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No mês passado assistiu-se à viragem de página na governação portuguesa. Nunca o transporte ferroviário foi 
tão destacado na imprensa nacional, como o foi nos últimos 6 anos de governação. Em 2004 por exemplo, pou-
cos saberiam o que era este tal problema da bitola, que bloqueia tanto o crescimento ferroviário da península 
ibérica. 

Inicialmente foi uma senhora, na altura secretária dos transportes, que mostrava objectivos muito bem defini-
dos para o futuro do nosso caminho-de-ferro. Mas verdade é que ao fim de 6 anos de governação, onde de tudo 
se discutiu, nada ou pouco mudou no panorama ferroviário nacional e é com os erros do passado que o presente  
governo também se deve orientar.

Modernizou-se a linha da Beira Baixa, sem ainda ninguém perceber 
muito bem o que ali andaram a fazer. A linha continua praticamente 
com os mesmos tempos de viagem em relação à pré-modernização 
e o erro foi cometido quando se pensou num futuro a 15 anos, sem 
nunca se definir um projecto definitivamente sólido para aquele 
eixo. O objectivo seria criar uma boa alternativa à linha da Beira Alta, 
por ali? Seria concorrer com a A23, mantendo os comboios junto ao 
Tejo?

Inaugurou-se a importante variante de Alcácer do Sal, que veio ofe-
recer mais capacidade àquela zona, cada vez mais congestionada. 
Deu-se o passo gigante da modernização do troço Bombel-Évora, ai-
nda que foi necessário encerrar injustificadamente por duas vezes o 
troço Casa Branca-Évora. Falou-se tanto deste projecto que visa ligar 

Sines a Espanha para mercadorias, garantindo importantes condições que o porto de Sines necessita para se vir 
a assumir como uns dos principais portos da Europa. E o que acontece depois? É o “mesmo” governo que dá um 
golpe no mesmo projecto ao deixar outros bens de interesse municipal apoderarem-se da variante de Grândola 
a Santiago do Cacém, deixando por terra todo o forte investimento que se estava a fazer no restante eixo Sines-
Caia.

Ergueu-se a variante da Trofa, mas os projectos para a electrificação do Minho e o Douro custam a sair do pa-
pel.

Ainda houve tempo para se pensar em enterrar 40 milhões de euros em duas linhas, que hoje até estariam bem 
a funcionar nas condições que as fizeram encerrar.

Esqueceu-se a variante de Santarém. Não se definiu qualquer projecto estruturante na modernização da linha 
do norte, que continua com todos os problemas conhecidos.

E o TGV? A boa solução à linha do norte arrasta-se há 20 anos de página em página sem nunca sair do índice. 
A TTT, provavelmente a obra ferroviária mais importante (a par da linha Évora-Caia para mercadorias)  que vai 
chegar com o TGV, arrasta-se mais que o lento projecto do Poceirão a Caia. Penso que o governo que agora 
cessou pecou por não ter avançado com o projecto da AV mais cedo, agora corre-se o risco de não existirem 
condições para se avançar com as obras tão cedo.

As prioridades são muitas, mas em tempos de crise deve-se focar evidentemente no eixo Lisboa-Madrid. Existe 
um compromisso com Espanha, que já chegou com as obras a Badajoz, além das elevadas indemnizações e a 
perda de fundos europeus perante a suspensão do projecto.

Editorial

Ricardo Ferreira
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COMBOIO DESCARRILA PERTO DE ÁGUEDA
No dia 1 de Junho, a automotora de via estreita 9637, que fazia o regional 
entre Sernada do Vouga e Aveiro, descarrilou perto de Águeda por volta 
das 7h. Seguiam três pessoas dentro da automotora que não sofreram 
qualquer ferimento.

O acidente deveu-se a um tirefond encravado entre dois carris, pelo que a 
tese de sabotagem está em cima da mesa.

FINAL DE OBRAS NA LINHA DO DOURO
A REFER deu por concluídos os trabalhos de limpeza e reabilitação de ta-
ludes entre as estações de Aregos e Régua, na Linha do Douro. Esta inter-
venção visou, sobretudo, reparar os problemas detectados pelas diversas 
inspecções à linha e impedir que voltem a ocorrer desmoronamentos.

Foram intervencionados 24 locais entre as duas estações, numa empre-
itada com a duração de 120 dias.

© REFER

© Rui Brito

COMBOIO HISTÓRICO DO DOURO REGRESSA ESTE VERÃO
O velho comboio histórico a vapor está de volta e vai circular entre a Régua 
e o Tua neste verão. Os passeios estão previstos para todos os sábados 
entre os dias 23 de Julho e 1 de Outubro, que contudo regista menos dois 
meses de actividade em relação ao ano anterior.

A composição prevista será a mesma que em outros anos.

© André Lourenço

Notícias

© José Sousa

© João Cunha

FIM DO SERVIÇO INTERNACIONAL PARA VIGO
 
A partir do dia 10 de Julho, a CP deixará de prestar serviço entre Valença e 
Vigo, no seguimento de dificuldades técnicas não especificadas, mas que 
estarão possivelmente relacionadas com os custos de um serviço normal-
mente pouco frequentado.

Os comboios internacionais passarão então a terminar e partir da estação 
portuguesa de Valença.

SINALIZAÇÃO ELECTRÓNICA ENTRA AO SERVIÇO
 
Entrou ao serviço no dia 5 de Junho a nova sinalização electrónica na linha 
da Beira Baixa, entre Castelo Branco e a Covilhã. Comandada pelo CCO de 
Lisboa e pela mesa de concentração Castelo Branco-Norte, o novo sistema 
substituiu a regulação das circulações por cantonamento telefónico.

Alguns problemas na entrada ao serviço da sinalização provocaram diver-
sos atrasos nos primeiros dias de funcionamento.
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Actualidades

A CP Lisboa suprimiu durante o mês de 
Junho a família de comboios de São Pe-
dro, na linha de Cascais.

Inicialmente anunciada como resultado 
das greves decretadas inicialmente por 
diversas organizações sindicais, o certo 

Urbano Cais do Sodré - Cascais - © João Cunha

A série de greves que afectaram a circu-
lação ferroviária no segundo trimestre 
deste ano, e desconvocadas no mês de 
Junho, deixaram pesadas marcas nas 
empresas.

As unidades da CP dedicadas ao trans-
porte de passageiros tiveram pesadas 
perdas, sobretudo nos dias de greves 
que coincidaram com sexta-feira, um 
dia habitualmente mais movimentado 
nas circulações de longo curso.

Na CP Carga por exemplo as contas aos 
prejuízos foram rápidas. Nos primeiros 
cinco meses do ano, a empresa perdeu 
cerca de 3,5 milhões de Euros em re-
ceitas, o equivalente a ter transportado 
menos 624.000 toneladas de merca-
doria face aquilo que estava planeado.

Esta quebra segue-se a um primeiro 
trimestre em que a empresa havia 
registado claras melhorias na sua per-
formance, com aumento das cargas 
transportadas e com níveis de eficiên-
cia aumentados.

