Portugal Ferroviário - Os Caminhos de Ferro na Internet

Edição n.º 28 | Novembro de 2012

INNOTRANS 2012

Encontro de Módulos
Maquetren

Índice
Trainspotter n.º 28 - Novembro 2012

Editorial

3

Spotting

4

Comboio Correio

5

Comboio Histórico
Regresso do Histórico a “Casa”

9

Cavalos de Ferro
Carnaval a Diesel

12

Redacção

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comboios com História

Colaboração

História das Grill Express em Portugal

16

Spotting

20

Indústria Ferroviária
Innotrans 2012  

21

Spotting

28

Comboio Internacional
Viajando no Sud-Express

•
•
•
•
•
•
•
•
•

André Cornamusaz
David Aguaded
Hugo Rego
João Rebelo
Jorge Lopes
José Guerreiro
Júlio Silva
Marcos Conceição
Nuno Magalhães

29

Contribuições para:
trainspotter@portugalferroviario.net

33

Endereço:
http://www.portugalferroviario.net

Figura do Passado
CP 832

Carlos Loução
João Cunha
João Joaquim
João Lourenço
Pedro André
Pedro Mêda
Ricardo Cruz
Ricardo Ferreira
Ricardo Quinas
Tiago Ferreira

Bitola Ibérica
Comboios Militares em Espanha

35

Comboios Miniatura
1º Encontro Ferromodelismo do Norte  

36

Modelos à Escala
Módulos da Malta do Porto   

40

Maquetren
XXIX Encuentro / XIX Encontro Ibéricos de Módulos Maquetren

43

Infra-Estrutura à Escala
Maquete da Estação de Vila Real de Santo António

47

Publicações Ferroviárias
Encontro de Património e História Ferroviária  

49

Estação Terminal

51

Aspectos da Innotrans 2012
e do Encontro dos Módulos
Maquetren Porto
Fotografias:
Pedro Mêda

Hugo

Rego

e

2

Editorial

João Joaquim

A

Pedro Almeida

pós 156 anos de caminhos-de-ferro em Portugal, custa perceber que este meio de transporte com tantas potencialidades e virtudes
é actualmente tão mal aproveitado e considerado. Se,
há 156 anos atrás, o comboio era algo de mágico, de
poderoso e uma esperança para um futuro melhor, hoje
em dia o comboio em Portugal apenas vai sobrevivendo.
Após o fecho de mais algumas linhas e a suspensão de
diversos serviços de passageiros um pouco por todo o
país, já só uma pequena faixa de Portugal tem o privilégio de contar com o comboio para o seu desenvolvimento. E a crise económica que vamos vivendo também
não tem ajudado os comboios, havendo uma menor necessidade de deslocação a nível de passageiros e, com
a indústria a perder produção mês após mês, também
a carga se viu afectada, tendo-se registada uma brutal
redução no volume transportado durante este ano.
No entanto, há algo que quer contrariar esta tendência negativa: curiosamente, iniciativas de privados. Após
um ano não tão positivo em 2011, a Takargo, este ano,
conseguiu conquistar novos serviços e reforçar serviços
com que já contava, em especial no tráfego de madeira. Embora tenha perdido o tráfego de contentores entre Madrid e o Entroncamento, viu o transporte de papel
crescer, assim como o tráfego siderúrgico entre Portugal
e Espanha. E tudo indica que mais tráfegos aparecerão
nas próximas semanas. Por outro lado, a CP ganhou
dois novos comboios semanais, por iniciativa da DB
Schenker Portugal que olhou para o comboio e viu nele
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uma mais-valia para o seu negócio. Mas foi preciso ser
a DB Schenker Portugal a coordenar um corredor ferroviário entre Portugal e a Alemanha (com duas bases
em ambos os países, Bobadela e Leixões em Portugal
e Braunschweig e Frankfurt na Alemanha) que implica a
participação da CP, Renfe e da DB Schenker em França
e Alemanha. E curiosamente, ou não, o volume exportado neste corredor tem sido superior ao importado. Sinal
dos tempos?
Estas iniciativas mostram que nem tudo está perdido
para o caminho-de-ferro. Se, em pleno século XXI e no
momento em que uma grave crise financeira se instalou,
se conseguem ganhar mercados, então o caminho-de-ferro só pode ter muito futuro! Basta olhá-lo com saber
e respeito. Os comboios não podem andar apenas porque sim. É necessário haver objectivos e estratégias definidas. E, neste campo, os privados estão a mostrar-se
capazes e sabedores.
Talvez o futuro da ferrovia em Portugal não difira do
seu nascimento: a iniciativa privada pode fazer renascer
o nosso caminho-de-ferro e dar-lhe um futuro mais interessante que o presente. Que o actual modelo não tem
futuro, disso não resta qualquer dúvida. Urge actualizá-lo! Esperemos que a privatização tão falada e tão atrasada da CP Carga seja o ponto de viragem. O sector ferroviário sem as mercadorias não sobreviverá, pelo que
a aposta em empresas a actuar nas mercadorias em regime de concorrência equalitativo (sem que uma tenha
mais privilégios que outra) é a opção certa no momento.

Spotting

Comboio
de
contentores antes de
chegar a Elvas, Junho
de 2012
Carlos Loução
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Comboio Correio
Breves

Pedro André

João Cunha

CP
Carga
assegura
transporte de sucata
A CP Carga iniciou, no mês de Outubro, a operação de um novo tráfego
de sucata contratado pela Refer. Estes
resíduos metálicos do complexo do
Entroncamento, estimados em 45 mil
toneladas, foram vendidos à Siderurgia Nacional pela gestora da infraestrutura ferroviária nacional, que prevê
uma receita superior a 13 milhões de
euros.
Este novo comboio regular tem
partida do Entroncamento às 5h10 de
domingo e regresso à terça-feira com
partida às 9h35 da Siderurgia Nacional
(circulando a partir do Poceirão no canal do comboio eixo nº 50830/1 Praias
do Sado – Entroncamento que assim
deixa de existir às terças). Está prevista a sua operação durante dezoito
meses, estimando-se a realização de
75 comboios que contarão em média
com 600 toneladas de sucata distribuídas em catorze vagões.
A primeira ligação experimental em
direcção à Siderurgia Nacional ocorreu no dia 14 de Outubro, ainda como
comboio especial, e no dia 28 do mesmo mês partiu a segunda composição,
já como comboio regular.
Fonte: Refer

Obras nas linhas das oficinas da
EMEF em Vila Real de Santo António
Tendo em vista a modernização anunciada pela REFER para
as estações do Sotavento Algarvio, como os casos de Olhão, Tavira, Fuzeta e Vila Real de Santo
António, iniciaram-se as obras
junto das oficinas da cidade pombalina. As linhas de acesso às
instalações da EMEF estão a ser
alvo de uma completa remodelação, que inclui o total levantamento das mesmas, no intuito de
uma impermeabilização do canal
ferroviário, substituição de balastro, travessas e de carril.

Nas próximas edições da
Trainspotter iremos acompanhando a evolução das obras na Linha
do Algarve, que irão incluir (para
além dos arranjos nas estações)
a preparação da linha para CTC.
Depois da automatização do
troço do Barlavento Algarvio entre Tunes e Lagos, é a vez do
Sotavento entre Faro e Vila Real
de Santo António ser contemplado com a modernização que vai
permitir uma maior poupança de
custos.

incêndio em automotora
da série 592

fmnf passa a fazer parte
da IATM

Mais um 592 com problemas.
Desta vez foi a unidade 592-026
com o Regional 4112 que liga Régua a Caíde, que, no passado dia
12 de Outubro, sofreu um incêndio no reboque 038M, que levou
à sua imobilizado em Oliveira, na
Linha do Douro.
Após a extinção das chamas, a
composição seguiu caminho pelos próprios meios. Segundo indicações, a automotora viajou no
dia 17 de Outubro para Vigo. Este
é mais um episódio a juntar a um
rol de problemas que tem atingido
a série 592, alugada à RENFE.

A FMNF integrou, no passado
mês de Setembro, a federação internacional de museus de transportes e comunicações (IATM).
Esta associação foi fundada
em 1968 e conta com cerca de
300 museus com ligações aos
transportes e comunicações,  
apoiando os associados no desenvolvimento dos seus projectos, através da cooperação e da
partilha de conhecimento. A melhoria da qualidade do trabalho
realizado em prol da sociedade,
dos visitantes e dos clientes é o
objectivo fundamental deste consórcio.

www.tvcnoticias.blogspot.pt
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www.fmnf.pt/noticias/105

Comboio Correio
Breves

João Joaquim

Indemnizações
compensatórias

Jet-Fuel regressa ao norte
Após uma primeira entrega
bem sucedida, no fim de semana de 20 e 21 de Outubro a Galp
recepcionou um novo comboio
de Jet-Fuel procedente da Petrogal em Sines e com destino
ao porto de Leixões. O Jet-Fuel,
transportado em contentores tanque, após chegada ao porto de
Leixões foi encaminhado através
de camiões para o aeroporto de
Pedras Rubras e para tanques de
armazenamento da Galp.
Embora tenha estado marcada
uma marcha dedicada entre o Poceirão e Leixões para o transporte desta carga para o dia 17 de
Outubro, a mesma foi suprimida.
A carga acabou por ser transportada no dia 18 de Outubro recorrendo a comboios eixos e volta,
partindo do Poceirão integrada no
comboio-eixo 50831 (Praias do
Sado – Entroncamento) e tendo
chegado a Gaia no comboio eixo
51333 (Entroncamento – Gaia)
junto com vagões Ealos carregados com estilha. De Gaia a Leixões a composição seguiu inserida no comboio de volta 77313.
A composição vazia foi enviaJoão Joaquim

da ao Poceirão recorrendo novamente a diversos comboios, não
havendo novamente qualquer
marcha dedicada para o efeito. A
composição partiu de Leixões na
manhã de 22 de Outubro inserida
na volta 77130 (Leixões – Gaia)
e seguiu para sul no comboio
de transporte de areia em vazio
62330 (Gaia – Entroncamento).
Do Entroncamento ao Poceirão
terá seguido inserido no comboio
eixo 50382 (Entroncamento –
Praias do Sado) do dia seguinte.
Entre a Petrogal em Sines e o
Poceirão foram realizadas marchas especiais para encaminhamento quer da composição carregada, quer da vazia.
Os motivos para a realização
deste transporte foram a paragem para manutenção programada de algum equipamento da Petrogal em Matosinhos e a greve
dos funcionários da Galp registada na semana seguinte à entrega
da mercadoria e cuja previsão implicaria a impossibilidade de produção da quantidade necessária
para o consumo encomendado
na região Norte.

Com a apresentação do novo Orçamento de Estado, surgiram os primeiros valores sobre o pagamento de
indemnizações compensatórias pela
prestação de serviço público. No caso
da REFER os valores apresentados
representam um acréscimo de cerca
de 5%, passando dos 48,7 milhões de
euros pagos em 2012 para cerca de  
53,8 milhões de euros em 2013. Já a
CP vai sofrer uma redução em cerca
de 2,5%, passando dos 40,3 milhões
de euros para os 39,3 milhões de euros, ou seja, um decréscimo de apenas 1 milhão.
Ainda no que respeita a empresas
de transporte, o Metro de Lisboa mantêm os mesmos valores, enquanto no
Metro do Porto o valor decai  0,7%
No total as empresas do sector dos
transportes vão receber  217,6 milhões
de euros, segundo a proposta de lei do
Orçamento do Estado (OE) para 2013.
EStação de Tamel com
cantonamento automático
A estação de Tamel está a receber
da empresa EFACEC uma experiência-piloto em regime de cantonamento
automático simples. A ideia é controlar por CCO a respectiva estação, que
se insere ainda numa linha controlada
por cantonamento telefónico. O objectivo da empresa é futuramente comercializar o sistema.
A REFER tem realizado algumas
obras de beneficiação na Linha do Minho e esta é mais uma experiência que
mostra que poderá estar para breve a
sua electrificação e automatização.
José Sousa
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Comboio Correio
João Balseiro

FMNF em movimento
Ricardo Ferreira

João Lourenço
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O

Museu Nacional Ferroviário recebeu, no
seu espaço no passado mês de Outubro,
mais três peças históricas. A automotora Nohab
0111 e as locomotivas 1225 e 2551 deram entrada no MNF, depois de, no mês de Setembro, ter
sucedido o mesmo com a locomotiva Pacific 553.
A 0111 e a 1225 estavam encostadas no Barreiro há sensivelmente sete e nove anos, respectivamente, e só muito recentemente – com o
processo de demolição do material do Barreiro-A
– é que a FMNF conseguiu efectivamente para o
seu espólio estas duas importantes peças, que
pretendem representar para a eternidade ambas
as séries. Devido sobretudo à necessidade de
salvar a Nohab, porque era uma peça que se encontrava presente ao vandalismo, a FMNF fez de
imediato força para que o material do seu espólio
presente no Barreiro viesse rapidamente para o
Entroncamento.
A preparação da viagem começou em inícios
de Setembro, quando a Nohab é deslocada para
o GOB para inspecção antes da viagem para o
Entroncamento. A primeira marcha prevista das
duas unidades estava prevista para o dia 13 de
Outubro, mas que por problemas técnicos foi
adiada uma semana. Em nova data agendada,
dia 20, o material saiu finalmente do GOB mas
– novamente por problemas – teve de parar no
Poceirão. Só no dia 27, durante a noite, ambas
as unidades chegaram ao Entroncamento.
A 2551 permanecia nas linhas da Fernave
desde meados de 2009 e entrou no MNF na última semana de Outubro. Já não está operacional,
embora apresente ainda boas condições para vir
futuramente a funcionar.
Esperam-se que as próximas unidades a entrar no MNF sejam (até final do ano) as locomotivas a vapor presentes em pedestal na Fernave,
que vão ser prioridade de preservação cosmética
para exposição já no próximo ano na rotunda do MNF.
A preservação das três peças que agora entraram no MNF vai ficar para mais
tarde, mas prevê-se contudo que ocorra
até 2015. A 1225 sofrerá preservação cosmética nas suas cores originais, enquanto
que na preservação da Nohab será analisada a sua possibilidade de ficar a funcionar, uma vez que é uma peça muito particular e interessante para realização de
viagens especiais, com uma manutenção
muito simples. A juntar a estas vantagens,
está o seu reboque, que permanece em
relativo bom estado no espaço do MNF.
Motora e reboque receberão o esquema
de pintura original dos anos 40/50.

