinação de versões multi-tensão 
e híbridas, além da possibilidade de 
uso de qualquer sistema de sinaliza-
ção. Estas características convertem o 
Talgo AVRIL num verdadeiro globetrot-
ter do mundo ferroviário, capaz de al-
cançar qualquer ponto desde Shangai 
a Lisboa sem mudança de comboio. 
Também ao nível de interiores o novo 
produto da TALGO é extremamente 
versátil podendo ser equipado de 
acordo com os desejos de cada opera-
dor. A composição não é rígida (o que 
é possível dada a construção ligeira da 
TALGO e a tracção distribuída) nem na 
quantidade de carruagens nem nos 
seus usos e no que toca à disposição 
de lugares o Talgo AVRIL permite aos 
operadores a opção por configurações 

Imagens do projecto AVRIL - © Patentes Talgo S.A.

1ª parte - Talgo AVRIL
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com maior ou menor densidade que 
poderão escolher de acordo com os 
seus mercados. A titulo de exemplo, 
uma composição com 200m poderá 
acolher 600 passageiros. Todas estas 
melhorias levadas a cabo pela Patentes 
TALGO, S.A. redunda num produto não 
apenas globalmente mais barato mas 
capacitado para permitir um salto na 
eficiência do seu uso o que se traduz-
irá, naturalmente, em maiores ganhos 
e proveitos para os operadores que 
por ele optem quando entrar na fase 
de produção.

Espera-se que ao longo de 2011 haja 
mais novidades sobre os Talgo AVRIL.

Uma das apostas da Talgo já em serviço comercial, o S-130 - © Ramon Gomez

Talgo S-102 em serviço comercial - © Ramon Gomez
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Modelismo
SudExpress lança contentores

Depois do sucesso de vários produtos 
da sua gama, a Sud-Express volta a sur-
preender o mercado com o lançamen-
to de diversos tipos de contentores 
que circulam em Portugal.

Em parceria com a marca B-Models, e 
inicialmente como importadora, este 
lançamento vem colmatar uma das 
grandes lacunas do modelismo em 
Portugal. De facto, não existiam ainda 
no mercado nacional contentores de 
qualidade, de diversas companhias.

A parceria com a B-Models espera-se 
que seja para continuar, e deste modo 
poderão vir a ser lançados no mercado 
nacional muitos outros contentores, 
que actualmente ainda não estão dis-
poníveis, mas que são visíveis um pou-
co por toda a rede ferroviária nacional, 
seja em comboios da CP Carga, como 
em comboios da Takargo.

Estando para breve a comercialização 
de vagões porta-contentores de diver-
sos tipos, tanto pela parte da SudEx-
press como da parte da RTrains, estes 
são acessórios imprescindíveis a todos 
os modelistas que queiram retratar 

fielmente o transporte de mercadorias 
por via férrea em Portugal.

Estão representados contentores de 
20 e 40 pés, apresentando um ex-
celente detalhe e relação qualidade-
preço - cada contentor de 20 pés custa 
cerca de 6,50€, e cada contentor de 
40 pés cerca de 7,50€. Os contentores 
respeitam todas as normas existentes 
para a sua representação à escala, 
tornando-os compatíveis com todo o 
tipo de vagões e camiões porta-con-
tentores normalizados.

De salientar ainda que se quiser usá-
los nos porta-contentores da CP lan-
çados pela Roco há alguns anos, o 
encaixe não é compatível dado que a 
marca Austríaca usar as suas próprias 
normas.

Mais novidades para breve

Mas as novidades da Sudexpress não 
se ficam por aqui. Já na primeira se-
mana de 2011 serão disponibilizados 
os vagões Tgpps que durante cerca de 
três décadas serviram os tráfegos da 
Valouro no nosso país.

O excelente detalhe dos vagões é 
novamente a nota dominante desta 
produção, sendo os vagões disponibil-
zados nas duas decorações que con-
heceram em solo nacional: creme e 
amarelo.

Já disponibilizados foram os vagões 
Tgpps da Renfe, comercializados em 
conjuntos de dois vagões e acessíveis 
mediante o pagamento de pouco mais 
de 60€, sem dúvida um preço bastante 
competitivo para uma reprodução de-
sta qualidade.

É assim uma óptima forma de começar 
o ano de 2011, que verá também o 
lançamento de diversos vagões porta-
contentores, estando anunciados os 
vagões da Takargo, Comsa entre out-
ras companhias sediadas em Espanha.

Contentor de 40 pés - © SudExpress Models
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Em Fevereiro, visitaremos alguns terminais de mercadorias

Ramal da Lousã ainda em plena actividade, em 2009 - © João Cunha

Últimas
Descarrilamento do Lusitânia
Pelas 01.45h da madrugada do dia 
21 de Novembro, o comboio Lusitâ-
nia, liderado pela 1935, que tinha 
como destino Madrid, saiu dos carris 
dois quilómetros antes da estação do 
Marvão. O motivo foi uma vaca que 
se atravessou na linha no momento 
da passagem do comboio, tendo pro-
vocado o descarrilamento de um eixo 
ao centro da composição. Os 45 pas-
sageiros que seguiam na composição 
não tiveram qualquer ferimento, e 
seguiram viagem para Madrid na com-
posição que entretanto chegara em 
sentido contrário da mesma cidade. 
Os passageiros que vinham de Madrid 
foram encaminhados de autocarro 
para Lisboa. De Espanha vieram técni-
cos para verificarem a composição, e 
no final do mesmo dia pelas 22 horas, 
já o troço estava reaberto ao tráfego.

Portugal Telecom de comboio

Como já vem sendo hábito, com a 
época de Natal chegou o jantar de Na-
tal da Portugal Telecom, realizado em 
Lisboa. E este ano, tal como em anos 
anteriores, a empresa fretou alguns 
comboios para transportar os seus 
funcionários de e para a capital para 
participarem no evento.

Vários comboios Alfa Pendular foram 
postos em circulação na madrugada 
de Sexta para Sábado (de 17 para 18 
de Dezembro), ligando Lisboa a Braga, 
Porto e Faro, protagonizando assim 
uma madrugada agitada à partida da 
estação do Oriente, em Lisboa.

Populações protestam contra sus-
pensão das obras do Metro do 
Mondego
O final de 2010 ficou marcado pelo 
protesto das populações do Ramal da 
Lousã contra a suspensão das obras do 
Metro do Mondego.

Depois do fecho do Ramal da Lousã 
para obras de reconversão para o Met-
ro do Mondego, esta suspensão impli-
ca que a solução ferroviária que estas 
populações tinham à sua disposição 
fica adiada (ou mesmo condenada?) 
durante tempo indeterminado, com 
impactos muito negativos para toda a 
região.

Alguns autarcas defendem já a re-
posição do serviço ferroviário exis-
tente até à altura do início das obras.

Railpool encomenda Vectron
A empresa de leasing de locomotivas 
Railpool, sediada em Munique, enco-
mendeu à Siemens seis locomotivas 
Vectron, um novo modelo do fabrican-
te alemão apresentado na Innotrans 
deste ano.

As novas locomotivas terão uma potên-
cia de 6.400kW, e poderão circular até 
velocidades de 200 km/h. As locomo-
tivas serão multitensão para poderem 
circular em vários países diferentes, e 
estarão à disposição dos tráfegos de 
mercadorias e de passageiros na Eu-
ropa Central.

Esta encomenda é justificada com o 
aumento das necessidades de tracção 
com a abertura do mercado a novos 
operadores privados de mercadorias e 
de passageiros.