Locomotivas estacionadas na Bobadela -  © João Cunha

avarias e demais problemas colocados 
à manutenção.

Esta supressão serviu por isso mesmo 
para dar maior margem para a gestão 
desta frota de 34 automotoras (17 trip-
las, 17 quádruplas), que apresentam 
múltiplos problemas estruturais.

Recorde-se que a CP teve prevista a 
substituição integral deste parque por 
novas automotoras bitensão, para pos-
sibilitar serviços para lá da linha de Cas-
cais, mas devido às dificuldades finan-
ceiras da empresa e do Estado acabou 
por ficar sem seguimento.

Entretanto e ainda na linha de Cascais, 
a CP reforçou a sua oferta na noite das 
festas populares de Lisboa, asseguran-
do vários comboios madrugada den-
tro.

é que a supressão se manteve mesmo 
após a desconvocação dessas greves.

A razão é simples, e prende-se com o es-
tado do material automotor que serve 
esta linha, e cujo estado de degradação 
não surpreende, multiplicando-se as 

Greves deixam marcas

Família de São Pedro suprimida
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Actualidades

Desde o final do mês de Junho, que 
uma campanha de auscultação dos 
carris da via férrea nacional percorre a 
rede.

Esta campanha destina-se à verificação 
da integridade física dos carris instala-

O veículo utilizado para a auscultação de via - © João Morgado

A anunciada saída de serviço das loco-
motivas 1960 sofreu um atraso consid-
erável, e não será em princípio realiza-
da durante o mês de Julho.

De facto, e ao contrário do previsto, 
não existem ainda locomotivas 1900 
e 1930 disponíveis para ocuparem no 
depósito de Contumil o lugar das 1960, 
em serviço na CP Carga.

A ideia inicial era a de recuperar para 
serviço comercial várias locomotivas 
1930 há algum tempo retiradas de 
serviço e encostadas no Barreiro, e 
com isso conseguir não só uma maior 
uniformidade na frota de locomotivas 
diesel utilizadas no país, como também 
de poupar nos elevados custos de ma-
nutenção e gastos de combustível das 
locomotivas 1960.

Os cursos foram ministrados aos 
maquinistas do depósito de Contumil 
que ainda não estavam habilitados a 
conduzir as locomotivas 1930, mas as 
dificuldades orçamentais acabaram por 
impedir que na data prevista as locomo-
tivas encostadas no Barreiro estivessem 

© João Cunha

Sorefame por questões de freio. A 
composição efectua a auscultação de 
via à velocidade máxima de 40 km/h, 
e sempre madrugada dentro para não 
interferir com as circulações comerciais 
durante o dia.

A tracção é sempre fornecida por uma 
locomotiva da série 1400, e em algumas 
linhas será necessária a ajuda de uma 
segunda locomotiva 1400 de modo a 
evitar as manobras para inversão de lo-
comotivas em estações onde tal não é 
tão simples de realizar.

Esta campanha de auscultação de via 
sucede à campanha de verificação 
geométrica das vias, que foi realizada 
como é habitual pelo veículo EM 120 
da Refer.

dos na rede, e recorre a um vagão da 
empresa Sperry Rail, que efectua esta 
verificação por meio de ultrasons.

A composição percorre o país até ao 
próximo dia 22 de Julho, e além do 
referido vagão inclui uma carruagem 

Migração das locomotivas 1930 atrasada

Auscultação de via percorre o país

Não é ainda possível afirmar com certe-
za qual a nova data para a efectivação 
da substituição das 1960 por 1930 no 
depósito de Contumil, mas parece ser 
seguro que tal acontecerá ainda este 
ano.

já recuperadas para serviço comercial. 
Entre as locomotivas a serem repostas 
em serviço comercial contam-se as lo-
comotivas 1944, 1946 e 1947, que se 
encontram ainda em reparação nas ofi-
cinas da EMEF do Barreiro.
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Actualidades

Foi colocada sob tensão na semana de 
23 a 27 de Maio a catenária no troço 
Castelo Branco - Vale de Prazeres. An-
tes de tal acontecer, uma composição 
formada por uma 1550 rebocando 
uma locomotiva 4700 e o furgão de in-

Composição da inspecção de catenária, na Praia do Ribatejo - © José Sousa

Chegou a Portugal no passado mês de 
Maio uma locomotiva Taiga Trommel 
húngara de bitola europeia, que terá 
sido embarcada na Hungria também 
no referido mês.

Trata-se da locomotiva M62 002 e 
chegou a Portugal juntamente com 
mais duas máquinas de vias para bi-
tola europeia.

O material foi colocado nos estaleiros 
da Ferrovias em Casa Branca. Foi cria-
da uma pequena linha de bitola euro-
peia para o acolher.

Tudo indica que este material se desti-
na à breve construção da linha de alta 
velocidade entre Lisboa e Madrid.

Durante a construção da AV será com 
certeza possível avistar mais locomoti-
vas de bitola europeia em Portugal.  

 Taiga Trommel em Casa Branca, Junho de 2011 - © João Balseiro

Este troço é alimentado pela subesta-
ção de tracção de Ródão, que alimenta 
todo o troço entre Belver e Vale de 
Prazeres.

Fica agora a faltar colocar sob tensão 
o troço Vale de Prazeres - Covilhã, que 
será alimentado pela subestação de 
tracção de Fatela-Penamacor. Falta ain-
da finalizar os trabalhos de catenária no 
interior do Túnel da Gardunha, sendo 
esta a obra mais atrasada do conjunto 
de intervenções realizadas entre Caste-
lo Branco e a Covilhã.

Para já os impactos no serviço fer-
roviário da colocação sob tensão deste 
troço são nulos (embora os comboios 
de mercadorias Entroncamento - 
Castelo Novo já pudessem aproveitar 
esta novidade), ficando então à espera 
da colocação sob tensão do troço até à 
Covilhã.

specção da catenária percorreu o troço 
Castelo Branco - Vale de Prazeres, in-
specção após a qual foi colocada sob 
tensão e percorrida novamente por 
uma 4700 (desta vez em tracção) e pelo 
furgão de inspecção de catenária.

Taiga Trommel em Portugal

Catenária sob tensão até Vale de Prazeres
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Actualidades

O tráfego de transporte de Carvão 
entre o Porto de Sines e a Central do 
Pego, perto de Abrantes, está em alta 
nos últimos dois meses. Vários foram 
os problemas que afectaram os vagões 
Uaoos no início do ano, com a detecção 
de problemas nomeadamente nos 
órgãos de rolamento, e que motivaram 
um corte no número de comboios que 
diariamente fazem esta ligação.

Com o carvão a acumular-se no porto 
de Sines, a CP viu-se obrigada a colocar 
em marcha um programa de circula-
ções muito reforçado face oa habitual 
para conseguir transportar as mais de 
200.000 toneladas que em Maio se 
acumulavam em Sines.