Comboio Correio

João Balseiro

1450 + 1225 + 0111 +
6 vagões de balastro,
Penteado
João Lourenço
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Comboio Histórico
João Joaquim

Regresso do Histórico a “Casa”
0186 só
circulou uma
vez em

João Joaquim

Vários

2012

Após finalizada a temporada de passeios históricos na Linha do Douro, que decorreu entre 30 de Junho
de 2012 e 13 de Setembro de 2012, foi realizada no passado dia 23 de Outubro uma marcha para retorno
da composição afecta ao comboio
histórico do Douro.
João Joaquim

Caldas de Moledo, circulando paralelamente ao Rio Douro
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A marcha, de número 27390, foi
realizada entre a estação da Régua
e as oficinas de Contumil, no Porto.
A velocidade máxima permitida foi de
50 km/h, sendo, por conseguinte, a
marcha classificada como T-50.
A partida da Régua estava marcada para as 13h10 e a chegada a
Contumil às 16h17, pelo que o tempo
de viagem programado era de 3h07
e incluía quatro paragens para reabastecimento de água e lubrificação
da locomotiva CP 0186, assim como
para ultrapassagens, cruzamentos

Comboio Histórico
ou espera por canal livre.
João Morgado
A tracção da marcha esteve a
cargo da locomotiva diesel CP 1424,
seguindo a locomotiva a vapor CP
0186 acesa e em pressão mas sem
participar no esforço de tracção. Tal
medida deve-se ao facto de, nesta locomotiva, vários equipamentos
funcionarem a vapor, incluindo o de
lubrificação. Embora não fosse necessária pressão para a tracção, o
vapor era necessário para que vários
equipamentos desta locomotiva funcionassem, em especial o sistema de
lubrificação das partes móveis.
Todas as paragens foram cumpriÀ passagem por Penafiel
das, tendo sido realizada uma paragem suplementar em Ermesinde de
cerca de quarenta minutos. Esta paJoão Joaquim
ragem deveu-se ao atraso acumulado à chegada a esta estação e que
implicou a espera por canal livre, que
surgiu apenas após a passagem de
composições com maior prioridade
(vários comboios suburbanos e inter-regionais, além do comboio internacional nº 47810 de transporte de madeira que precedia de Valença). No
final da marcha, à chegada a Contumil, o atraso registado era de quase
uma hora face ao programado.
Embora a composição tenha saído ligeiramente atrasada da Régua
(chegou a Marco de Canaveses com
Rio Tinto, aproximando-se do apeadeiro já perto do destino final
cerca de cinco minutos de atraso),
em Marco de Canaveses não foi possível a sua recuperação tendo ainda ganho mais
João Joaquim
alguns minutos de atraso. Na paragem em Penafiel não foi possível novamente qualquer recuperação do tempo perdido, pelo que na estação
de Valongo foi necessário proceder a uma ultrapassagem não programada nesta estação (pelo
suburbano 15536 procedente de Caíde e com
destino a Porto-São Bento) tendo a partida sido
dada já com mais alguns minutos de atraso acumulados (dezanove minutos de atraso no total).
Após a chegada a Contumil, procedeu-se a
manobras diversas para parqueamento das carruagens e vagões de apoio no local destinado
para o efeito.
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Comboio Histórico

PARAGENS PROGRAMADAS
• Marco de Canaveses (cerca de vinte minutos) efectuaria cruzamento com IR 869 antes de retomar a marcha;
• Penafiel (cerca de quinze minutos) retomaria a marcha apenas após a partida do suburbano 15420;
• Valongo (cerca de quinze minutos) sem ultrapassagens ou espera por canal livre;
• Sinal entrada norte de Contumil (cerca de dez minutos) aguardaria ao sinal antes de cruzar a via ascendente
e entrar no feixe de linhas do lado das oficinas, após a passagem do comboio suburbano 15415 e do
interregional 855.

Carlos Pinto

Manobras em Contumil

João Joaquim

COMPOSIÇÃO DA MARCHA

Recarei, após passagem pelo apeadeiro
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•
Locomotiva diesel CP 1424;
•
Locomotiva a vapor CP 0186;
•
Vagão cisterna Zk (transporte de água);
•
Vagão plataforma U (transporte de
depósitos com água, de apoio aos bombeiros);
•
Carruagem CTF 2282;
•
Carruagem CTF 5511;
•
Carruagem CTF 5513;
•
Carruagem ACDT 484;
•
Carruagem ACDT 481.

Cavalos de Ferro

Carnaval

a

Diesel

Pedro André

Pedro André

A aproximação ao Carregueiro com a composição proveniente da Somincor

Passeio pela
planície Alentejana
em dia de chuva
Manhã bem cedo, hora de acordar, porque ainda são mais de cem
quilómetros de distância que me separam da estação de Ourique, local
onde é prevista a primeira paragem
do dia.
A viagem corre como planeado,
sendo a única preocupação o tempo
instável que se faz sentir por esta
altura do ano. Existem períodos de
sol e algum calor, mas outros que se
transformam em autênticas tempestades.
A chegada à estação de Ourique
acontece ainda antes das 8 horas
e nem sinal de funcionários da REFER. Aproveito o tempo para umas
fotos na zona e para fotografar o único material circulante existente na
estação, uma escavadora adaptada
a circular em carris que tem andado
nas obras de reabilitação do Ramal
de Neves Corvo.
Mas rapidamente o tempo passa e ponho-me a caminho de Casével para fotografar o Regional 4803,

1

6 de Fevereiro de 2010. Mais um feriado não oficial e uma
oportunidade única de assistir à passagem do comboio das minas
de Neves Corvo pelo percurso compreendido entre Ourique e Castro
Verde em plena Linha do Alentejo, devido à interdição do Ramal de
Neves Corvo por motivo das intempéries que assolaram a zona em
Dezembro de 2009.

que circula entre Beja e a Funcheira
e que pelas minhas contas tem hora
de passagem programada por volta
das 9 horas no local onde o penso
fotografar. O tempo está excelente,
com o sol a oferecer uma luminosidade espantosa, num ambiente com
a planície alentejana verdejante de

fundo, em contraste com uma lagoa formada pelas águas da chuva.
Mal acabo de escolher o local que
me parece mais adequado eis que
surge dentro do horário previsto e
no horizonte a Allan 0359. Como
único ponto negativo, a “nódoa”
amarelada na automotora. Tiro mais

A passagem da 0359 em Casével

12

Cavalos de Ferro
uma foto ao edifício de passageiros
completamente degradado e meto-me novamente no automóvel para ir
até à estação de Castro Verde-Almodôvar, onde espero arranjar um local
para enquadrar a chegada do comboio proveniente de Praias-Sado,
carregado com areia para a mina.
Se a viagem de cerca de 25 quilómetros se faz com tranquilidade, o
mesmo não posso dizer do tempo,
que começa a ficar encoberto e com
grandes probabilidades de chuva.
Na estação de Castro Verde ainda
não se vislumbram quaisquer movimentações junto da composição de
vagões que permanece parada no
terminal do Carregueiro.

Um vagão “sobrevivente” em Aljustrel

Na chegada a Castro Verde sob um autêntico dilúvio

As manobras com um céu “prometendo” mais chuva
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Com algum tempo de folga entre
os horários previstos para as próximas circulações – Somincors e Regionais – decido dar um salto a Aljustrel para um café e uma ronda rápida
pela vila e pelos vestígios do antigo
caminho-de-ferro que ainda por ali se
encontram. Num breve passeio a pé
dirijo-me até ao fim oficial do Ramal
de Aljustrel. A linha encontra-se (neste local) em óptimas condições e no
meio de nada surge uma vagoneta a
relembrar o movimento mineiro que
existiu em tempos.
O horário começa a apertar e
eis-me de volta à estação de Castro Verde-Almodôvar, local onde o
movimento de camiões e de pessoal
já é notório. Estaciono o automóvel
à espera que surja a volta da 0359
com o Regional 4800, que há-de
voltar da Funcheira com destino a
Beja. O local parece-me mais uma
vez bastante bom para a fotografia, o tempo é que, enfim… volta a
cair mais uma valente corrente de
água quando precisamente a Allan
se aproxima: entre segurar a máquina fotográfica e o chapéu-de-chuva,
lá consigo tirar uma foto dentro das
condições lamentáveis. Sigo depois
até à passagem superior para mais
uma foto, uma vez que a automotora
espera dois ou três minutos de modo
a cumprir horário. Neste intervalo a
tempestade desanuvia ligeiramente

Cavalos de Ferro
e permite uma fotografia em melhoPedro André
res condições em relação à anterior.
Agora vem o tempo de espera…
supostamente o 96601 (Somincor –
Castro Verde) teria saída da estação
de Ourique logo que a Allan tivesse
libertado este troço de via. Mas já
sabemos o que por vezes acontece
e entre o ir até à estação e perguntar ao chefe da estação onde anda
o comboio e colocar-me estrategicamente no local escolhido para a foto,
opto pela segunda opção, já que
mais cedo ou mais tarde ele há-de
surgir.
Como não tenho muita paciência começo a desesperar de estar
O terminal do Carregueiro, com as duas linhas: a do centro é o ramal de Aljustrel
tanto tempo fechado dentro do automóvel, até porque a chuva voltou e
não dá sinais de abrandamento. Ora
bolas, nem comboio, nem sol. O mau
tempo também não possibilita que se
consiga ouvir o som da locomotiva a
ecoar pela planície. Mas entretanto
eis que surge em fundo (finalmente!)
a composição, numa altura em que
a própria chuva começa a dar tréguas (foto inicial do artigo). Após a
foto, mais uma corrida até à estação
para a fotografia nas manobras… e,
por incrível que pareça, o sol volta a
dar sinais de vida. Porreiro, fico entusiasmado em fazer uma mão cheia
de fotos entre as linhas do terminal
e na passagem superior – é docuEntrada do Bairro Camões - fofografia do site da camara municipal Entroncamento
As manobras na estação de Castro Verde
mento raro de comboios na Linha do
Alentejo e não imaginava que dois
anos depois este troço acabaria por
encerrar definitivamente.
A manobra do comboio é muito simples. A composição vinda de
Praias do Sado entra pela linha directa (a mais ao centro que existe
em Castro Verde), avançando o suficiente para libertar a agulha que dá
acesso ao terminal e ao Ramal de Aljustrel. Depois recua com os vagões
de areia e estaciona-os na linha do
terminal mais à esquerda no sentido de Aljustrel. A locomotiva volta a
avançar e vai até à linha mais à direita do terminal (o Ramal de Aljustrel
é uma linha que passa no centro do
terminal) e retira os vagões de minério, até voltar a libertar a agulha de
A composição na passagem por Casével sob uma enorme chuvada
14

