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CP oferece viagens em Urbanos do Porto

A CP está a oferecer 130 mil viagens de ida e volta nos comboios 
Urbanos do Porto, através de vouchers distribuídos em algumas das 
principais cidades abrangidas pela rede - Porto, Braga, Aveiro, Gaia, 

Ermesinde e Rio Tinto.
A CP está ainda a oferecer 1000 assinaturas mensais nos serviços 
Urbanos para novos clientes, que poderão usufruir do desconto na 

aquisição da 2ª mensalidade.

Antes & Depois

Outubro de 2007
Setembro de 2011

CArrAzeDo
LinhA Do Corgo

© José Sousa
© Pedro André

25% de desconto em assinaturas mensais 
para jovens até 25 anos

A CP alargou agora o desconto de 25% para jovens até aos 25 anos, 
às assinaturas mensais nos comboios Urbanos, Regionais e ainda 
nos comboios Intercidades através do Flexipasse, agora disponível 

em todos os eixos do referido serviço.
A promoção é obtida apenas mediante apresentação de um 

documento de identificação na aquisição do bilhete.
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50 números 
De trAinspotter

A Trainspotter está uma vez mais de pa-
rabéns. Atingimos a bonita marca de 50 
números publicados. Todos eles gratui-

tos, todos eles feitos com o amor à camisola de 
quem corre por gosto mas que, ao mesmo tem-
po, tem vontade de oferecer conteúdos o mais 
profissionais possível.

A avaliação do nosso percurso deve ser feita 
pelos leitores. Temos a nossa, como é óbvio, mas 
tentámos sempre reagir a todos os estímulos vin-
dos de fora. Em cinquenta números dedicados 
à promoção saudável do transporte ferroviário, 
sem fretes nem terra queimada, interagimos com 
um número crescente de interessados em cola-
borar com o projecto.

Ao escrever esta pequena homenagem a este 
projecto que ajudei a fundar, quero sobretudo 
prestar o meu tributo aos meus amigos que têm 
sido a grande alma da Trainspotter. Não só com 
conteúdos, mas queimando as pestanas para 
aprimorar o design, para rever os textos, para 
pensar em temas, para investigar e reportar actu-
alidades e história.

Enquanto contarmos com todos os nossos lei-
tores do outro lado do ecrã, não iremos deixar de 
continuar a fazer crescer esta história. A revista 
não será sempre igual, nem sempre chegará a 

quem nos lê com a mesma perspectiva ou per-
tinência, mas continuará a ser um projecto que 
pretende albergar todas as sensibilidades do 
meio. Estas páginas são de quem tiver algo que 
pretenda partilhar sobre o tema ferroviário – tem 
sido esse um dos nossos lemas desde a edição 
nº 1!

Continuamos, em conjunto com alguns amigos 
de outros países, a tentar perceber de que forma 
a rede europeia de entusiastas pode comunicar 
e criar amplas redes de intercâmbio de conhe-
cimentos, conteúdos e ideias, no que pode ser 
um dos desafios mais excitantes que temos pela 
frente. O recente acordo de parceria que cele-
brámos com os nossos amigos da Revista Tren 
e da Trains du Midi insere-se num movimento 
também ele em ascensão de querer unificar um 
espaço europeu cada vez mais baseado na “nu-
vem” para abordar o sector ferroviário, sem que 
essa união algum dia vá sacrificar a perspectiva 
muito particular que cada revista ou cada grupo 
tem sobr o meio.

Depois de 50 edições, o que nos motiva é an-
tecipar o que vão ser as próximas 50. Sempre a 
colocar os caminhos-de-ferro na Internet. 

João Cunha

A locomotiva 1903 chega a 
Setúbal-Mar com bobines de 
arame provenientes da Siderurgia 
Nacional, Setembro 2014

João Cunha
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Tiago Ferreira

A degradação do serviço prestado e o enorme 
desinvestimento a que o transporte ferroviário 
foi entregue (principalmente no que se refere à 

manutenção), está a ser sentida a um nível nunca antes 
visto. A crise económica, que se fez sentir com maior 
impacto de há três anos para cá, suspendeu ou pura e 
simplesmente anulou quase todos os investimentos que 
estavam em preparação ou em projecto, tanto no material 
circulante como nas infraestruturas, limitando em muito 
as actuais condições de serviço e de circulação.