Numa primeira fase, com muitos vagões 
Uaoos parados devido às necessidades 
de substituição já enunciadas, a CP teve 
de recorrer a uma composição formada 
por vagões Us, normalmente afectos 
ao transporte de balastro e areia, para 
se juntar às duas composições normais 
neste transporte. Duas 4700 assegura-
vam a tracção, marcando o início das 
prestações desta série nestes serviços.

Com a disponibilidade crescente de 
vagões Uaoos, esta composição foi 
substituída pelos tradicionais vagões 
Uaoos, entregues às 5600 com engates 
semi-automáticos Atlas. O número de 
circulações passou as três diárias que 
eram regra no início do ano, tendo 
mesmo chegado a ser cinco os com-
boios diários entre Sines e o Pego.

O que também avançou neste período 
foi a substituição de engates dos vagões 
Uaoos e das locomotivas 4700, trocan-
do os seus engates de origem (Atlas no 
primeiro caso, de tensor no segundo) 
por novos engates de tensor reforça-
dos, com uma resistência à força de 
tracção 1,6 vezes superior aos engates 
de tensor mais habituais.

O primeiro teste a estes novos engates 
começou no início de Junho, com um 
novo comboio Sines - Pego a ser asse-
gurado por vagões Uaoos encabeçados 
por uma 4700 e com dupla tracção pela 
cauda assegurada por uma 5600.

Estes comboios, com um misto de en-
gates de tensor reforçados e engates 
Atlas, são operados ao abrigo de um 

novo texto regulamentar, a ICS 106/11. 
Este texto regulamenta a circulação 
destes comboios com dupla tracção 
pela cauda autorizando uma veloci-
dade máxima de 80 km/h (contra 60 
km/h habitualmente nestas situações).

De forma a comportar os diferentes ti-
pos de engates existentes nestes com-
boios, tornou-se imprescindível o uso 
de vagões de transição, no caso os ha-
bituais vagões cisterna de tipo Zaes eq-
uipados com um engate de tipo difer-
ente em cada um dos topos.

Até ao final do ano deve estar con-
cluída a substituição dos engates quer 
nos vagões Uaoos quer nas locomo-
tivas 4700, e será então posto fim ao 
parque específico para os tráfegos mais 
pesados composto por vagões e loco-
motivas equipadas com engates semi-
automáticos Atlas.

Como exemplo, os actuais engates de 
tensor permitem uma carga limite de 
1360 toneladas no percurso Sines - 
Pego, e os engates de tensor reforçados 
permitem desde logo uma carga limite 
de 2176 toneladas. A comparar com as 
habituais 1960 toneladas dos comboios 
Tejo Energia asseguradas pelos engates 
Atlas. Mais do que suficiente para to-
dos os tráfegos, portanto.

Comboio Porto de Sines - Central do Pego, com dupla tracção pela cauda- © João Balseiro

Tráfego Tejo Energia em alta

Comboio pronto a sair do Poceirão - © Carlos Loução
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Actualidades

As automotoras quádruplas de dois 
pisos da CP Lisboa, as UQE 3500, pre-
param-se este ano para ganhar uma 
nova vida.

Entradas ao serviço em 1999, estas uni-
dades são iguais às unidades da Ferta-
gus, pertencendo de resto à mesma 
série. 

Actualmente, as doze unidades da CP 
(3519 - 3530) prestam serviço numa ro-
tação de nove unidades aos dias úteis, 
nos serviços urbanos Lisboa - Azambuja 
e Castanheira do Ribatejo - Alcântara-
Terra, sendo esse serviço reduzido a 
apenas duas unidades nos feriados e 
fins de semana, quando duas unidades 
chegam para assegurar o serviço Lisboa 
- Azambuja.

Estas automotoras têm apresentado 
uma imagem em constante degradação 
nos últimos anos, piorando ainda mais 
uma imagem que já não era particular-
mente atraente aquando da entrada em 
serviço, sobretudo se comparada a sua 
decoração com as irmãs da Fertagus, 
sempre muito muito mais cativantes ao 
olhar.

Além da decoração exterior, estas uni-
dades apresentam um avançado esta-

do de degradação dos seus interiores, 
repetidamente vítimas de vandalismo.

Por tudo isto e também pelo número de 
quilómetros já realizados desde a sua 
entrada ao serviço, a CP decidiu avan-
çar este ano para a revisão de meio de 
vida destas unidades, procurando não 
só a revitalização da imagem destas un-
idades como de repor a qualidade orig-
inal dos interiores destes comboios.

Os interiores vão no entanto ver apenas 
pequenas mudanças, o mínimo indis-
pensável para voltarem a oferecer aos 
clientes um ambiente limpo e seguro 
para fazerem as suas viagens. Todos 
os painéis serão limpos, e as capas dos 
bancos serão mudadas, uma vez que as 
actuais estão muito desgastadas.

Os corrimãos deixarão o verde para 
passarem a ostentar a cor vermelha, 
algo que é aliás o tónico para a decora-
ção exterior implementada, muito mais 
apelativa do que a decoração original.

A decoração exterior assenta numa 
combinação de vermelho, preto e 
branco (portas, frente e espelhos ret-
rovisores dos maquinistas) que confere 
uma identidade visual totalmente nova 
a estas automotoras.

Esta opção pela predominância da cor 
vermelha vem no seguimento da op-
ção de continuidade do vermelho nas 
unidades 2300 em serviço na linha de 
Sintra.

Em termos mecânicos e electrónicos 
tudo ficará na mesma, já que estas 
unidades possuem uma fiabilidade 
bastante razoável e que não aconselha 
por isso a nenhum tipo de alteração.

Todas as unidades serão tratadas pelas 
oficinas do Entroncamento da EMEF, 
e espera-se que após a conclusão da 
primeira UQE, as restantes sejam trata-
das ao ritmo de uma unidade por mês.

A nova decoração das UQE 3500

UQE 3500 ganham nova cara

Primeira unidade a ser pintada, no Entroncamento
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O objectivo podia chegar a ser utópi-
co se a viagem tivesse sido pensada 
sem tomar em conta o tamanho do 
país, que é um continente. Se é im-
possível conhecer ferroviariamente os 
EUA num espaço de tempo tão curto, 
concentremo-nos em 3 ou 4 coisas 
e aproveitemo-las ao máximo. Para 
muitos, gostar de comboios reflecte-
se nas fotos que se tiram, para outros 
dá-se largas a este gosto apreenden-
do informação. Também gosto disto 
tudo, mas pessoalmente o que me re-
aliza em termos ferroviários é viajar de 
comboio.

Escolher os EUA para um tour fer-
roviário é juntar o útil ao agradável. 
Num país em que o transporte de pas-
sageiros por ferrovia é desprezado, 
a Amtrak mantém alguns comboios 
míticos de longo curso que atraves-
sam o país. Old-fashion q.b. nas suas 
carruagens antigas de inox e com um 
conforto e serviço suficiente para 
agradar aos mais exigentes, mas sem 
luxos, estes comboios proporcionam 

simplesmente algumas das viagens 
ferroviárias mais fantásticas que é 
possível imaginar no nosso planeta. 
As magníficas paisagens do continente 
norte-americano e o movimento nas 
linhas de mercadorias onde os com-
boios da Amtrak circulam contribuem 
para tal. Uma viagem que é inequivo-
camente mais interessante e genuína 
do que um “cruzeiro” no Expresso do 
Oriente ou afins, em que o luxo des-
mesurado transforma a experiência 
em algo artificial, por uma fracção do 
preço.