Cavalos de Ferro

A 1904 a caminho do term. do Carregueiro
para ir buscar o resto dos vagões

0360 a caminho de Beja com o Reg. 4802

acesso ao terminal. Volta a recuar
e a pegar nos vagões de minério
junto com os de areia, puxando
toda a composição em direcção de
Beja, até voltar depois a recuar e a
deixar os vagões vindos de Praias
do Sado na linha mais à direita.
Com todas estas movimentações
os vagões da areia estão no local
certo para serem descarregados e
a composição com o minério quase
pronta para seguir viagem. Basta
agora trocar a locomotiva de local
para ficar na frente da composição.
Depois de assistir a este momento, sigo viagem novamente até
Casével, onde espero fotografar a
circulação a caminho de Ourique.
Em Casével posiciono-me do lado
do sol, mas a sorte volta a abandonar-me… a chuva está de volta
com toda a sua força. Abandonar o
local está quase fora de questão,
porque me permite diferentes perspectivas, mas o problema é que o
chapéu-de-chuva já pouco mais é
do que um pano envolto em varas
metálicas. Faço os possíveis por
proteger a máquina fotográfica, já
que me encontro completamente encharcado… mas do comboio
nem sinal.
Começo a fazer contas por
alto, porque o Regional da tarde
tem prioridade sobre as mercadorias… mas entretanto já se ouve a

A 1904 chega a Ourique com meia composição vinda do Carregueiro

15

1904 a tracionar… meio comboio!!!
“Meio? Então a 1904 não pode
com a composição completa?”
Bem, bem ou mal assim já sei que
vai existir uma outra viagem entre
Ourique e Castro Verde. Volto ao
automóvel e dirijo-me até perto da
estação de Ourique, onde chego
no preciso momento em que a locomotiva segue isolada para ir buscar
o resto dos vagões a Castro Verde.
O sol volta a dar um ar da sua
graça e parece-me que desta é de
vez. Subo até junto da trincheira
existente ali perto e preparo-me
para uma longa espera. Já sei que,
enquanto o Regional 4802 com
destino à Funcheira não circular
e libertar a via, o minério não vai
sair de Castro Verde. Aproxima-se
a hora marcada e eis desta vez a
Allan 0360.
Mais umas contas de cabeça
para chegar à conclusão que dificilmente vão enviar o resto dos
vagões para Ourique enquanto o
Regional não voltar para Beja, uma
vez que são apenas 25 minutos
de diferença entre ir à Funcheira e
voltar com passagem em Ourique.
Solução? Esperar.
Com tudo isto já passa das
15 horas, o sol está bem visível,
começa a dar a moleza… normal
de quem tarde se deitou e cedo se
levantou. Decido andar umas centenas de metros para apanhar o regresso da Allan num local diferente
e vou até perto de uma antiga casa
de passagem de nível, onde a fotografo.
Agora resta-me esperar que
com a chegada a Castro Verde do
Regional o cantão fique livre para a
1904 e dar por terminado o dia no
Alentejo.
Pontos positivos, ter assistido
à circulação dos Somincores por
este troço da Linha do Alentejo com
uma 1900 à cabeça e ter assistido
pela primeira vez à guarnição da
estação de Castro Verde – Almodôvar. Pontos negativos, o mau
tempo que impossibilitou uma melhor qualidade das fotografias.
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A História
Portugal

das

Grill Express

em

Gonçalo Ribera

André Cornamusaz
Vários

N

este meu primeiro artigo para
a revista Trainspotter decidi
falar sobre as carruagens Grill
Express que fizeram serviço em
Portugal.
Antes de se falar propriamente
sobre as Grill Express em Portugal,
deve-se primeiro fazer um apanhado
atrás no tempo e voltar aos anos 60,
para se perceber o porquê de se ter
mudado completamente o conceito
de restauração nos caminhos-de-ferro.
Nos anos 60 surgiu a mania dos

Paragem de Pipa, com a placa resistindo ao passar do anos

André que se encontrava a Grill
O estadoPedro
lamentável
Express reservada para o MNF, sem bogies em 2007

self-service na restauração e nos
comboios não foi excepção. Uma
das causas para ter surgido esse
novo conceito de restauração foi aumentar a competitividade face à restauração tradicional.
A SNCF foi uma das empresas
que aplicou esse conceito nas carruagens que possuía. No dia 1 de

Janeiro de 1962, comprou 114 carruagens à CIWL, todas elas metálicas.
Em 1963 decidiu alterar a carruagem 2972 da ex-CIWL, modificando
e transformando-a em carruagem
do tipo self-service. Esta carruagem
tinha como particularidade a obrigatoriedade de ser posta à cauda da
composição, pois só tinha acesso
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para os passageiros por uma das
extremidades. Como a primeira foi
um sucesso, foi decidido transformar
também mais quatro carruagens.
Também não podemos falar das
Grill Express sem passar pelos restaurant rouge, pois foram eles que
deram origem ao aparecimento das
Grill Express. Ambos os modelos
de carruagens tinham muitas semelhanças técnicas, já que ambas
eram carruagens ditas do tipo UIC,
em que a grande diferença estava
na restauração, já que era clássica e
não self-service.
Como foi dito anteriormente, as
cinco carruagens transformadas sofriam de um problema: o facto de terem apenas um só acesso por uma
das extremidades, o que obrigava a
que tivesse de ficar colocada sempre
no fim das composições, acarretando problemas principalmente a nível

Encyclopedie Des Voitures SNCF de Alain Rambaud
e Jean-Marc Dupuy. Editions La Vie Du Rail

1º protótipo de uma carruagem Self Service (1963). E- CIWL 2972

de manobras, com a dificuldade de
a colocar na posição necessária em
algumas estações. Assim, foi decidido transformar duas carruagens
das cinco que tinham sido transformadas em self-service. Estas modiEncyclopedie Des Voitures SNCF de Alain Rambaud
e Jean-Marc Dupuy. Editions La Vie Du Rail

Carruagem prótotipo das Grill Express, já com
marcações e com acessos às duas extremidades

Uma Grill Express no seu estado final
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ficações aconteceram nas oficinas
da CIWL em Saint-Denis e vieram,
assim, permitir o acesso à carruagem pelas duas extremidades.
A “fórmula” estava então encontrada para as futuras carruagens Grill
Express, que foram encomendadas
entre 1967 e 1969 e entregues entre
1970 e 1973. Todos os 58 exemplares foram construídos pela empresa
De Dietrich em Reichshoffen na Alsácia, França.
Em termos técnicos, estas carruagens eram muito parecidas com as
restaurant rouge. As dimensões gerais eram de carruagens ditas UIC,
tinham portas Mielich, bogies tipo Y
28 F ou R, que lhe permitiam velocidades de 160 km/h, já que tinham
um sistema clássico de frenagem de
alta potência comandada electro-pneumaticamente com transmissão
do esforço de frenagem por duplas
sapatas em ferro fundido. Além disso, tinham a possibilidade de circular
a 200 km/h com a simples adição de
anti-enrayeurs nos eixos.
Em termos de aquecimento, de
origem não tinham ar condicionado,
mas tinha sido previsto na sua construção. Tinham um gerador diesel
que lhes permitia autonomia, não
só em termos de aquecimento mas
também para tudo o resto, desde os
equipamentos da cozinha, passando
pela iluminação, etc. Acabaram depois por ser todas equipadas com ar
condicionado, sendo que a última foi
climatizada em 1988.
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Os interiores eram compostos
por uma sala de jantar com 9,100
metros   de comprimento, englobando dez mesas dobráveis, que tinham
ao seu dispor quatro cadeiras. A
cozinha contava com 4,577 metros
e a sala onde se ia buscar a comida tinha um comprimento de 4,883
metros. Existia ainda um local com
o gerador diesel (que estava bem
insonorizado) e mais uns compartimentos. A decoração era a típica daquela época, destacando desde logo
painéis estratificados.
Exteriormente foram pintadas de
vermelho e “cinzento inox”, com o tejadilho também em inox. No fim das
suas carreiras, as cores exteriores
eram similares às carruagens CoRail.
Por fim, não podia deixar de falar
numa inovação em termos de equipamento de cozinha: o micro-ondas
que naquela época era uma completa novidade.
Os serviços que efectuaram foram principalmente os mais variados
comboios rápidos, até à chegada
das CoRail Bar e dos TGV que as
afastaram a pouco e pouco de serviço. Em 1988 já tinham sido quase
todas postas fora de serviço, tendo
muitas sido transformadas em carruagens Club.
É em Julho de 1989 que a CP
decide comprar quatro carruagens
Grill Express à SNCF (dois meses

André Cornamusaz

Lisboa-Santa Apolónia, 1996

José Sousa

Uma das carruagens em abandono no Entroncamento em 2006

Manuel Ribeiro

Sudexpresso perto da Azambuja, retirada do livro “Os Comboios em Portugal Volume 3”
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depois, compraria também as U-Hansa). As
numerações podem ser vistas na tabela anexa.
A transformação para serviço na CP foi feita em França, nas oficinas da SNCF em Périgueux. Após o fim das modificações, as Grill
Express ficaram dois meses à espera das U-Hansa em Irún. Só quando estas chegaram é
que as Grill Express seguiram para o Entroncamento no mesmo comboio.
A única transformação que sofreram foi a mudança
do bogie Y28 de origem, trocado por um Y32P de bitola ibérica, pois não havia espaço para o Y32 normal de
mola. Nesta modificação não foi necessário a travessa
de apoio no leito das Grill Express para dar espaço à
mola do bogie Y32. Essa opção por esse bogie surgiu
pelo facto de elas serem desequilibradas, e o bogie
pneumático corrigiu em parte esse defeito.
Ao serviço da CP efectuaram principalmente com-

boios como o Sud-Express e comboios especiais de
emigrantes, até começarem a entrar em decadência.
Em 1997, a carruagem 61 94 88-70 001 estava já
encostada na EMEF de Lisboa-Santa Apolónia em muito mau estado de conservação, embora tivessem sido
utilizadas em 1998 em comboios especiais para a Expo
98. Pouco tempo depois foram retiradas de serviço comercial.
Das Grill Express foram recuperados os bogies para
colocar nas U-Hansa, aumentando assim a estabilidade
das mesmas. Acabaram por ser todas demolidas menos a 61 94 88-70
Gonçalo Ribera
003, que em data incerta foi reservada para o Museu Nacional Ferroviário. Há relatos não confirmados que
ainda existiria uma outra em 2003.
Uma das principais causas da
sua retirada de serviço comercial foi
o facto de terem constantes avarias
no grupo gerador. Como só o gerador é que alimentava toda a carruagem, tinham frequentemente grandes problemas, porque apesar de
ter a conduta de aquecimento, não
podia alimentar a carruagem.
Assim se fechou um ciclo nas carruagens-restaurante da CP.
Agora resta-nos esperar que o
Pormenor da carruagem destinada ao Museu Nacional Ferroviário
Museu Nacional Ferroviário tenha
meios, materiais e financeiros para
a recuperação da Grill Express, que,
Gonçalo Ribera
para além de estar sem bogies, apresenta um enorme estado de degradação quer exteriormente, quer no
seu interior, segundo informações
recolhidas este ano.
Fontes :
Des Voitures SNCF
Alain Rambaud e Jean-Marc
Dupuy. editions La Vie du Rail;
encyclopedie
de

railfaneurope.net;

Luso Carris;
A Grill Express encostada no Entroncamento
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Portugal Ferroviário

Spotting

0186 com o comboio
histórico do Douro
entre o Tua e Régua, 24
de Setembro de 2011
Pedro Mêda
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INNOTRANS 2012
Hugo Rego
Hugo Rego

O que é que se pode dizer da Innotrans?
Embora oficialmente denominada como International Trade Fair for Transport
Technology - Innovative Components, Vehicles, Systems ou Feira de Comércio
Internacional para o Transporte, Tecnologia, Componentes Inovantes, Veículos e
Sistemas, é, na verdade, o superlativo das feiras ferroviárias em todos os seu aspectos
desde volume de negócios a visitantes expositores e espaço de exibição.