Começando pelo estado da rede existente, o número de 
afrouxamentos a que esta está sujeita, nomeadamente 
nas linhas de maior densidade de tráfego de mercadorias 
(como a Linha do Sul ou as Linha do Norte e da Beira 
Alta), deve-se em boa parte à falta de manutenção. 
Para um gestor é normalmente o sector de manutenção 
que deverá ter maior poupança de custos, mas que na 
verdade é todo o garante da segurança e conservação 
de um equipamento, que, no meio ferroviário, permite 
uma poupança enorme de custos no que se refere às 
circulações ou mesmo no desgaste e custo com o material 
circulante e com as tripulações. À falta de manutenção 
juntamos as degradações existentes há muito tempo em 
troços não modernizados ou sujeitos a saturações de 
tráfego (como os troços por renovar da Linha do Norte – 
com os concursos para renovação finalmente lançados 
mas ainda sem desfecho conhecido – ou as limitações 
naturais da Linha da Beira Alta ou da Linha de Sines) 
ou mesmo encerramentos de troços estratégicos sem 
justificação para tal (Ourique – Beja na Linha do Alentejo  
e a não conclusão das obras do troço Guarda – Covilhã), 
importantes para garantir a coesão da rede ou mesmo 
para servir como alternativa de tráfego, tendo em conta 
o retomar do volume de mercadorias transportada na 
nossa rede. Finalmente, como é facilmente perceptível 
e conhecida, uma rede do século XIX utilizada no século 
XXI não pode dar garantias para uma sustentabilidade 
e rentabilidade de todo o investimento que já tenha sido 
efectuado, em parte em opções erradas.

O material circulante é o outro pilar que contribui para 
o actual estado do transporte ferroviário. Novamente 
a sua falta de manutenção (reduzido ao mínimo 
indispensável), nomeadamente no material automotor, 
leva-o a ter uma taxa de operacionalidade cada vez 
mais baixa (o que é visível na Linha do Oeste, através 
das supressões de circulações existentes) ou sendo 
substituídas por composições de locomotiva + furgão 
gerador + carruagens CoRail (nas Linhas do Minho de 
Douro). Nos serviços de longo curso e de mercadorias, 

tem sido bastante recorrentes as avarias nas locomotivas 
titulares, sendo obrigadas a substituições de última hora. 
O material cada vez mais envelhecido, muito do qual 
já atingiu o seu potencial quilométrico, é o outro factor 
decisivo na frequências de avarias que têm ocorrido.

A juntar estes dois pilares, verifica-se que é necessária 
uma nova visão e urgência na definição do transporte 
ferroviário que queremos e podemos ter. Com a actual 
equipa governamental, nunca existiu nem nunca existirá 
uma política estratégica para os transportes em geral. O 
famoso Plano Estratégico dos Transportes não tem nada 
a ver com um plano estratégico: é apenas um documento 
sem qualquer enquadramento técnico ou efectuado por 
alguém com conhecimento de causa. É importante que 
exista uma equipa competente, que entenda o sector dos 
transportes e que tenha uma visão estratégica, podendo 
aproveitar em parte os estudos efectuados relativos aos 
Investimentos de Valor Acrescentado (e os efectuados 
em Governos anteriores), desenvolvendo e executando-
os, tendo em conta os parcos recursos disponíveis.

Não é só necessário um investimento numa nova 
rede (e não apenas terminar a modernização da Linha 
do Norte ou a Linha Évora – Caia ou uma nova Linha 
de Sines), tendo em conta o desenvolvendo industrial e 
populacional no nosso território no século XXI. É preciso 
também uma melhoria efectiva do material circulante 
e do serviço prestado. Este tem sido um dos entraves 
da CP, que através de uma campanha mais eficaz 
tem conseguido captar passageiros, nomeadamente 
no Longo Curso, mas do qual existem limitações na 
sua oferta. O serviço Alfa Pendular aguarda pela 
modernização das suas unidades automotoras que já 
atingiram meia vida, e, nos comboios as carruagens 
CoRail e Sorefames já contam com 29 e 45 anos de 
uso continuado. Os serviços suburbanos aguardam pela 
sua concessão a privados, esperando uma melhoria 
no serviço prestado, mas que teriam de ter em conta a 
idade média da frota existente (já nem contando com as 
automotoras de Cascais) 