Alternativa à mais que batida Nova 
Iorque, Chicago é o ponto de partida 
ideal. A capital do Illinois é o princi-
pal hub ferroviário do país. Dispõe 
de uma óptima rede de transportes 
públicos, muito acima da média das ci-
dades americanas, em que o automóv-
el, para o bem e para o mal, é rei. A 
Amtrak dispõe de comboios de média 
distância para algumas cidades do 
Midwest. A Metra opera várias linhas 
suburbanas, quase todas com carrua-

gens duplex, em push-pull com loco-
motiva diesel. Mas o grande destaque 
é mesmo o El, ou L, o sistema de met-
ro elevado [FOTO 2], que ao nível de 
um segundo andar atravessa as ruas 
da cidade. Com as suas plataformas 
e estações ainda em madeira, parece 
saído de um filme dos anos 30, mas 
cumpre a sua função com eficácia. As 
carruagens são de inox forte e feio e as 
composições, controladas por torres 
de controlo espalhadas pela rede, são 
conduzidas por maquinistas com uma 
mão no manípulo e outra no interco-
municador, a avisar da próxima esta-
ção ou, o mais recorrente, das portas 
a fechar “Attention, doors closing…”. 
Começa por se achar diferença para a 
Europa nas mais informais mensagens 
gravadas da próxima estação: “Clark 
and Lake is next, doors open at left at 
Clark and Lake”.

O California Zephyr, que liga diari-
amente Chicago a São Francisco, é 
um dos mais famosos comboios da 
Amtrak. Talvez por ligar 2 cidades míti-

Uma vista sobre a zona da estação de Chicago - © João Lourenço

À descoberta dos EUA
1ª parte

por João Lourenço
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Foto 2: o L de Chicago - © João Lourenço

cas, talvez por atravessar quase todo 
o país, ou então por o fazer ao longo 
de uma magnífica selecção natural 
de paisagens, desde as Montanhas 
Rochosas, à Sierra Nevada, passando 
pelos desertos do Utah e do Nevada.

17 de Maio, 13.00, Chicago Union 
Station:

A estação central de Chicago, com a 
monumentalidade de uma catedral 
e o seu sombrio e grande átrio em 
mármore com escadarias, mais pa-
rece saído de um filme de gangsters. 
As plataformas, porém, têm menos 
encanto: são subterrâneas, apertadas 
e apenas se pode chegar lá munido 
de bilhete. A magnífica composição 
já nos espera, com as 2 locomotivas 
General Electric P42 DC Genesis, o 
furgão  e as 10 carruagens Superliner 
de 2 pisos (4 camas, 4 lugares senta-
dos, 1 bar panorâmico e 1 restauran-
te). Dado o facto de vários comboios 
grandes estarem a partir a esta hora, 
entre os quais o Southwest Chief para 
Los Angeles, apenas 15 minutos antes 
da partida nos abrem as portas para 
a plataforma, que tem uma azáfama 
incrível à volta de carrinhos de baga-
gem e transporte de pessoas com 
dificuldades de locomoção (idosos, 
deficientes motores e obesos), nos 2 
sentidos, o que causa hilariantes en-

garrafamentos na estreita plataforma 
e faz com que mesmo a pé seja difícil 
chegar à nossa carruagem. Após percor-
rer várias vezes a plataforma e pergun-
tado ao condutor, a 2 assistentes de car-
ruagem e a mais alguém com a farda da 
Amtrak, finalmente consigo localizar a 
minha 531, a única que não estava iden-
tificada.

Instalo-me no compartimento Room-
ette [FOTO 3], no piso de baixo, com-
posto por 2 lugares frente a frente que à 
noite dão lugar a 2 camas beliche, tudo 
disposto longitudinalmente e encostado 
à janela. É um espaço acolhedor para 
atravessar um continente este que vai 
ser o meu quarto nas próximas 2 noites. 
Mesmo ao lado, o espaço para as baga-
gens mais volumosas (que nos compar-
timentos uma mala maior simplesmente 
não cabe), os WCs e o duche comuns. 
Há também quartos com WC privativos, 
2 deles familiares, com 4 camas. Em 
cada carruagem, 1 máquina de água e 
gelo, outra de café (à descrição), que os 
americanos não dispensam andar sem-
pre a beber qualquer líquido quente ou 
frio.

14.00: A saída de Chicago faz-se de 
forma especialmente simples e rápida, 
para aquilo que é habitual numa grande 
cidade. Ao sair da Union Station, pas-
samos pelas triagens da Amtrak e Me-
tra e tomamos logo a via da BNSF. Em 

menos de nada estamos a atravessar 
agradáveis subúrbios residenciais, a 
bem mais de 100 km/h, cruzando ainda 
com 2 ou 3 composições da Metra. De 
realçar a ausência de grafitties e lixo 
em redor da linha. Fica a dúvida se tal 
se deve a um maior civismo dos ameri-
canos, natural ou imposto por pesadas 
multas, às janelas fechadas nos com-
boios, ou à manutenção feita pelas em-
presas donas das linhas. 

Nos EUA, cerca de 50% do transporte 
de mercadorias é feito por via fer-
roviária e percebe-se porquê quando 
se observa que as indústrias, pequenas 
ou grandes, se instalam à beira da linha. 
Com muitos ou poucos vagões parquea-
dos, quase tudo se transporta por com-
boio. Numa fábrica da Frito Lay, estão 
2 vagões de cereais e 1 cisterna, certa-
mente para ajudar a compor um com-
boio de distribuição muito maior. Aqui 
não há comboios pequenos, qualquer 
um que se irá cruzar com o nosso tem 
sempre na ordem dos 100 vagões e de-
mora uma eternidade passar por ele.

Ainda no Illinois, a indústria deu en-
tretanto lugar a uma paisagem 100% 
rural. À beira da linha só se avistam 
explorações agrícolas sem fim, muitas 
delas também com o seu ramal para es-
coar sobretudo os cereais.

Foto 3: compartimento Roomette 
© João Lourenço
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Devido à importância da infraestrutu-
ra, que movimenta milhões em com-
boios pesadíssimos, esta tem que es-
tar sempre operacional. É evidente o 
cuidado posto pela BNSF na conserva-
ção das suas vias, aparecendo de vez 
em quando equipas de manutenção, 
com carrinhas pick-up aptas a circular 
nos carris e de hora em quando tam-
bém na de construção de novos ra-
mais, para servir uma quinta ou uma 
fábrica.