D

esde que começou em
Berlim, em 1996, com 172
expositores, 6.376 visitantes comerciais e  4.524 metros quadrados de
superficíe até ao evento deste ano
com 2.515 empresas de 49 países,
todos os pavilhões da Berlin Messe
ocupados e 126.110 visitantes de
negócios de 140 países. Este ano
foram concluídos negócios no valor

Bombardier Traxx DE ME
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de 1,8 biliões de euros e assistiram-se a 104 estreias mundiais de produtos.
Então, para além do crescimento geral da feira, quais são as notas
salientes deste ano em termos de
material do ponto de vista um bocado mais “railfan”?
Bem, comecemos pelo quase
desaparecimento (da exposição),

das locomotivas diesel pesadas de
construção nova para mercadorias.
Apenas a General Electric apresentou a versão Continental da linha Powerhaul esperando que esta tenha
mais sucesso que o modelo britânico
e finalmente rivalize com os produtos
de origem EMD como as JT42cw e
Vossloh Euro4000 que não estavam
representados senão em literatura e
maquetas. O último construtor ainda
trouxe (repetente de 2010) a Eurolight, tendo apresentado em papel e
maquete a versão inglesa UKlight e
a Asialight.
Outra forma de locomotivas diesel foi novidade em termos de conceito (na Europa); veio pela mão da
Bombardier com a Traxx DE ME,
cujas siglas significam Diesel-Electric Multi-Engine ou diesel eléctrica
multi motor. Em vez de um único motor diesel que passaria a maior parte
do tempo ao ralenti (idling em inglês),
optou-se por quatro motores Caterpillar rodoviários C-18 (cada um com
o seu alternador) que são produzidos à cadência de cem unidades diárias, quantidades bem acima à de
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qualquer motor com fins ferroviários.
Imaginem a superior disponibilidade
de peças de reposição e experiência
de manutenção acrescida!... Esta filosofia poderá até desafiar as tradicionais automotoras… a encomenda
destas locomotivas foi feita pela DB
Regio para dar tracção a serviços
push-pull.
Na América do Norte, este conceito já é conhecido há alguns anos
e é  denominado gen-set (conjuntos
geradores), embora seja utilizado
para a manobra e transporte de mercadorias.
Voltando à Vossloh, esta aproveitou para relançar a sua banda média
com ênfase na tracção eléctrica, ao
contrário da tradicional hidráulica
(para a marca), que ainda assim não
desapareceu do catálogo.
Já a Voith expôs também uma
Gravita (essa sim com transmissão
hidráulica) como gama média e com
a carroçaria pintada em secções com
esquemas dos seus vários clientes e
expondo a Maxima (gama pesada)
apenas em catálogo e apresentando da mesma forma a versão RUS
(1.524 mm) e métrica da Gravita.
Algo que também é patente é a
utilização de “plataformas” em que
cabinas, carroçarias e chassis pouco
variam de modo a receber módulos
de tracção quer diesel quer eléctricos
ou mesmo híbridos – o que sai mais
barato que uma construção específica e permite actualizações tecnológicas pela mera troca de módulos, já
que os componentes estruturais têm
uma longevidade muito superior à
actualidade da electrónica. E como
reforço, facilita a manutenção com a
simples troca de módulos minimizando o downtime do material.
Facilitado por esta filosofia modular mas também como consequência
do aumento dos custos energéticos
e da pressão por uma postura mais
“verde”, o outro produto de tracção do
momento são as locomotivas eléctricas com um pequeno motor diesel
auxiliar de manobras, conhecidas na
gíria como last mile. Estiveram presentes pela Bombardier a Traxx 187,
pela Siemens a Vectron 192 e pela

Pedro André

Bombardier Traxx Last Mile

Siemens Vectron Last Mile

Stadler Butler Bi-frequência híbrida
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Stadler a 923. As duas primeiras são
locomotivas de linha para grandes
distâncias com a disposição comum
de dois bogies de dois eixos; a Stadler, todavia, é uma máquina mais
virada para as manobras e percursos de ligação e dispõe apenas de
dois eixos. No entanto, os construtores polacos ZNLE e Pesa também
oferecem em catálogo essa opção.
Já a Vossloh – embora só ainda em
papel e maquete – apresenta a EuroDual 5000 (Kw em modo eléctrico)
ao qual se adiciona um motor diesel
entre os 1.000 e 2.800 kw, para além
da ED 30.
A Talgo impressionou com o seu
protótipo Avril para 380 km/h, embo-

ra mais pelo exterior que pelo interior, pois este correspondia à versão
de alta densidade para serviços low-cost e senti-me mais num Airbus
ou num 737 que num comboio, com
uma disposição de lugares 3+2 à
largura. Mesmo assim, os assentos
eram reclináveis e dispunham de
tomadas para electricidade. Obviamente, o cliente pode escolher outros interiores. O sucesso na exposição foi tanto que a literatura esgotou
várias vezes e só mesmo quase ao
fecho da feira é que consegui visitar
o interior!...
Uma desilusão, embora compreensível, foi a CAF: o seu OARIS
ainda está em testes e, de resto,

Stadler Flirt para a LEO Express, segundo operador privado checo

ZNLE Griffin
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eram só modelos e catálogos, não
havendo sequer “ao vivo e a cores”
nenhuma das suas Civitys ou dos
seus Urbus...
A Polónia surge como a potência
da Europa Central, especialmente
com os fabricantes Pesa, Newag e
ZNLE, quer com material de produção própria, quer com renovações
profundas do material dos tempos
anteriores à queda do Muro. Conseguem designs e qualidade de topo
e convencer grandes exploradoras
como a DB. De perto, segue a Skoda
embora para já (excepto em eléctricos), não tenha ido além do seu feudo da antiga Checoslováquia.
E da vizinha Eslováquia, a Zos
Vrútky trouxe a automotora diesel
861.
Outro construtor em ascensão é
a suiça Stadler, com as super bem
sucedidas automotoras, Kiss, Flirts,
RS e tranvias Tangos e Variobahn,
bem como séries mais pequenas
como carruagens panorâmicas de ve
ou os últimos monstros de cremalheira para a brasileira MRS logística.
E vagões? Bem, tendo menos
tecnologia são os países de Leste a
dominar, com fabricantes como a Astra, Greenbrier, Tatravagonka, etc.,  
a fornecer o grosso dos grandes
contratos a nível europeu; porém, a
grande inovação veio da... Metalsines!
Já há dezenas de anos que se
procura forma de colocar conjuntos
rodoviários ou apenas os semi-reboques em vagões mas tem sido tecnicamente difícil fazê-lo por questões
de peso, tamanho, estrutura e outros. As soluções arranjadas até hoje
são as seguintes:
- Rolandstrasse: de origem
germânica, conhecida normalmente
simplesmente como Rola e utilizada
sobretudo nas passagens Alpinas
mas também da Hungria até à Turquia. Os vagões são extremamente
baixos com dois bogies de quatro
rodas de reduzido diâmetro (com
constantes reperfilagens) e engatagens especiais que são mais caros
à compra e durante a manutenção e
o carregamento só pode ser feito por
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um extremo.
- Modalohr: de origem francesa, usa rodados e engates normais
e permite extrair um reboque do
comboio sem que se tenha que remover todos os outros e dispõe de
plataformas articuladas que se podem mover de forma perpendicular
em relação ao eixo do vagão, mas,
para além das muitas partes móveis,
precisa também de obras de construção civil para proceder ao embarque/
desembarque dos veículos. A sua
manutenção e construção também é
cara.
- Megaswing: da norueguesa
Kokuns, é uma espécie de Modalohr
que não precisa de obras de construção civil mas que necessita de uma
fonte de energia externa, eléctrica ou
hidráulica e é 50 % mais caro que um
vagão pocket, possuindo bastantes
partes móveis.
- Vagões pocket: são os mais
baratos mas têm que ser carregados
verticalmente por gruas ou empilhadores; só que apenas 5% dos semi-reboques europeus têm o reforço de
chassis necessário para tal.
- Eco-Picker – consiste basicamente em três partes: uma cassete
central para aonde entra o conjunto
tractor+semi-reboque ou só a galera,
e dois corpos extremos que têm os
bogies e órgãos de tracção e choque
normais e que podem ser especificados pelo cliente, além dos encaixes da cassete que são automáticos
e mecânicos (inclui conduta de ar)
sem qualquer necessidade de fontes
externas de força nem de rampas ou
outras obras de construção civil. O
custo do vagão pouco difere de um
normal. E os extremos podem ser
levados de camião para a oficina enquanto outros tomam o seu lugar.
Infelizmente, o stand era pequeno e não puderam levar o protótipo
(que teria sido um sucesso absoluto,
tenho a certeza), o que não impediu
que alguns dos grandes construtores
europeus se mostrassem muito interessados.
Agora só falta uma estratégia
super-agressiva de promoção e demonstrar o vagão até ao limite. E es-

tou convencido que há apoios comunitários para uma utilização piloto…
Defeitos? Só vejo um: para proceder à carga/descarga é necessária uma distância algo superior ao
comprimento do vagão; mas, com
o aprimorar das manobras essa distância pode ser reduzida descarregando/carregando apenas uns grupos de vagões de cada vez.
Na feira estiveram presentes
mais dois expositores portugueses:
a EFACEC que realçou   as suas
competências a nível de electrificação e sinalização sobretudo de
ferrovia ligeira, e uma empresa que
trabalha com tecidos, de nome Gier-

lings Velpor S. A.. A
empresa
Pedro
André era de
de origem alemã mas mais tarde foi
fundida com outra instituição do género, propriedade da Amorin...
Notei a falta da EMEF, que até
tem tido alguns sucessos com os
seus sistemas de seguimento e
diagnóstico à distância.
Voltando aos grandes, a Alstom
trouxe apenas duas composições:
um tram-train e uma automotora
da familia Coradia Nordic, embora
apresentasse a sua nova plataforma
de locomotivas de manobras/linha
de três eixos com o nome de H3 –
apenas no papel. É também consequência do final de vida das antigas
locomotivas V-100/1 da ex-DR e

Talgo Avril visto do exterior

Interior do Talgo Avril
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ex-DB que estavam a ser utilizadas
como base de reconstrução de material como 0 kilometro (em associação com a DB).
No entanto, a Alstom tinha uma
agradável colecção de modelos à
escala HO, como as novas Regiolis,
as Primas II com cores marroquinas.
A Bombardier baseou o seu pavilhão interior ao tema The Future of
Mobility.  A Siemens tinha outra área
enorme, enfim o expectável de tais
corporações.
Países ou mesmo regiões onde
a indústria ferroviária é importante
ou querem atraí-la organizam pavilhões onde as pequenas empresas
se juntam de modo a ficar mais visíveis repetindo a sua presença
conforme a temática do pavilhão:
infra-estrutura, material circulante,
mobiliário e indicadores, etc.. E de
zonas mais distantes? Bem, os fabricantes russos mostravam-se (e ainda mais agora que o presidente dos
RZD, Vladimir Yakunin, é também o
presidente da UIC) mas só com maquetas e catálogos. Havia iranianos,
indianos, uma representação da indústria brasileira, outra dos Estados
Unidos – mais precisamente da Arema, que congrega vários fabricantes
relativos à construção e manutenção
de via – um pavilhão japonês (com a
Hitachi já a amealhar alguns sucessos na Europa), um coreano e dos
EAU. Já os chineses vão apresentando as suas empresas de forma
mais independente, até porque portentos como a China CNR Corporation Limited (que agrupa os construtores do norte da China) e a China
South Locomotive & Rolling Stock
Corporation Limited (CSR), que é o