Podemos verificar que é grande o desafio que se 
apresenta ao transporte ferroviário português. As 
estratégias devem surgir o quanto antes a médio 
prazo; e, sendo necessários recursos – muitos deles 
desperdiçados ao longo dos últimos anos – será que 
existe capacidade para efectuar um plano correcto 
destas estratégias no nosso país? Tendo em conta o tipo 
de pensamento português, muito dificilmente.
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Os primeiros “Camellos” 
592.2, de um lote de 
dezasseis unidades 

que rumarão a Portugal em bre-
ve, começaram já a receber uma 
revisão mecânica e a sua nova 
decoração, em tudo idêntica aos 
592 alugados pela CP há quatro 
anos, com a qual está previsto 
efectuarem serviço nos próximos 
dois anos em solo nacional.

Aptos a 140 km/h, dispondo de 
suspensão pneumática e com 
condições de conforto muito elo-
giadas em Espanha, onde ainda 
efectuam serviço, esta foi a so-
lução encontrada pela CP para 
os serviços no Douro e Minho, 
dados os problemas recorren-
tes que têm afectado a frota de 
dezassete 592, e que prometem 
melhorar substancialmente o ser-
viço durante dois anos, o tempo 
previsto até à chegada da cate-
nária a Valença e à Régua.

A chegada destas novas unida-
des encontra-se já ligeiramente 
atrasada relativamente às primei-
ras datas anunciadas, que apon-
tavam para a chegada da primeira 
unidade entre os meses de Julho 
e Agosto. A notícia surge numa 
altura em que se encontram imo-
bilizados muitos dos dezassete  

592 alugados, o que tem obriga-
do a recorrer diariamente a com-
posições com locomotivas 1400 
e carruagens CoRail na operação 
de alguns comboios das Linhas 
do Minho e Douro. Contudo, a 
entrada em serviço ainda levará 
mais algum tempo, até que esteja 
concluído o processo de homolo-
gação para estas unidades circu-
larem em terreno nacional e até 
que as tripulações possuam a de-
vida formação.

Para a maioria das unidades da 
série 592, aproxima-se o ponto fi-
nal do seu serviço em Portugal, 
muito marcados por opiniões dis-
cordantes quanto às condições 
que ofereciam aos passageiros. 
Em serviço continuarão seis de-
les, que, em conjunto com os 
dezasseis da série 592.2, muito 
provavelmente porão um ponto 
final na carreira das Allan 0350, 
que ainda sobrevivem com seis 
unidades ao serviço na Linha do 
Oeste, após já ter sido anuncia-
do o seu fim várias vezes, bene-
ficiando do facto da série 0450 se 
encontrar em rota decrescente – 
afectadas por muitos problemas 
que têm levado à imobilização de 
parte significativa da frota.

592.2 reCebem novA 
DeCorAção DA Cp

breves

CATENáriA EM MArCO DE 
CANAvESES EM 2015

A REFER adjudicou a electrifica-
ção do troço da Linha do Douro 

entre Caíde – Marco de Canaveses, 
num montante total de investimento de 
6,4 milhões de euros, com início ainda 
este ano e conclusão anunciada para 
o final de 2015.

A intervenção engloba essencial-
mente a electrificação de 14,4 km de 
extensão de via (entre o PK 46,180 e 
o PK 60,566), o alteamento das plata-
formas das estações e apeadeiros de 
Oliveira, Vila Meã, Recesinhos, Livra-
ção e Marco de Canaveses, e obras 
de rebaixamento de via nos túneis de 
Caíde, Gaviara e Campainha.

Pedro André

© Juan Estévez

BENEFiCiAçãO DAS ESTAçõES 
NO AlgArvE

A REFER lançou um concurso pú-
blico no início de Setembro para a 
melhoria da infra-estrutura em quatro 
estações da Linha do Algarve: Alcan-
tarilha, Silves, Estômbar e Mexilhoei-
ra Grande. A intervenção contempla a 
substituição de travessas de madeira 
por travessas de betão, substituição 
de carris defeituosos e constituição de 
barra longa soldada.