Em Galesburg [FOTO 4], a paragem é 
um pouco mais demorada, porque o 
pessoal tem que resolver um prob-
lema com a alimentação eléctrica da 
composição, que de vez em quando 
falha. Nestas primeiras 2.38 horas, 
com toda a saída de Chicago e 2 es-
tações pelo meio, fizemos 162 milhas, 
numa apreciável média de 99 km/h.

A via não tem o requinte da europeia, 
é quase toda em travessa de madeira, 
alternando o carril soldado com o in-
dividual, algum em barras curtas. Mas 
está bem mantida e preparada para 
um peso por eixo descomunal, a jul-
gar pelo espaçamento das travessas, 
que quase não deixam ver o balastro 
nos seus intervalos. Indiferentes ao es-
tado da linha, as carruagens Superliner 
surpreendem pelo comportamento 
dinâmico. A suspensão filtra muito bem 

Louisville, Kentucky. O senhor é nem 
mais nem menos que o artista da Disney 
que escreve actualmente (e já há mui-
tos anos) as histórias do Pato Donald. 
A conversa  é animada, fala-se sobre o 
declínio da BD nos EUA, sobre as inevi-
táveis comparações entre os EUA e a Eu-
ropa. A refeição foi uma agradável sur-
presa, frango frito com puré de batata 
e legumes, tudo caseiro e de confecção 
irrepreensível.

Em Creston, levamos 1h de atraso, nada 
de mais. Para amanhã, recomenda-
se um despertar cedo, uma vez que a 
chegada a Denver acontece pelas 7.00 
da manhã e a partir daí desenrola-se a 
paisagem mais espectacular de toda a 
viagem, as Montanhas Rochosas. Re-
gresso ao compartimento e como a 
noite cerrada deixa ver pouco lá fora, 
entretenho-me a ver um filme. Paramos 
no meio do nada e aqui continuamos ai-
nda, quando pelo horário já deveríamos 
ter chegado a Omaha há 1h30.

00.45: finalmente recomeçamos a mar-
cha e passamos o rio Missouri, que mar-
ca a entrada no Nebraska. Omaha não 
deve estar longe, mas ninguém nos tira 
umas boas 2 horas de atraso… Hora de 
ir dormir!

18 de Maio

O despertar acontece ao mesmo tempo 
que entramos no Colorado e mudamos 
para o fuso horário das Montanhas. O 
condutor dá-nos os bons dias, informa-
nos das 2 horas de atraso que levamos 
e do seu motivo, a paragem de ontem 
à noite devido ao veio de um rodado 
partido num comboio de mercadorias à 
nossa frente, que ficou a impedir a linha.

Depois do pequeno-almoço, em com-
panhia de uma senhora dos seus 40 
anos, de uma bonita rapariga do Min-
nesota, ambas esquerdistas e de con-
vicções ambientalistas e de um velhote 
afro-americano, chegamos a Denver, 
capital do Colorado. Para entrar na esta-
ção provisória (visto que a Union Station 
está em obras de remodelação), o com-
boio tem que entrar de marcha atrás, 
para voltar a sair no mesmo sentido. É 
uma paragem-chave do California Zeph-

as irregularidades e as suas 67 toneladas 
dão-lhes uma grande inércia, fazendo 
com que todos os movimentos sejam 
lentos, mais parecendo que vamos num 
navio.

Ao cruzar o rio Mississipi, entramos 
no estado de Iowa com 30 minutos de 
atraso e em Mount Pleasant, um peque-
no apeadeiro no campo, entram 2 pas-
sageiros. Como a sua carruagem ficou 
de fora da pequena plataforma, a assis-
tente pede (via sistema sonoro geral) ao 
maquinista para avançar o comboio uns 
metros, para permitir ao casal subir mais 
facilmente com as suas pesadas malas! 
A relação entre tripulação e os passage-
iros é sempre assim neste tom infor-
mal. O sistema sonoro das carruagens 
é usado para tudo, até para o condutor 
comunicar com os assistentes, muitas 
vezes com muito humor e claro, para dar 

informações úteis aos passageiros, tais 
como o tempo de paragem em cada 
estação, se podemos ou não descer, ou 
dentro de quantas horas é a próxima 
oportunidade para sair!

O jantar é servido em 3 turnos, para 
poder dar resposta a toda a gente: 
17.00, 18.30 e 19.45. Não estando ha-
bituado aos horários madrugadores 
dos americanos, decido-me por este 
último. Na lotaria das mesas, calha-me 
a companhia de um simpático casal de 

Foto 4: o California Zephyr em Galesburg, Illinois - © João Lourenço
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yr, mais demorada, porque é preciso 
reabastecer a composição de água, 
gasóleo e comida e mudar de maquini-
sta e condutor (o pessoal do restau-
rante e carruagens é sempre o mesmo 
em toda a viagem). Além disso, entram 
e saem muitos passageiros, mais as re-
spectivas bagagens que vão registadas 
no furgão.

Entramos agora na via da Union Pa-
cific, que começa por ser de travessa 
de betão monobloco, indo depois al-
ternando com a tradicional travessa 
de madeira. Impressiona a dimensão 
da triagem à saída da cidade e pouco 
depois passamos pela famosa Big 10 
Curve, uma esplêndida curva a 180º, 
numa zona bastante aberta, divinal 
para o spot. Depois, subida a sério, 
com muitas curvas cerradas, túneis e 
pontes e umas boas milhas depois, os 
primeiros desfiladeiros. A paisagem 
é soberba e a linha é uma verdadeira 
obra de engenharia, comparável às do 
Douro e Tua, mas com uma diferença: 
uma extensão muito maior. Cruzamos 
com o California Zephyr que vem em 
direcção oposta e de quando em vez, 
com brutos martelos puxados por 5 e 6 
locomotivas.

Vou até ao bar, uma magnífica carrua-
gem panorâmica envidraçada. No piso 
de baixo está o balcão e no de cima o 
lounge com um conjunto de cadeirões 
virados para a paisagem que vai cor-
rendo ao nosso lado. O ambiente é de 
convívio, relax e contemplação, com as 
cadeiras todas ocupadas e os passage-
iros a entreterem-se a comer, beber, 
jogar às cartas ou xadrez, ler um livro, 
ouvir música, ou simplesmente conver-
sar com os companheiros de viagem 
que entretanto conheceram. Os ameri-

canos, apesar de estarem longe de ser 
calorosos como os povos latinos, são 
informais, inequivocamente simpáticos 
e têm imensa facilidade (e hábito) em 
meter conversa com qualquer pessoa. 
Quando por algum motivo percebiam 
que não eu não era americano, tardava 
muito pouco até lançarem o desblo-
queador de conversa “Where are you 
from?” À resposta “Portugal”, seguia-se 
quase sempre uma exclamação e muitas 
perguntas!