Maquete para Arábia Saudita do modelo SDD 17
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equivalente do sul, ocupam sozinhas
bastante espaço.
Mas falar de algo que é um superlativo por si só faz-nos embrenhar
num labirinto de caminhos que têm
sempre algo de interesse ferroviário:
é que na Innotrans a única coisa que
não há para fazer um caminho-de-ferro de raíz é... terra! De resto, temos acessorias técnicas sobe todos
os aspectos (desde a engenharia, ao
direito, passando pelas vontades políticas), fabricantes só para as calhas
aonde deslizam as portas, só para
fechaduras e as conhecidas chaves
de portas, deste ou daquele tipo de
carril ou balastro, de pavimentos, de
luzinhas e setinhas, de máquinas de
café com o respectivo moinho de um
trólei de catering feito em fibra de
carbono, de puxadores anti-sépticos, para além dos mais prosaicos
fabricantes “per se” de vagões, máquinas, carruagens e dresinas... enfim, aquilo que habitualmente identificamos como caminho-de-ferro.
Portanto, e na filosofia das últimas linhas, aproximemo-nos do final
deste tema, para já pelas empresas
de leasing e de revenda de material
em segunda mão; estavam lá: Alpha
Trains (ex-Angel), Ascendos, Akiem
(da SNCF...) a Beacon Rail, CB Rail,
MRCE, ERR (vagões), GATX (vagões), AAE (vagões) – estas três
com pdf´s extensos, e entre mais
uma muito curiosa que até tem página web em português, a HEROS
Helvetic Rolling Stock GmbH...
E falta o quê? Bem, material de
via, quer estejamos a falar da infrestrutura em si, quer do material usado
para a manter.
Carris mais resistentes ao uso,
sistemas de diminuição
de ruído, AMV´s sem manutenção (ou quase) e
com poucas partes móveis, travessas feita com
a clássica madeira a materiais reciclados.
Já na maquinaria,
para além de veículos
bi-viais para tudo e mais
alguma coisa, a “moda”
eram as esmeriladoras/

fresadoras/rectificadoras das cabeças de carril com possibilidade de
trabalharem a velocidades desde os
65 km/h (metros e tranvias) aos 100
km/h, veículos desenvolvidos pela
Vossloh e pela Lesinger que também
trouxe outra vez a versão bi-vial repetente de 2010. Porquê estas velocidades de trabalho? Para aproveitar
ao máximo a capacidade das linhas
para o tráfego comercial!...
A conhecidissima Plasser introduziu a primeira soldadora de carris
(APT 1500 R) completamente automática sem precisar de tensor.
Por sua vez, a Robel, agora propriedade da Plasser, demonstrou
o seu conceito de unidade/sistema
móvel de manutenção, que consiste
em um ou vários vagões que carregam todas as ferramentas necessarias aos trabalhos de manutenção
normal mas o/os vagões não têm
fundo e alargam as laterais para que
protejam os trabalhadores do tráfego
que possa passar noutra via e das
intempéries.
Mais umas linhas para uns pequenos construtores que me pareceram trzer produtos importantes:
Primeiro: a R.EN.S (Rail Engineering Systems) que inventou uma
pequena plataforma bi-vial que se
pode transformal em locomotiva de
manobras através da tracção dada
por um veículo de pneus (tractor,
telescópico, empilhador, etc) que se
monta nessa plataforma. Não consegui tirar fotos mas aqui vai o endereço electrónico: www.rensrail.com.
Segundo: a sul-africana Versatile Africa trouxe um demonstrou um
contentor de 20 pés que pode descarregar pelo fundo. Mais uma vez
consultar na net mais pormenores:
www.containers.co.za.
E este artigo não se vai prolongar mais. Do ponto de vista do aficionado, estas eram as novidades principais, e, no nosso fórum, podem ver
mais fotografias, bem como podem
pedir-me informações mais técnicas
pois trouxe uns dezassete quilos de
informação em papel!...
E preparo-me para 2014!...

Indústria Ferroviária

Vagões
Modalohr:
De origem francesa, usa rodados e
engates normais e permite extrair
um reboque do comboio sem que se
tenha que remover todos os outros.

Megaswing
Da norueguesa Kokuns, é uma
espécie de Modalohr que não precisa
de obras de construção civil mas
necessita de uma fonte de energia
externa.

Pocket
São os mais baratos mas têm que
ser carregados verticalmente por
gruas ou empilhadores, e apenas 5%
dos semi-reboques europeus têm o
reforço de chassis necessário para
tal.

Eco-Picker
Consiste basicamente em três partes:
uma cassete central para onde entra o
conjunto tractor+semi-reboque ou só
a galera, e dois corpos extremos que
têm os bogies e órgãos de tracção e
choque normais.
www.metalsines.com/html/0pt_ecopickers.html
www.metalsines.com/videos/eco_sd.mp4
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Passeios Ferroviários
Indústria Ferroviária

Tram-Train
Novo material da Alstom, que dispõe
de uma velocidade máxima de 100
km/h , tendo também WC e espaço
para bagagens.

Pedro André

Da Stadler surgiram dois modelos
Kiss
(Komfortabler
Innovativer
Spurtstarker S-Bahn-Zug – comboio
suburbano de dois pisos confortável
inovador e rápido) e a sua velocidade
máxima é de 160 km/h...

...em ambos os casos, sendo que o
modelo para a Odeg tem 428 lugares
sentados (dos quais 24 em 1ª) e a
dos BLS 335 sentados (dos quais 61
em 1ª).

A Skoda apresentou a RegioPanter,
cuja velocidade máxima é de 160
km/h e está prevista em versões de
dois a seis veículos em 3 Kv DC ou
3KV DC+25KV/50Hz.

27

Spotting

Locomotivas
portuguesa e
espanhola, em Elvas,
na troca de tracção do
Iberian Link
João Cunha
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Comboio Internacional

Viajando no Sud-Express
Jorge Lopes
Jorge Lopes

Após na edição de Setembro ter
abordado a experiência a bordo do
“Lusitânia Comboio Hotel”, abordo
nesta edição a sensação de viajar
no “Talgo Sud-Express”, o famoso
expresso nocturno que liga Lisboa
a França, no formato que possuía
até ao passado dia 3 de Outubro de
2012, quando passou a circular juntamente com o “Lusitânia Comboio
Hotel”. Esta mudança deveu-se ao
facto de a CP e RENFE terem chegado a um acordo de poupança de
recursos. Indo os dois expressos
nocturnos juntos entre Lisboa-Santa
Apolónia e Medina del Campo, em
Espanha, a CP acredita poder poupar 5 milhões de euros ao ano, o
que é bastante substancial.
Para quem segue para Paris,
destino do “Sud-Express” original, a

Paragem em Pombal
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P

rosseguindo com os relatos de grandes viagens nocturnas
em Portugal, desta vez partimos de Lisboa em direcção a Irún.
No conforto da Gran Classe, propomos viver a experiência de viajar
no “Sud-Express”, já no formato Talgo, mas ainda no horário antigo.
viagem é dividida a meio na fronteira de Espanha com França, devido
ao facto de a bitola (distância entre
carris) ser diferente nos dois países.
Disto resulta que, a partir de Hendaye, a viagem seja realizada num
comboio de Alta Velocidade francês
mundialmente conhecido: o TGV.
Estamos a 31 de Janeiro de
2012 e são 15h45 em Santa Apolónia, no coração de Lisboa. A locomotiva 5617 veio cedo incorporar a
composição “Talgo Comboio Hotel”
à linha 2, de onde partirá às 16:30
para Hendaye. No “Sud-Express”
são horas das despedidas. São
bastantes as pessoas que se vêm
despedir de familiares, namorados,
esposos ou amigos, a este comboio
que parte para bem longe. Desde sempre, este foi o comboio dos

emigrantes, desde os tempos que
ia com centenas e centenas de
passageiros, e que até possuía um
ramo vindo do Norte do país. Desde
sempre que partem neste comboio
para o estrangeiro portugueses em
busca de uma vida melhor, e ainda
hoje emigrantes utilizam este comboio para chegar à sua terra de emigração. Há acenos, abraços, beijos,
e um sem-fim de emoções na gare,
alheios aos turistas que passam.
Apesar de estarmos em pleno
Inverno, a ocupação do comboio

Comboio Internacional
não é de todo baixa, e melhora consoante passamos nas principais cidades portuguesas e atravessamos
a fronteira.
O meu bilhete é para a Gran
Classe. Este tipo de bilhete dá direito
a um quarto privativo apoiado por um
WC com chuveiro. O preço da viagem actualmente num compartimento deste tipo é de 224 euros, ou 168
euros para passageiros com idade
entre os 13 e os 25 anos. Crianças
também têm desconto. A forma mais
barata de se viajar até Hendaye é em
lugar sentado, onde, por 69 euros e
há desconto para viagens de ida e
volta. Para jovens até aos 25 anos,
o preço reduz-se para 51,80 euros,
mas sem desconto de ida e volta.
O compartimento Gran Classe é
um luxo e dispõe de variados equipamentos para satisfazer os clientes
mais exigentes. Possui um quarto
com uma área razoável. Apesar de
parecer pequeno à primeira vista,
torna-se acolhedor à medida que
nos habituamos ao espaço. Regulador de temperatura, interruptor para
a cama, cortinas, espaço para as
malas, cabides, e ainda um freio de
emergência, individual, para o caso
de existir algum problema detectado
durante a viagem, são alguns dos
pequenos apetrechos do espaço.
Entrando no WC, encontramos um
lavatório com espelho, uma sanita
com sistema de reservatório (como
nos comboios de topo da CP, como
o “Alfa Pendular”), recipiente para o
lixo e material de higiene. Possui tapete descartável para o chuveiro, toalha de rosto e banho, chinelos, duas
garrafas de água e duas bolsas de
higiene pessoal. Estas bolsas vêm
equipadas com tudo e mais alguma
coisa do indispensável para a viagem. Champô, gel de banho, creme
para a barba, gilete, kit de costura,
touca para o duche, tampões para os
ouvidos, sabonete, escova dos dentes, pasta dentífrica, entre outros,
são alguns dos acessórios.
Sou acompanhado até ao quarto
por um agente de bordo que fica com
o bilhete até ao final da viagem (para
verificação, evitando ser interrompi-

do durante a noite pelo revisor), e irá
acompanhar os passageiros durante
todo o percurso para quaisquer pedidos ou auxílio que seja necessário.
É também este agente quem mais
tarde baixará as camas, a pedido
dos passageiros. Isto porque como
a partida de Lisboa é diurna, as camas ainda se encontram fechada,
estando no seu lugar uns confortáveis bancos para duas pessoas.
A partida é feita à tabela. Daqui, passaremos a Gare do Oriente,
onde entrará cerca de uma dúzia de
passageiros, e seguiremos até à capital do Ribatejo, Santarém, onde o
“Sud-Express” não pára. Entroncamento é a nossa próxima paragem.

Ainda é dia, e por enquanto, a paisagem é algo que vale a pena apreciar
da janela do comboio.
Passamos a estação de Fátima-Vale de Ovos e chegamos a Pombal, onde somos enviados para a
linha 3. Aqui nesta estação iremos
ser ultrapassados pelo Alfa Pendular
127, que liga Lisboa ao Porto. Como
a composição Talgo se encontra limitada a 140 km/h e o Alfa Pendular
atinge velocidades de ponta de 220
km/h, sem parar em lado algum até
Coimbra, acaba por nos alcançar em
Pombal, apesar de ter partido meia
hora depois da capital do país.
Chegamos a Coimbra e já caiu
a noite. Passamos o rio Monde-

Partida de Lisboa-Santa Apolónia

O restaurante
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go avistando o vulto da cidade e as
suas luzes reflectidas no rio. Mais um
quarto de hora de viagem e chegamos à Pampilhosa. São já 19 horas
e é aqui na Pampilhosa que iremos
abandonar a Linha do Norte, onde
seguíamos desde Lisboa, e nos juntaremos à Linha da Beira Alta, em
direcção à fronteira com Espanha.
Tudo começa já a ficar preparado na
carruagem-restaurante para o jantar. Tal como em qualquer hotel que
se preze, este possui uma área de
restaurante com uma boa capacidade (trinta pessoas) e uma cafetaria.
Para passageiros da Gran Classe, o
jantar (e posteriormente o pequeno-almoço) está incluído no bilhete.
Santa Comba Dão, 19h33. Es-

Paragem na Pampilhosa
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peramos aqui, na linha 2 desta estação, pelo cruzamento com o Intercidades 514, com destino à capital.
O revisor espanhol e o agente dos
quartos vêm até ao exterior do comboio e conversam sobre o futuro do
“Sud-Express”. Na altura, era ainda
incerto, e várias hipóteses estavam
em cima da mesa: passaria a ter
uma frequência menor? Mudança de
horário? Extinção? Entretanto, a interromper a conversa, o anúncio manual é feito, o Intercidades vai entrar
e nós estamos prontos a arrancar.
Cruzamento feito, horas de ir
jantar. O menú é variado, e o jantar grátis inclui sopa, bebida, prato
principal, sobremesa e café, respondendo aos pedidos dos passageiros
mais exigentes. Escolho Emincé de
Perú com Cogumelos, acompanhado por batatas e legumes, tudo muito
bem confeccionado. Infelizmente, e
porque é de noite, a única paisagem
apreciável são vultos de luzes, mas
todo o restaurante é vidrado e tem
vista para o exterior. É um verdadeiro restaurante rolante, que agora nos
mostra a noite portuguesa, mas não
tarda estará a mostrar-nos o amanhecer em Espanha.
Mais cidades da Beira Alta passam, e chegamos finalmente à
Guarda, a mais alta cidade portuguesa. Um ou outro passageiro embarca nesta estação, mas claramente, nada como os velhos tempos,
onde o “Sud-Express” era o principal
meio de transporte do emigrante. O
comboio transformou-se, mas não
acompanhou o evoluir das pessoas.
É agora essencialmente um meio de
transporte para os passageiros que

escolhem o comboio porque consideram ser seguro, confortável, prático, mas claramente não é a opção
mais barata, mais rápida ou flexível,
devido à existência de apenas uma
ligação diária entre o norte de Espanha/França e Portugal.
Noite dentro, são 21h47 e chegamos a Vilar Formoso. Nesta estação
a paragem é demorada. É aqui, a
metros da fronteira, que procedemos
à troca da locomotiva portuguesa
por uma espanhola. A máquina que
vem render a portuguesa eléctrica é
diesel, uma Vossloh Euro 3000. Hoje
é a 334.002.3, a segunda da série.
Troca feita, maquinista português
substituído por um espanhol, e são
horas de partir. E por falar em horas,