Em Winter Park, chegamos aos 3000 
m e com a altitude, aparece a neve e o 
nevoeiro, pelo que regresso ao compar-
timento. A paisagem continua magní-
fica, mas parece que lhe falta algo para 
aquela imagem que temos do Colorado, 
pois é tudo demasiado verde. Mas quan-
do os desfiladeiros parecem já ter termi-
nado, eis que surge o Glenwood Canyon, 
já de rocha vermelha e mais espectacu-
lar que os anteriores. Após grande par-
te da viagem longe das principais vias 
rodoviárias, aparece-nos a auto-estrada 
na outra margem do rio e com um tra-
çado tão espectacular e radical quanto 
a linha. Apesar do traçado, a velocidade 
nestes desfiladeiros tem sido sempre 
boa, a rondar os 70-80 km/h, com a via 
em bom estado.

Temos vindo a recuperar ligeiramente o 
atraso, chegamos a Grand Junction com 
1h50, mas a UP só nos dá autorização de 
partida 15 minutos depois, pelo que o 
atraso se fixa nas 2h05. Debaixo de forte 
chuva, entramos no Utah, ainda com luz 
suficiente para contemplar a magnífica 
paisagem desértica. É de ficar estar-
recido, sobretudo para quem vem da 
Europa. O deserto é a perder de vista, 
pontuado por pequenos montes achata-
dos em cima, tudo de cor amarelada e 

com pequena vegetação muito rasteira. 
Casas não se vislumbram, apenas a 
auto-estrada que vai paralela à linha e 
que tem potencial para ser um cenário 
perfeito para uma roadtrip. O ambiente 
melancólico do final de tarde é o mais 
relaxante possível e convida à contem-
plação.

Em pleno deserto, paramos uns minu-
tos para o condutor fazer uma in-
specção visual ao comboio, com este a 
passar em velocidade muito reduzida, 
fica a dúvida sobre o motivo. Segue-se 
paragem na pequena estação de Green 
River, uma povoação no mínimo miste-
riosa, no meio do deserto, que parece 
saída de um filme sobre a América 
decadente, com as suas ruas em terra, 
casas simples, quase todas pré-fabri-
cadas e com uma pick-up estacionada 
em frente, e muitas trailers e roulottes. 
Afinal nem é muito diferente do que 
temos visto durante toda a viagem. O 
ambiente deste país real é igualzinho à 
imagem que temos, de ver na TV e nos 
filmes, sem tirar nem pôr!

O jantar de hoje foi uma aposta segura. 
Como no bilhete está incluído o jantar, 
independentemente do prato (apenas 
o álcool é à parte), nada me impediu de 
escolher o mais caro da lista: um bife do 
lombo ($17,95), seguramente um dos 
melhores que já comi! Numa empresa 
pública que dá tanto prejuízo e num 
comboio que não é de luxo, é admirável 
ver o empenho da Amtrak em servir os 
seus passageiros com um serviço muito 
acima da média e do que seria de espe-
rar a bordo de um comboio.

Em pleno deserto, a belíssima música 
da rádio X96 de Salt Lake City, ajudou-
me a adormecer. Dormir num comboio 
nocturno é das experiências mais fan-
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tásticas que se pode ter numa viagem. 
É algo de absolutamente relaxante, 
estar no conforto da cama, embalado 
pelo andar do comboio, com o ruído da 
máquina em fundo, a saber que se está 
a atravessar lá fora o desconhecido.

19 de Maio

O despertar é sempre empolgante, 
com a curiosidade de tentar perceber 
onde estamos. O de hoje foi algures no 
Nevada, já no fuso horário do Pacífico 
(GMT -8), com o condutor a anunciar 
que, devido a avaria de outro comboio 
de mercadorias durante a noite, havía-
mos acumulado mais um atraso, agora 
de 3 horas. Juntamo-nos ao rio Truck-
ee, que nos irá acompanhar por 300 
milhas. Em Reno [FOTO 5], a chamada 
“maior pequena cidade do mundo”, 
com uns toques de Las Vegas em min-
iatura, fazemos mais uma paragem 
técnica, para mudança de maquinis-
tas e condutores. Entram a bordo 2 
voluntários do Museu Ferroviário de 
Sacramento, que nos vão explicando a 
história da linha e a sua envolvência. Já 
se avista a Sierra Nevada e depois de 
termos acordado no deserto, em me-
nos de nada estamos a subir a famosa 
Donner Pass, com 2 m de neve e paisa-
gem alpina. Só aqui começa o único 
troço de toda a viagem que se pode 
chamar de lento, com algumas partes 
a 30-35 mph (48 a 56 km/h), devido às 
muitas curvas e ao estado da linha que 
não é o melhor.

Poucas horas nos separam já do nosso 
destino final na costa do Pacífico. O 
comboio veio sempre com uma ocupa-
ção muito boa, a rondar os 90%. Entre 
os passageiros, predominam casais de 

meia idade a fazer a viagem das suas 
vidas, mas há um pouco de tudo, quase 
todos americanos. Grupos de jovens 
a viajar por lazer, viajantes individuais 
que vão a seguir a sua equipa de base-
bol, gente que vai ver a família, passar 
uns dias a casa… A maioria viaja por 
lazer, mas não faltam aqueles que es-
colhem a Amtrak pela conveniência ou 
comodidade da viagem, por poder des-
cansar durante a viagem, por evitar o 
stress e todas as deslocações inerentes 
ao aeroporto ou ao carro.

Já na California, a paisagem muda radi-
calmente e torna-se muito mais verde. 
Passamos por Roseville, a maior triagem 
da Union Pacific, de dimensão inimag-
inável. São 6 milhas de comprimento 
total, 136 milhas de vias, 55 vias lado a 
lado e capacidade para 6500 vagões!

Após Sacramento e com quase 3 horas 
de atraso, aproximamo-nos da Baía de 

São Francisco e do fim da viagem. 55 
horas e 4200 km depois de deixar a 
Union Station de Chicago, o nosso Cali-
fornia Zephyr entra na estação terminal 
de Emeryville, do outro lado da baía, 
de onde há autocarros que nos levam 
até São Francisco. Chega ao fim esta 
travessia ferroviária, que é uma forma 
perfeita de ver por dentro o verdadeiro 
país que as auto-estradas e os aviões 
não mostram!

Sabe bem pôr os pés em terra firme! 
São Francisco e a California seguem-se.

Foto 5: paragem na estação de Reno, Nevada - © João Lourenço
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Linha do Algarve, no troço Tunes - Lagos © Pedro André

A REFER, no passado dia 11 de Abril, 
deu por terminados os trabalhos de 
renovação da superstrutura de plena 
via da Linha do Algarve, numa ex-
tensão de 90 km, e que englobou os 
troços Tunes - Lagos e Faro - Vila Real 
de Santo António. Esta modernização 
da via havia-se iniciado em 2009, e 
consistiu na substituição das traves-
sas de madeira por travessas de betão 
monobloco para bi-bitola, colocação 
de carril de barra longa com soldadura, 
eliminando assim as juntas, e reforço 
de balastro nalguns locais.