O jantar

Casa de banho do compartimento

Comboio Internacional
Há bastante tráfego de mercadorias
e de vez em quando não resisto a espreitar pela janela. Dá para perceber
que as paragens nas estações são
demoradas, pois a marcha do comboio é bem folgada. Finalmente o
sono vence e lá consigo adormecer.
Pelas 05h30, duas horas antes
da chegada ao destino, foi o meu
despertar. Hora de tomar banho,
aproveitando o chuveiro a bordo, que
possui uma regulação de água basO pequeno-almoço
tante precisa e controlada, agradável
e constante na temperatura (que é
passada a fronteira é hora de ajustar escolhida pelo passageiro).
os relógios, pois a hora espanhola
Pelas 06h30, ainda de noite lá
é avançada da nossa em uma hora fora, já o restaurante se encontra
exacta.
disponível para o pequeno-almoço.
23h11, partida de Fuentes de
Oñoro, estação fronteiriça do lado
espanhol. É altura de utilizar a cama
do comboio para a sua função básica, dormir. Nestes primeiros quilómetros em Espanha, a linha está em
bom estado e o suave baloiçar da
carruagem Talgo convida a adormecer. A partir de agora, o comboio atravessará todo o norte de Espanha, a
caminho da fronteira com a França,
passando em importantes cidades
como Salamanca, Valladolid e San
Sebastian-Donostia, e realizando
ainda paragens em Ciudad Rodrigo,
Medina del Campo, Burgos, Miranda
de Ebro e Vitoria-Gasteiz. Porém as
sucessivas frenagens e acelerações
Corredor da Gran Classe
não me deixam pegar logo no sono.

Aos passageiros é servido um cesto com pão e bolos, potinhos com
compotas, manteiga, sumo de laranja e café com leite. E com este belo
menú, o comboio chega à penúltima paragem, Irún. Saio aqui, mas o
“Sud- Express” seguirá até Hendaye,
já do outro lado da fronteira, onde
os passageiros com destino a outras cidades francesas terão de fazer
transbordo. Quem vai para Paris tem
à sua espera o TGV, que o levará até
à estação de Montparnasse, bem no
coração da capital francesa.
E ainda hoje é assim, todos os
dias, até que algum dia venha, quem
sabe, a alta velocidade.

Os novos horários do
“Sud-Express”
Lisboa 21h18
Vilar Formoso 02h05 - 02h35
Medina del Campo 05h40 - 06h00
Hendaye 11h28
Irún 18h50
Medina del Campo 23h51 - 00h11
Vilar Formoso 01h35 - 02h25
Lisboa 07h30
A confortável cama da Gran Classe
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Figura do Passado
Principais Caracteristicas
Numeração: CP 832
Numer. prévias: CP 802, CF/SS 1802
Construtor: La Maquinista Terrestre Y
Marítima
Data de construção: 1947
Comprimento: 20,855 m
Largura: ? m
Altura: 4,350 m
Peso (ordem de marcha): 152,570 t
Disposição dos rodados: 4-8-0
Velocidade máxima: 80 km/h (para
salvaguardar a conservação da
locomotiva e da via)
Esforço de tracção: 14790 kgf
Potência nas rodas: 2052Cv
Fontes: Material e Tracção – Hist.
Caminho de Ferro 5; La Construcción de
Locomotoras de Vapor enEspaña; Vapor
em Via Larga; Vapor USA enEspaña e
Portugal; Documentação CP; LusoCarris.

A 832 em funcionamento no depósito do Barreiro

Fotografia: Estúdio Mário Novais
Fonte: www.flickr.com/photos/biblarte

CP 832
Pedro Mêda

N

o final da II Guerra Mundial,
existiam grandes debilidades
no parque motor. Sendo o material
locomotor oriundo maioritariamente
dos países envolvidos no conflito,
havia uma grande dificuldade na obtenção de peças. O recurso a outros
combustíveis, distintos do carvão, tinha originado problemas de desgaste acrescidos. É neste contexto que
surge a encomenda de seis locomotivas a Espanha. Esta viria a ser a
penúltima encomenda de material
motor a vapor. A opção de aquisição
destas locomotivas ao país vizinho
deveu-se a circunstâncias políticas,
relacionadas com o estabelecimento do Pacto Ibérico. Este pacto estabelecia diversas sinergias e esta
encomenda seria uma ajuda para
a indústria do país vizinho a reafirmar-se internacionalmente. Foram
envolvidas as empresas “La Maquinista Terrestre y Marítima” de Barcelona, “Badcock & Wilcox” de Bilbau
e “Construcciones Devis S.A.” de
Valência, que ficaram responsáveis
pela produção de duas unidades.
Com um arranjo de rodados do tipo
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2-4-0, estas MASTODON deveriam
ter sido entregues à CP entre Agosto
e Setembro de 1945. Contudo, dificuldades de vária ordem levaram a
que a entrega tivesse sido realizada em 1947 (quatro unidades – La
Maquinista e Babcock) e Agosto de
1948 (duas unidades – Devis). De
forma a minimizar as repercussões
do atraso foram fornecidas à CP seis
locomotivas alugadas à RENFE. No
entanto, entre 1945 e 1947 foram
muitas as decisões tomadas que viriam a influenciar de forma fatal a utilização destas unidades. Entre elas
destacam-se:
-A encomenda de 22 locomotivas a vapor, realizada também em
1944, à fábrica americana ALCo. A
resposta foi quase imediata, tendo estas unidades entrado ao serviço em meados de 1945.
- A decisão de iniciar a utilização de material motor a diesel,
com a chegada das primeiras unidades de linha no ano de 1949.
O momento da sua chegada configurou a última recepção de material
motor a vapor. Destinadas ao tráfego

misto e aptas para uma velocidade
máxima de 80 km/h, foram utilizadas
em serviços de mercadorias nas linhas a Sul do Tejo, uma vez que
as unidades americanas que viriam
a formar a série 850 asseguravam
com melhores prestações a maioria
dos outros tráfegos. A forma distinta
de trabalho (comparativamente com
as 850), o seu reduzido número (seis
unidades), as prestações mais modestas, os consumos mais elevados,
assim como as várias modificações
que foram necessárias para as adequar melhor às características dos
caminhos-de-ferro portugueses, vieram agravar ainda mais uma existência que, pelas razões anteriormente
descritas, estaria já condenada a ser
efémera.
Os atrasos e outros percalços do
negócio levaram a que fosse o Estado a efectuar o pagamento, tendo
sido entregues aos Caminhos-de-Ferro do Sul e Sueste. Tinham a
numeração 801 a 806. Com a unificação das companhias passaram a
constituir a série 830. As três locomotivas Henschel da Beira Alta ficaram com as numerações 801 a 803
e as ALCo 851 a 872.

Figura do Passado
À medida que as unidades diesel
foram tomando conta do país, o material a vapor foi sendo encostado.
Embora fossem unidades relativamente novas e com uma tecnologia de vapor de simples expansão
(muitas séries foram encostadas por
serem de dupla expansão), não chegaram a ser convertidas para a combustão de fuel. Os serviços adstritos
às 830 foram diminuindo, levando à
sua saída de serviço durante a década de 60, quando ainda não tinham
completado vinte anos de serviço e
ainda longe do fim do vapor em Portugal.
A maior parte da série ficou depositada no Barreiro, tendo sido demolidas cinco das seis unidades.
A locomotiva 832 foi preservada,
encontrando-se actualmente num
pedestal nos jardins da Fernave, no
Entroncamento. O seu estado de
conservação é o compatível com
material que se encontra fora de serviço há mais de cinquenta anos, exposto às intempéries e que, pela sua
dimensão, carece de muitas verbas
e mão-de-obra.

Aguarda a sua integração no espólio do museu ferroviário.
Como nota final, pode resumir-se que esta série teve uma vida
efémera no nosso país, não tendo
assumido serviços de grande importância ou o protagonismo de outras
séries. Existem contudo outros aspectos que são relevantes e que lhe
conferem alguma importância. A 832
é exemplar único daquele que seria

um contrato singular de material motor a vapor à Espanha. Representa
ainda, a par com a série 850 (da qual
existe apenas a locomotiva 855) os
últimos contratos de locomotivas a
vapor.
A sua dimensão coloca-a também
num patamar restrito de locomotivas, das quais a mais emblemática
é, sem dúvida, a Figura do Passado
da edição anterior, a Pacific 553.   

A 832 abatida no
Entroncamento em 25 de
Julho de 1971
Foto de Detlef Sckikorr

A 832 num pedestal
lamentável na Fernave,
Entroncamento
Fotos de Pedro Mêda
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Bitola Ibérica

Comboios
Militares em
Espanha
João Joaquim
David Aguaded

D

Pedro André
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urante o mês de Outubro foram realizadas por
território espanhol quatro circulações especiais afectas a transporte militar, a cargo do exército
terrestre espanhol. As circulações
realizaram-se entre a base de
Cerro Muriano em Córdoba e o
campo de manobras em San Gregorio, Zaragoza.
Das quatro marchas, apenas
uma contou com as veteranas locomotivas 269 na tracção, facto
pouco habitual pois estas locomotivas nos últimos anos eram as titulares deste tipo de comboios. As
restantes marchas contaram com
as recentes locomotivas 253 para
a sua tracção.
Em ambos os sentidos foram
realizadas duas marchas, tendo
as marchas entre Córdoba e Zaragoza decorrido, a 4 de Outubro,
com recurso à tracção das locomotivas 253.014 e 253.041, cada
uma para cada comboio. O retorno de Zaragoza a Córdoba foi
realizado a 13 de Outubro, tendo
uma das marchas sido tracionada
pela locomotiva 253.082 e a outra marcha pela dupla 269.069 e
269.072.
Nestas marchas foram transportados diversos veículos militares, tais como carros Leopard,
ATP, Bufalo, Pizarros, Pegaso,
BMR, Toas, Lince, JCV e uma mini-máquina. Cada marcha contou
ainda com uma carruagem para
transporte de passageiros.
Este tipo de transporte é ainda habitual em Espanha, embora
seja realizado de forma espaçada
e irregular.

Comboios Miniatura

1º Encontro Ferromodelismo do Norte
XIII Encontro de Modelismo da Malta do Porto
João Joaquim / Nuno Magalhães
Vários

A exposição contou com a presença de uma maquete ferroviária
à escala H0 1:87 composta por 27
módulos individuais unidos entre
si de forma a criar um circuito com
um comprimento de 25 m de topo a
topo, aproximadamente.
Os módulos foram ligados entre
si respeitando apenas duas regras:
ter duas estações nas extremidades
e respeitar o espaço disponível para
a colocação da maquete. O resulta-

N

o fim de semana de 26 a 28 de Outubro, inserido nas
comemorações dos 156 anos dos Caminhos-de-Ferro
em Portugal do núcleo museológico de Lousado do
Museu Nacional Ferroviário, realizou-se uma exposição de
modelismo ferroviário nas instalações desta entidade, a
cargo do grupo de modelismo da Malta do Porto.

do final consistiu num circuito que
não recriava qualquer forma geométrica regular, mas que permitia “jogar” com os comboios de forma mais
real e divertida.
O circuito ficou composto por
uma estação em cada extremidade
com um percurso com cerca de 13 m
entre ambas as estações. Na extremidade de uma estação foi instalada
uma triagem, de forma a se poder ter
mais material parqueado e aumentar

o número de circulações expostas
na maquete.
As circulações foram variadas, algumas realistas e respeitando comboios atuais ou do passado, outras
nem tanto. Acima de tudo privilegiou-se a diversão e a fluidez da circulação, assim como as manobras de
inversão nas estações terminais.
Desta forma foi possível transmitir ao público um maior realismo na
exploração ferroviária que não seria