Durante estes quase dois anos em que 
a  Linha do Algarve andou em obras, 
há que realçar que foram raras as vez-
es em que a circulação esteve inter-
rompida, já que uma grande parte dos 
trabalhos foram efectuados durante a 
noite, evitando assim ainda mais diss-
abores para os passageiros. Quando 
isso não foi possível, os transbordos 
para autocarro foram realizados de 
modo a causarem o mínimo transtor-
no possível.

Este investimento na Linha do Algarve 
rondou os 25 milhões de euros. A partir 
de agora, espera-se que aumente o 
conforto para os passageiros e que as 
velocidades possam aumentar ligeira-
mente.

Em termos de infra-estrutura, este in-

vestimento da REFER permitirá, no fu-
turo, poupar a nível da manutenção.

O transporte dos matérias de con-
strução provenientes do Entronca-
mento, foi entregue às 1550s que, 
durante algumas noites, animaram o 
Algarve com o transporte de balastro, 

Modernização da linha do Algarve
por Pedro André

1554 com um mercadorias em Tunes © Pedro André
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travessas e carris a caminho dos difer-
entes locais das obras.

A obra dividiu-se, como foi referido, em 
duas zonas de trabalho: no Barlavento 
(Tunes - Lagos), com a Neopul a tomar 
conta das operações nos últimos tem-
pos, tendo a “base” em Tunes, e no 
Sotavento (Faro - Vila Real de Santo 
António) com a Promorail como prin-
cipal interveniente, que se sediou na 
estação de Tavira.

Para além das intervenções referidas 
acima, a antiga passagem superior do 
Livramento ao PK 362 foi substituída 

por uma nova, que veio eliminar defini-
tivamente a passagem de nível autom-
atizada que existia junto ao apeadeiro 
do Livramento.  

Agora, e após o final destas obras, com 
a crise que assola o país e as contas da 
REFER numa situação muito delicada, 
nem tão cedo o Algarve voltará a ter 
grandes investimentos no caminho de 
ferro. É certo que ainda muito ficou por 
fazer, tal como a renovação da área de 
algumas estações, incluindo a plena 
via, as plataformas e os atravessamen-
tos existentes, já que, tirando Albufei-

ra, Tunes, Loulé, Lagos e Faro, todas as 
outras estações e apeadeiros exigem 
do utente uma atenção redobrada, já 
que, em caso de duas linhas de serviço 
de passageiros, a única passagem con-
tinua a ser o passadiço em travessas 
pelo canal ferroviário.

Olhão, Fuzeta, Tavira, Cacela e Vila Real 
de Santo António continuarão por mais 
algum tempo a necessitar de ser guar-
necidas de modo a providenciar a se-
gurança necessária à circulação, algo 
que já não acontece há alguns anos no 
troço Tunes - Lagos.

Passagem superior do Livramento em Outubro de 2009 e Abril de 2011 © Pedro André

Maquinaria da Promorail em Tavira em “descanso”, e maquinaria da Neopul em Tunes preparando para iniciar os trabalhos nocturnos 
© Pedro André
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A Takargo recebeu no passado mês de 
Maio 24 novos vagões provenientes da 
transformação de antigos vagões da 
Valouro, até então dedicados ao trans-
porte de cereais e farinhas.

Estes 24 novos vagões destinam-se 
ao transporte de inertes, tendo sido 
transformados na Metalsines, conhe-
cido fabricante de material ferroviário 
e que já forneceu à CP várias centenas 
de vagões de variados tipos nas últi-
mas décadas.

Estes vagões estavam parqueados na 
Bobadela após a sua retirada de serviço 
comercial. Foram várias décadas de 
serviço após terem sido comprados 
em segunda mão em França. Os eixos 
telescópicos facilitaram a mudança 
da bitola para operar em Portugal, 
onde prestaram então serviço trans-
portando cereais e sobretudo farinhas 
da Valouro entre a sua fábrica do Ra-
malhal e centros de distribuição como 
Pampilhosa, Mangualde ou Nine.

Marcha Metalsines - Ter-TIR - © João Cunha

Vagões Takargo Us
por João Cunha

Em 2010, a reboque de uma locomo-
tiva 1900 da CP Carga, foram levados 
para a Metalsines para serem trans-
formados nestes novos vagões Us da 
Takargo.

Estes vagões materializam a aposta 
que a Takargo pretende realizar em 
futuros tráfegos de inertes, e tendo 
em atenção também as obras da linha 
de alta velocidade Caia - Poceirão, que 
necessitarão de vagões em bitola eu-
ropeia (estes mantêm-se facilmente 
convertíveis) para o transporte e apro-
visionamento de balastro destinado 
às novas vias de alta velocidade.

Para já mantêm-se resguardados na 
Ter-Tir, em Alverca, a base operacio-
nal da empresa na zona da grande 
Lisboa. 

Este lote de 24 vagões não é, ainda 
assim, totalmente homogéneo. De 
facto, existem algumas diferenças 
entre eles. Os primeiros 10 vagões 

da série são ligeiramente mais largos e 
menos compridos que os restantes 14, 
e têm descarga lateral da mercadoria, 
ao passo que os restantes 14 possuem 
descarga central, na base do vagão.

Todos eles estão autorizados a circular 
a uma velocidade máxima de 100 km/h, 
e no regime de peso-freio carregado 
(regulado automaticamente), possuem 
um peso-freio de 24 toneladas, equiva-
lente a 60% do peso total do vagão na 
carga máxima.

A marcha inaugural destes vagões foi 
a que ligou a Metalsines à Ter-Tir, para 
recepção e resguardo dos vagões. A lo-
comotiva 1449, ex-CP, foi a encarregada 
da tracção desta vistosa composição de 
24 vagões vermelhos, tendo recupera-
do durante o trajecto a totalidade dos 
30 minutos de atraso com que saiu da 
origem.
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Um dos vagões Valouro agora transformados - © João Cunha

Estes vagões marcam o fim da homoge-
neidade da frota de vagões da Takargo, 
até aqui composta apenas pelos vagões 
porta-contentores de tipo Sgnss, e que 
têm sido adaptados para transportes 
de vários tipos, inclusivé de rolaria de 
madeira.

Ainda não existem neste momento 
informações sobre serviços eventual-
mente já previstos para serem assegu-
rados com estes vagões.

De seguida apresentamos os dados téc-
nicos e lista destes vagões.