Jorge Lopes

36

Comboios Miniatura
Nuno Magalhães

Gil Monteiro

Pedro Mêda

37

possível obter numa maquete com o
circuito fechado e onde os comboios
se limitariam a circular “à volta”.
Durante os três dias de exposição, foi possível contemplar a circulações de material português, CP
e Takargo, assim como material espanhol da Renfe. Houve, ainda uma
excepção na sexta-feira, onde houve
circulações de material americano.
O material rolante recriava composições quer de passageiros, quer de
mercadorias, assim como de marchas isoladas de locomotivas para
suprimir faltas de locomotivas nas
estações de expedição. Um dado
curioso foi a maior presença de material diesel face ao material eléctrico
ou de vapor, fruto do gosto pessoal
da equipa aos comandos da maquete.
Embora a maioria dos modelos
em circulação fosse de marcas comerciais, foi possível ver em acção
também peças de construção artesanal como as locomotivas diesel
construídas por José Luís ou as
automotoras diesel construídas por
Miguel Afonso. Peças únicas e sem
dúvida de destaque pela sua originalidade e preciosismo de construção.
A avaliar pela reacção do público,
a maquete foi um dos pontos altos
do evento. Além de observar os pormenores colocados nos módulos,
desde vegetação a figuras ou veículos, o público apreciou ver circular
material antigo e que já não circula
na realidade, assim como acompanhar as manobras realizadas nas
estações, tentando adivinhar qual
a próxima circulação que iria partir
ou para que composição se dirigiria
uma locomotiva acabada de chegar
e que iniciara a manobra de inversão
do sentido de marcha.
Por parte do museu, houve ainda outras actividades durante todo o
fim-de-semana, como a presença de
um circuito em LEGO onde foi possível ver circular composições varia-

Comboios Miniatura
das, a cargo do grupo PLUG IN. Houve ainda a presença de uma pequena
linha dedicada ao vapor vivo, contando com a presença de uma locomotiva e alguns vagões encarregues
de realizar pequenas viagens com os
passageiros que delas quisessem disfrutar. Este evento esteve a cargo de
Rúben Oliveira, do projeto Vapor Vivo.
Marcaram, ainda, presença neste
evento os modelos em barro de António Feijó representando diversos comboios portugueses, assim como peças
de coleção da marca Märklin, cedidas
ao museu por Etelvina Coelho.
Durante o fim-de-semana o museu esteve aberto ao público, sendo
possível contemplar as peças nele
expostas, desde material rolante, a
equipamentos associados à infraestrutura ferroviária e equipamentos e
maquinaria associada às oficinas de
construção e manutenção ferroviária.
O evento teve, como é hábito, entrada gratuita. E convém dar uma palavra de estímulo e confiança ao realçar
que, com os não muito abundantes recursos existentes neste núcleo museológico, o mesmo conseguiu celebrar
de uma forma muito positiva o aniversário dos nossos Caminhos-de-Ferro.
Que o próximo ano seja no mínimo
tão bom como foi este ano!

Tiago Duarte

Nuno Magalhães

Pedro Mêda
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...uma nota pessoal

Vários

P

ela segunda vez este ano,
fui a Lousado, atrás de um
SONHO. Ver comboios
em miniaturas a trabalhar.
Em miúdo tive uma pequena linha de comboio circular com dez ou
doze peças de encastrar e um comboio de locomotiva antiga e duas
carruagens. Não se imagina a sensação de chegar e deslumbrar com
o exposto.
Desde o princípio que tudo é
completamente diferente do que se
imagina. Os comboios não estão no
chão, não estão parados em simples
exposição, e nem sequer estão longe.
Nunca imaginei que estas peças
afinal eram pedaços da vida de cada
um dos expositores, que tinham a felicidade de se ligarem a outros pedaços de vida de outras pessoas e conseguirem realizar mesmo um sonho.
Se em Julho ainda se fechavam
sobre eles próprios, desta vez abri-

ram-nos completamente os seus tesouros e fizeram-nos mesmo sentir
como é uma linha de comboio: dois
fios que nunca se encontram, mas
que só podem ser vivas se lado a
A vegetação
vai tomando
conta do ramal
lado
e a competir
em conjunto
para
uma viagem.
Mais uma novidade: os comboios
não andam em circuito fechado, antes se movimentam daqui para ali,
num sentido ou noutro, mudam de
rumo como nós, mas na essência
vivem.
E vamos então entrar na viagem
deste fim-de-semana.
Logo de entrada uma locomotiva a vapor, que ainda funciona, que
transporta pessoas, que expele o
vapor pela chaminé e suprema êxtase: apita! Quem viveu toda a vida
ao lado da Linha do Vale do Vouga,
levou logo ali com um pontapé de
recordações. O “Vouguinha” estava
ali ao lado. Só faltavam mesmo as
curvas em S que nos permitiam sair

antes da curva, ir a direito e entrar
de novo no comboio, com o trinca a
mandar vir connosco, mas que nos
enchia a alma. O “Vouguinha” estava
ali, mas não era bem isso. Era um
“Vouguinha Pequenino”, com o condutor vestido de igual, a que só faltava a imagem poluída pelo carvão
que se ia queimando na fornalha…
Depois toda aquela envolvência
criada pela Estação do Comboio e o
Museu. Aquele cheiro inconfundível.
E entramos. Eu e o meu Irmão, que
adora toda aquela história. Estávamos no sítio ideal.
Se em Julho tinha sido uma experiencia única, afinal agora podíamos
repetir. Então vamos lá saborear de
novo. Mais linhas, mais comboios,
um circuito aberto, um princípio, um
meio e um fim de linha, com comboios que agora andam a 10, mas
que depois mudam para uma velocidade de cruzeiro, que páram nas
plataformas, ou que não páram e
40
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cujo condutor é “responsabilizado”
pela falha, enfim, um grande grupo
de amigos que contribuem para um
óptimo passar de horas. Afinal, “uma
1412 é que era bom”, mas “era melhor se fosse com uma 1460 a acompanhar”, enfim, termos que não nos
dizem nada, mas que são o terra-a-terra de quem sabe da poda. E nós
só temos a aprender. E como isso já
não era pouco, ainda têm a extrema
“arrogância” de nos presentear com
uma completa estação de comboios,
com candeeiros que funcionam,
com uma envolvência perfeita de
homens, maquinas e tempo.
O tempo que se não vê mas que
se sente perfeitamente naquelas
imagens.

Alguns dos expositores já nossos
conhecidos. Mas agora aparecem
outros. A renovação parece fazer-se
sentir.
Mas como diz o poeta, “o Homem
pensa e a Obra nasce”, e, não contentes com o que nos presenteiam,
ainda há que melhorar e expor numa
outra maneira de ser, com novas escalas, mais outra maneira de sonhar.
Bem hajam pelo trabalho apresentado, que apenas nos “custa”
tempo e viagem até Lousado.
Obrigado pelo viver de novo o
sonho. O meu irmão e eu adoramos
voltar e passar uma óptima tarde
convosco. Sejam felizes porque vocês merecem.

Pedro Mêda

Pedro Mêda
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Maquetren

XXIX Encuentro / XIX Encontro Ibérico de Módulos “Maquetren”
Oviedo (La Fresneda), dias 5, 6 e 7 de Outubro de 2012
Marcos Conceição

Marcos Conceição

D

ecorreu em La Fresneda (Siero), na periferia de
Oviedo na região das Astúrias (Espanha), no Pavilhão
Polidesportivo local, mais um encontro Ibérico de
“módulos Maquetren”, o qual assinala os seus 15 anos.

Introdução
Esta “aventura” dos encontros
de módulos Maquetren começou oficialmente em Outubro de 1997 em
Madrid, integrado numa Feira de
Modelismo. O mentor deste “projecto” é António G. Portas que fez várias tentativas para difundir o conceito de maquetas modulares, através
de associações ligadas ao caminho-de-ferro. Porém ao não obter uma
resposta favorável, decidiu começar
a publicar umas normas sobre maquetas modulares através da revista

Vista superior do circuito
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“Maquetren”, daquilo que seriam
precisamente as primeiras Normas
Maquetren para via única, recebendo as respectivas maquetas modulares, o nome de “Módulos Maquetren”
tal como hoje os conhecemos.
É claro que, entretanto, foram
publicadas as normas para os módulos de via dupla, depois foi feita
uma actualização para contemplar a
cablagem para os sistemas digitais,
tal como hoje são usados e, já em
2009, foram publicadas as denominadas normas MQ-40, onde são revistas as dimensões dos módulos de
via única, quer sejam rectos ou cur-

vos, tornando-os ligeiramente mais
pequenos e iguais aos de via dupla.
Têm assim a grande vantagem de
serem mais facilmente transportáveis.

Descrição
Decorreu nos dias 5, 6 e 7 de
Outubro, na localidade de La Fresneda (Siero), na periferia da cidade
de Oviedo, na região das Astúrias
em Espanha, mais uma edição dos
Encontros de módulos “Maquetren”.
Este encontro teve várias particularidades, entre os quais o facto de
assinalar os 15 Anos de Encontros
de Módulos “Maquetren” e o facto de
ter tido a honra de estrear o Pavilhão
Polidesportivo de La Fresneda. Só a
título de curiosidade, a energia eléc-

Maquetren
trica não provinha da rede pública,
mas sim do gerador eléctrico instalado propositadamente no exterior do
pavilhão.
Apesar da situação económica
que afecta ambos os países Ibéricos, o que teve consequências ao
nível dos número de participantes e,
com isso do número de módulos presentes, conseguiu-se construir um
circuito aberto em forma de “Y” ou
“T” com um perímetro total de 58,0
m. O tronco comum deste “Y” ou “T”
era em via única, enquanto os dois
ramos eram em via dupla.
Como já vai sendo habitual nos
Encontros Ibéricos de módulos “Maquetren”, foi utilizada uma central Intellibox IR da Uhlenbrock®, com protocolo NMRA© e vários comandos
IB-Control, Intellibox Basics, Daisy
da mesma marca da central, bem
como comandos MultiMauss e LokMass da Roco® graças a um acessório próprio da Uhlenbrock. Além
destes acessórios foram utilizados 2
booster de potência Power 3 da Uhlenbrock® e dois amplificadores de
sinal da rede Loconet©.

Pedro André

Estación “La Granja de San Vicente”

A listagem dos módulos que estiveram presente é a seguinte, começando pela via única:
- “Camiño de la Frontera” (módulo extremo);
- “Estación AyM”;
- “Vía estrecha”;
- “La Granja de San Vincente”,
incluindo a curva/túnel de entrada, a
partir da “Vía estrecha”;
- “El Lorentín”;
- “Val de Arcos”;
- Curva “La Granja”;
- “El Cauce del Río”;
- “Túnel”;
- “Estación Maquetren”;
- Curva “El Vertedero”;
- “Puente Río Leza”;
- Estação “Castrillo la Reina”;
- Curvas “La Seca”.
- “La Bifurcación”, onde a via
única entronca la via dupla.
A listagem dos módulos de via
única, começando num dos extre-

“Val de Arcos”

“Castrillo La Reina”
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Maquetren
mos e acabando no extremo oposto é:
única;
-

Curva “El Asserradero” (módulo extremo);
Estação de “Cerros Verdes”;
Curva “La Processíon”;
“Alberca”;
“Nitrato do Chile”;
“La Bifurcación”, onde entronca de talão a via
Apeadeiro “La Breña”;
“La tubería”;
Túnel “La Peñota”;
Módulo “Nuevo”;
“Botellón Bom, Bom, Bom, Bom”;
“Traviessas Bibloque”;
“Supressión Paso a Nível”;
“La Cantera”;
“Estação de Belém”;
“Sur de France”.
“Rotunda/Redonda”;
“Bairro Ferroviário” ou módulo de topo”.

O controlo das circulações era feito a partir das seguintes estações. Ramo comum em via única:
-

“Estación AyM”;
“La Granja de San Vicente”;
“Estación Maquetren”;
Estação “Castrillo la Reina”;
Estação “Bifurcación”.

No ramo de via dupla, o comando das circulações foi
feita a partir das seguintes estações:
- Estação de “Cerros Verdes”;

Modelo Locomotiva 7600 Patinada
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- Estação “Bifurcación”;
- Estação de “Belém”;
- Estação “Rotunda/Bairro Ferroviário”.
Quanto aos modelos que circularam foram bastante diversos e variados, onde o destaque especial vai
para a estreia do modelo SudExpress® da locomotiva
diesel Vossloh Euro 4000 da Takargo 6003, que rebocava um comboio de balastro com tremonhas duplas da
Mota-Engil (anteriormente da Ferrovias). Também não
faltou o modelo da automotora diesel 592 com as cores
CP da Electrotren®, do modelo Mehano® da locomotiva
eléctrica CP 5629 rebocando um comboio de madeira e
estilha, constituído pelos vagões Kbs da SudExpress®,
bem como os vagões Ealos da RTrains®, do modelo SudExpress da locomotiva diesel CP 1411 rebocando vagões cisterna de amoníaco da LSModels®, protegido por
vagões J da Roco®, assim como o modelo Mabar® da
locomotiva diesel CP 1336, rebocando um comboio de
cimento com tremonhas Uacs/Cimpor da SudExpress®,
plataforma Rgs com sacos de cimento da Lima e um
vagão fechado sem lateral da CDModelismo®, também
com sacos de cimento.
Quanto aos modelos espanhóis, pode-se destacar
o modelo Electrotren® da locomotiva eléctrica da série
Renfe 7600 (ou 276 na numeração UIC) patinada, assim
como dos vários modelos da Electrotren® das locomotivas eléctrica Renfe 251, bastante presente na região
das Astúrias, que, devido a sua potência e disposição
do bogie, as torna mais aptas a transpor a rampa de
Pajares com os pesados comboios de mercadorias, nomeadamente os denominados “siderúrgicos”. Também
não faltaram os modelos Electrotren® das locomotivas
diesel ALCo, seria 1800 da Renfe, puxando comboios
de mercadorias, modelos da Electrotren® de automotores eléctricos e diesel da Renfe, serie
440 e 592, respectivamente, entre
muito outro material espanhol.
Esteve também exposta uma
mini-maqueta denominada “Mina de
Enxobregas” à escala H0e, ou seja,
também na escala 1/87 mas onde
as vias estão numa bitola menor, o
que representa uma via estreita (bitola real igual ou inferior a 1.000 mm).
Neste caso, o caminho-de-ferro mineiro dá depois para a um ramal de
descarga, onde, a um nível inferior,
está a um pequeno troço de via em
bitola normal onde são carregados
os vagões tremonha. Também existe
outro pequeno ramal que constitui o
acesso à oficina onde é feita a manutenção/reparação do material circulante.

Maquetren

1

Próximos Encontros Ibéricos de
Módulos “Maquetren”
-

Logroño (dias 12, 13 e 14 de Abril de 2013)
Madrid ou arredores (Outubro de 2013)
León (Primavera de 2014)

-

Portugal (2015 em data e local a definir)

3

2

4
1 - “El Cauce del Rio”
2 - “La Peñota
3 - “Mina Enxobregas”
4 - “La Breña”
5 - “La Cantera”
6 - “Estação de Belém”

5

6
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Maquete da Estação
de Vila Real de Santo António
A

estação de Vila Real de Santo
António, situada no distrito de
Faro no concelho com o mesmo nome,
é uma estação bastante diferente das
estações típicas portuguesas.
De forma a ser reproduzida o mais fiel
possível ao original, entrei em contacto
com a Refer para que me fossem cedidos
os desenhos da estação, reduzindo posteriormente à escala H0 (1:87).
Foram, ainda, precisas várias fotografias de ângulos diferentes para se poder
perceber melhor a estação, os seus pormenores, as suas cores e alguns defeitos
que ela apresenta. Este estudo permitiu
pormenorizar e personalizar o modelo.
Na posse destes elementos fundamentais passei à construção da estação. Iniciei a construção recortando as placas para a construção das janelas e portas. Uma vez unidas, foi aplicada
massa para calafetar as juntas do material, sendo lixada
e amassada novamente até não se notar as juntas. Esta
massa foi também utilizada para imitar alguns tipos de
pedra, sendo recortada para o efeito com um utensilio
próprio. As janelas e as portas foram recortadas à medida, sendo-lhes aplicadas pequenas fitas plásticas para
imitar o aspecto das portas e das janelas originais. Uma
vez tudo pronto, procedi à pintura e colocação das mes-
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mas.
Para a iluminação da estação foram instaladas algumas lâmpadas, LED’s e candeeiros comprados. Para a
sua ligação foi necessário instalar uma quantidade razoável de fios eléctricos. Para assegurar uma boa ligação
entre tudo recorri a soldaduras diversas. Uma vez tudo
montado e retocado no sítio, procedi a um ensaio para
confirmar se tudo funcionava como esperado. Este processo demorou bastante tempo, mas o resultado final
compensou.
A decoração exterior em volta do edifício de passageiros foi conseguida com a colocação de
bancos, candeeiros, relógio, azulejos. Todos estes elementos foram colocados no
sítio devido tal e qual onde se encontram
na estação original.
Para a construção desta maquete utilizei
bisturi, tesoura, vários tipos de cola, vários
tipos de tintas, pincéis, massa, lápis, máquina fotográfica e fotografias da estação.
A minha experiência profissional na
construção civil ajudou-me a ter uma perspectiva diferente na execução da maquete, tendo maior atenção aos pormenores.
Este trabalho deu-me muito prazer, pois
o gosto pelo modelismo ferroviário já vem
desde criança, mas só agora pude realizar alguns sonhos. Apesar de ter demorado quase um mês  na construção desta
maquete, gostei muito do resultado final.

Intra-estrutura à Escala

Aspectos da construção da
maquete e resultado final
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R

ealizou-se no passado dia 29 de Setembro no Auditório 1 da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa (FCSH-UNL) um Encontro de Património e História
Ferroviária. Este evento enquadrou-se nas Jornadas Europeias sobre
o Património. Aliás, um pouco por todo o país, decorreram outras
actividades e eventos relacionados com o património ferroviário. As
publicações periódicas de cariz ferroviário foram o tema escolhido
para esta sessão.

A jornada de trabalho iniciou-se com uma recepção por parte do Professor Luís Espinha da Silveira, em
representação do Professor João Sá Água, director da
instituição anfitriã.
O primeiro painel contou com duas intervenções
que salientaram a importância das publicações periódicas enquanto fonte histórica. Foram apresentados dois
casos concretos de investigação que se debruçaram
sobre o papel do caminho-de-ferro e das suas publicações para o desenvolvimento turístico em Portugal e a
importância da Linha de Cascais para a suburbanização de Lisboa e para o desenvolvimento turístico dos
locais abrangidos pela referida infra-estrutura. As apresentações foram realizadas, respectivamente, por Ana
Cardoso de Matos, da Universidade de Évora, e Joana

Recepção por parte do Professor Luis Espinha da Silveira
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Paulino, da FCSH-UNL. A referência de base para estes
estudos foi a Gazeta dos Caminhos-de-Ferro.
Depois de uma curta pausa para café, o segundo
painel debruçou-se sobre a passagem do conhecimento
à prática. As intervenções salientaram os projectos de
digitalização de documentação ferroviária que foram recentemente concretizados. Álvaro de Matos, director da
Hemeroteca Municipal de Lisboa, falou-nos do projecto
de digitalização das Gazetas dos Caminhos-de-Ferro.
Carla Silvério e Anna Karenina Pires, da Fundação do
Museu Nacional Ferroviário (FMNF), abordaram o projecto “Caminhos-de-Ferro em Portugal”. Este projecto
consistiu na digitalização da publicação já referida e do
fundo documental Comité de Paris, que reúne toda a documentação do início da ferrovia em Portugal.
Para uma pesquisa mais aprofundada sobre este tema pode consultar-se o site da FMNF.
As apresentações, além de
focarem os resultados e as potencialidades que permite a consulta online da documentação,
proporcionaram uma melhor compreensão dos procedimentos e
tratamentos a que são sujeitos os
documentos, desde a recepção ao
armazenamento após digitalização.
Seguiu-se um debate que incidiu
sobre as acções de digitalização
em curso. Neste âmbito, as questões centraram-se no porquê da digitalização incompleta das Gazetas
do Caminho-de-Ferro e na necessidade de digitalização do Boletim da

Publicações Ferroviárias
CP. Como resultados e para agrado dos participantes, zidas, designadamente os boletins “Sobre Carris” e “Flefoi referido que está em curso um processo, em conjunto cha de Prata”.
O encontro terminou nos jardins da Universidade,
com a Bibloteca Nacional, que levará à disponibilização
(em principio ainda este ano) dos volumes em falta da com a actuação do Grupo de Sopros do Clube FerroviGazeta dos Caminhos-de-Ferro, no site da Hemerote- ário de Portugal.
O evento foi organizado por Luís Espinha da Silveica Municipal. Sobre o Boletim da CP, está identificada a
necessidade e poderão existir projectos para a sua digi- ra (IHC e FCSH-UNL), Nuno Miguel Lima (IHC, FCSHtalização. De momento, os meios próprios da Fundação -UNL), Jorge Trigo (CEC), Ana Torrejais (FMNF), Raquel
do Museu Nacional Ferroviário encontram-se ocupados Santos (Fertagus), José Limão (Dicas & Pistas / Revista
com a digitalização dos documentos relativos à Linha da Transportes em Revista) e contou com a presença de
praticamente todas as entidades ligadas ao associativisBeira Alta.
O almoço juntou oradores e participantes promoven- mo ferroviário entre outros participantes. De referir ainda
que se fez sentir a ausência da maioria das entidades
do a continuação do debate sobre os temas da manhã.
A parte da tarde iniciou-se com um painel sobre Pu- públicas ligadas ao sector dos transportes.
Ficou ainda a promessa de próximas edições aborblicações Periódicas sobre Caminhos de Ferro: Actualidando outras temáticas relacionadas com o património
dade e Perspectivas Futuras.
Cristina Dourado, da Fertagus, apresentou a pu- e história ferroviária.
blicação periódica de cariz interno
“Em Linha” emitida por esta empresa, evidenciando a sua estrutura e o
papel que desempenha como meio
informativo das actividades da empresa e das notícias do sector a todos os colaboradores.
Margarida Luis, do Instituto da
Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT), apresentou as publicações que ao longo do tempo
foram sendo produzidas pelas diferentes instituições ligadas ao Ministério das Obras Públicas e que
constam dos arquivos desta entidade. As várias reformulações que
têm ocorrido na orgânica das instituições públicas, conduziu à reuRepresentantes do Museu Nacional Ferroviário
nião de diversos acervos com normas de catalogação distintas. Foi
salientada a importância que muitas
das publicações têm para um melhor entendimento do contexto da
evolução dos transportes e do país.
Este painel contou ainda com a
intervenção de José Limão, director
da publicação Transportes em Revista, que nos apresentou as linhas
gerais da referida revista e um pouco do percurso, peripécias e histórias, desde o lançamento do primeiro número até à actualidade.
O último painel contou com uma
apresentação de Jorge Trigo, do
Clube de Entusiastas do Caminho
de Ferro (CEC), que deu nota das
actividades desta associação, com
ênfase para as publicações produJosé Limão, em representação da publicação Transportes em Revista
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Estação Terminal

Entroncamento
150 anos de comboios

Exposição

F

oi no dia 7 de Novembro de 1862, há 150 anos, que o primeiro
comboio chegou aos olivais do apeadeiro da Ponte da Pedra. Foi
ali, do nada, que o entroncamento ferroviário mais importante português
deu lugar a uma cidade, o Entroncamento, que nasceu e vive com o
caminho-de-ferro.
A Associação de Amigos do Museu Nacional Ferroviário (AMF) decidiu, em colaboração com a Câmara Municipal do Entroncamento, comemorar esta importante data e elaborar uma exposição ferroviária entre os
dias 3 e 11 de Novembro de 2011.
A exposição contém diversas fotografias históricas e manuscritos que
retratam o caminho-de-ferro ao longo de 150 anos e a sua importância
para a cidade do Entroncamento, procurando saudar os trabalhadores
ferroviários que ajudaram (e ajudam) a valorizar o nome da cidade. A
exposição está patente na Galeria Municipal do Entroncamento e poderá
ser visitada durante todos os dias da semana.

Curtas

Comemorações dos 156
anos do caminho-de-ferro

D

Revista Electrónica

Central Ferreo

E

ditada pela Associação Paranaense de Ferreomodelismo e
Memória Ferrovia (APFMF), no Brasil,
a revista Central Ferreo vai já na sua
terceira edição. É uma revista digital,
gratuita, realizada por modelistas e que
pretende divulgar o hobby do modelismo. Tem publicação trimestral.
www.ferreomodelismo.org.br
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ecorreram no passado mês de Outubro as comemorações
dos 156 anos da chegada do primeiro comboio a Portugal.
A Câmara Municipal de Famalicão, além dos eventos que espelham esta Trainspotter, nomeadamente no museu ferroviário de
Lousado, abriu (à marcação) a cocheira de Nine entre os dias 27
e 28 para mostrar a mais antiga locomotiva existente actualmente
em Portugal, a 02049, além de outro material também com interesse histórico presente na mesma secção.
Também a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) e a CP promoveram um colóquio
sobre arquivos e bibliotecas na área do transporte ferroviário no
dia 30 de Outubro de 2012 na Torre do Tombo (Lisboa). A ideia
procurou reflectir em torno do tratamento, organização e disponibilização da documentação ferroviária, analisando a sua importância no panorama cultural do país a fim de fomentar a troca de
experiências entre os colaboradores e investigadores da história
do caminho-de-ferro em Portugal.