Número Largura Comprimento Descarga
43 94 910 0 001-4 2,914 m 10,340 m Lateral
43 94 910 0 002-2 2,914 m 10,340 m Lateral
43 94 910 0 003-0 2,914 m 10,340 m Lateral
43 94 910 0 004-8 2,914 m 10,340 m Lateral
43 94 910 0 005-5 2,914 m 10,340 m Lateral
43 94 910 0 006-3 2,914 m 10,340 m Lateral
43 94 910 0 007-1 2,914 m 10,340 m Lateral
43 94 910 0 008-9 2,914 m 10,340 m Lateral
43 94 910 0 009-7 2,914 m 10,340 m Lateral
43 94 910 0 010-5 2,914 m 10,340 m Lateral
43 94 910 0 011-3 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 012-1 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 013-9 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 014-7 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 015-4 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 016-2 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 017-0 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 018-8 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 019-6 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 020-4 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 021-2 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 022-0 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 023-8 2,770 m 10,640 m Central
43 94 910 0 024-6 2,770 m 10,640 m Central
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A figura do passado

O 1111 no Barreiro, em Agosto de 2009 - © Carlos Loução

Características principais:

Numeração UIC: 90 94 2 021111-4
Numerações prévias: CP DE 11
Construtor: General Electric
Numeração de fábrica: 29782
Data de construção: 1949
Comprimento: 10,210 m
Largura: 2,760 m
Altura: 3,660 m
Peso (ordem de marcha): 41,2 t
Disposição dos rodados: Bo’Bo’
Velocidade máxima: 56 km/h
Esforço de tracção (arranque): 10.000 kg
Potência nas rodas: 255 Cv (88 kW)

CP
 1

11
1 por manobras na estação do En-

troncamento e por serviços no 
depósito de Coimbra, com com-
boios de linha no ramal da Lousã.

Em 1953 o 1111 recebe novo es-
quema de pintura, desta vez verde 
com leito branco. Só sensivel-
mente em 1958 recebeu o esque-
ma de pintura que o 1104 (hoje 
preservado no MNF) da mesma 
série possui hoje em dia – verde 
com leito às riscas amarelas e pre-
tas. Antes de receber a numeração 
UIC e o esquema de pintura ama-
relo em 1973, com que terminou 
a sua carreira, ainda houve espaço 

para a pintura azul que a CP ostentou nos anos 60/70.  

Foi com a chegada dos Moyse série 1050 em 1955, que al-
guns GE 1100 foram afastados para o depósito do Barreiro, 
desempenhando principalmente serviços de manobras 
naquela zona industrial. Mas é a partir dali que entretanto 
começam a visitar alguns ramais do sul do Tejo, como o caso 
do Seixal e do Montijo. 

Os últimos anos do 1111 são marcados por manobras em 
algumas estações a sul, como Vendas Novas, Casa Branca, 
Funcheira, Faro ou Setúbal. Foi ainda frequente a desempen-
har serviços em alguns ramais alentejanos, como Montemor-
o-Novo ou Aljustrel.

O 1111 terá sido um dos últimos GE a funcionar, terminando 
a carreira durante os anos 90, realizando manobras no com-
plexo ferroviário do Barreiro. Em 1997 já se encontrava em 
estado de decomposição junto às oficinas do Barreiro. E por 
ali ficou, abandonado às intempéries até um dia de Outubro 
de 2009 em que, sem justificar outra opção, é demolido.

A figura desta Trainspotter foi construída pela General 
Electric nos EUA em 1949. Trata-se do 1111 e é a décima 
primeira unidade de uma série de doze locotractores (1101 
a 1112) que entraram ao serviço em Portugal em 1949. Foi 
numerado de “DE 11” e iniciou carreira integralmente pin-
tado de cinza, com o característico “Aparta-Vacas” Ameri-
cano. Já no inicio dos anos 50 recebia a numeração 1111.

A sua encomenda tinha como principal objectivo o serviço 
de manobras nos principais depósitos do país, assim como 
curtos serviços de linha nas zonas envolventes. A sua ve-
locidade máxima de 56 km/h e os seus 10.000 kgf de es-
forço de tracção permitia-lhe uma grande versatilidade nos 
serviços citados.

Os primeiros passos da carreira terão por isso ocorrido no 
depósito de Campolide, fazendo serviços de manobras e 
curtos mercadorias na zona da capital, dispensando so-
bretudo algumas locomotivas a vapor que ainda persistiam 
naquela zona. A sua carreira nos anos 50 é ainda marcada 

Fontes: CP; O Foguete.
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Modelismo

Sudexpress lança Gbkks e Kbs

Vagões Kbs ©Sudexpress

A empresa de modelismo Sudexpress 
vai lançar brevemente no mercado vários 
vagões Simmering e derivados da CP à es-
cala H0 1:87.
O lote compreende várias variações aos 

vagões Gbkks e Kbs que serviram e servem a 
CP, tanto na decoração como nas alterações 
que tiveram ao longo de muitos anos.
Mais uma vez está destacado o elevado 

grau de detalhe presente nos vagões.

A lista das várias versões:
Vagão Jv em versão original e Gbs;

Vagão Gbkks repintados

Vagão U bagageiro + bagageiro repintado

Vagão Gbkks modificados

Vagão Gbks modificado TEX

Vagão Gbks modificado REFER

Vagão Gbks modificado Sudexpresso

Vagão Gbks sinalização amarelo + DIF

Vagão Gbks sinalização Repintado + DIF

Vagão U da Brigada de Sinalização

Vagão U Sinalização, com logo azul

Vagão U Sinalização - DIF

Vagões Gbkks “COPAZ”

Vagão Gbks 154

Vagão Kbs matrícula: 333 0 031

Vagão Kbs matrículas: 333 0 077 + 333 0 033

Vagão Kbs matrículas: 333 0 043 + 333 0 062

Vagão Kbs matrículas: 333 0 003 + 333 0 050

Perante tantas novidades, o ano de 2011 
tem obtido resultados agitados no mercado 
do modelismo ferroviário.

Vagões Gbkks modificados ©Sudexpress

Vagões Gbkks “COPAZ” ©Sudexpress
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O salão presidencial SRyf 2, que estava 
na secção museológica de Estremoz, 
foi no dia 20 de Junho deslocado para 
Contumil, afim de se juntar às restantes 
carruagens que compõem o comboio 
presidencial.  
Como a linha para Estremoz já se en-

contra interdita ao tráfego ferroviário, 
foi necessário recorrer a uma zorra ro-
doviária para o transporte até Contu-
mil.
Em Contumil será intervencionada 

para que fique apta para realização dos 
comboios presidenciais que se adivin-
ham. 
Com este salão, fica assim completo 

o lote das unidades que vão compor o 
comboio presidencial: furgão Dyf408, 
salões Sy3, Sy4 e Syf5 e carruagem 
Ay7.

Carruagem Presidencial viajou até Contumil
Últimas

Salão SRyf 2 em Estremoz, Junho de 2011 © Joaquim Pinto Mendes

Automotoras 0600 terminam serviço no Norte

Foi na última semana do mês de Junho 
que terá circulado oficialmente em serviço 
comercial a última automotora UTD 0600 
a norte do rio douro. 
Esta decisão veio no sentido da recente 

entrada em serviço de mais unidades Ren-
fe 592.
Nesse sentido, a CP procedeu à alteração 

dos tarifários da linha do douro no dia 01 
de Julho, porque a linha passa agora a ser 
operada apenas com material modern-
izado.
As automotoras 0600 ficam agora reser-

vadas apenas ao Algarve e a sua retirada 
de serviço naquela zona depende também 
da chegada de mais unidades 592.

Um dos últimos serviços com as 0600 no Porto, 19 de Junho de 2011 © João Joaquim