O concurso tem um valor base de 
600 mil euros e surge no seguimento 
de outras intervenções semelhantes já 
realizadas em diversas estações des-
ta linha. Para o início de 2016 encon-
tra-se previsto o início das obras de 
electrificação.
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Comboio Correio

A CP Carga iniciou a operação 
de um novo serviço ferroviário 

a ligar o terminal do TVT, nos 
Riachos, a Barcelona, Espanha. 
O serviço está integralmente a 
cargo de um operador logístico que 
contrata a tracção às empresas 
públicas dos dois países – CP Carga 
e Renfe.

Esta ligação intermodal assegura 
o transporte de contentores e 
caixas móveis, numa carga bruta 

total que pode alcançar as 1000 
toneladas. A tracção em Portugal, 
entre o Entroncamento e Vilar 
Formoso é integralmente eléctrica. 
A composição é constituída pelos 
novos vagões Sgnss e Lgnss da 
CP Carga, ao abrigo dos recentes 
acordos de aceitação de vagões 
entre os dois países ibéricos.

O primeiro comboio regular 
realizou-se no dia 7 de Setembro, 
após um comboio de ensaio realizado 

algum tempo antes. A frequência é 
semanal, com a composição para 
Espanha a partir do Entroncamento 
aos sábados pelas 20h34 e chegar 
a Vilar Formoso pelas 00h42. O 
comboio em sentido inverso parte 
logo depois de Vilar Formoso, pelas 
01h33 da madrugada de domingo, 
chegando ao Entroncamento pelas 
5h29, horários em tudo idênticos ao 
serviço Iberian Link.

NOvO SErviçO 
ENTrONCAMENTO – BArCElONA

Comboio
presiDenCiAL

No passado dia 30 de Setembro, o Comboio 
Presidencial deslocou-se à Linha de Cascais 
no âmbito das comemorações dos 125 anos 

de existência da referida linha – cujo primeiro troço, entre 
Pedrouços e Cascais foi inaugurado a 30 de Setembro 
de 1889 – e ainda no âmbito da comemoração dos 650 
anos da elevação de Cascais a vila.

A iniciativa foi promovida pela CP e pela Câmara 
Municipal de Cascais, que, em colaboração com o 
Museu Nacional Ferroviário, realizaram uma viagem 
comemorativa entre Cascais e o Cais do Sodré, na qual 
viajaram sensivelmente uma centena de convidados.

Após um período com alguma animação na estação 
de Cascais, os convidados iniciaram a curta viagem de 
25 km pontualmente pelas 12h15 em direcção ao outro 
extremo da linha, com paragem pelo meio em Oeiras 
durante cerca de dez minutos, para uma degustação 
de vinho de Carcavelos. Poucos minutos após as 13h, 
a composição terminou a viagem entrando na estação 
lisboeta do Cais do Sodré.

A viagem foi ainda uma oportunidade para muitos 

visitantes de todas as idades, sobretudo motivados pela 
curiosidade, visitarem e fotografarem incansavelmente 
os seis veículos recém-restaurados, que estiveram 
abertos ao público durante a manhã, na estação de 
Cascais, e à tarde, na estação do Cais do Sodré.

Para esta operação, a CP dedicou a habitual 
locomotiva 1424 recentemente pintada, que se fez 
deslocar propositadamente do Norte do país, onde se 
tem encontrado em serviço, até à zona de Lisboa. No 
trabalho complementar, esteve a locomotiva 1404 à qual 
cumpriu as tarefas de rebocar a composição em vazio 
até Cascais e posteriormente o retorno da mesma a 
Alcântara-Mar, dado não ser possível realizar manobras 
de inversão em ambos os extremos da linha. O comboio 
seguiu à noite de volta para o Entroncamento.

A bonita e inconfundível paisagem da Linha de Cascais 
foi o cenário ideal para os spotters que se multiplicaram 
ao longo de todo o trajecto, não obstante a iniciativa 
ter ocorrido durante um dia de semana, para filmar e 
fotografar a bonita e harmoniosa composição azul-
escura.

...viAjou Até à LinhA De CAsCAis
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No Cais do Sodré, o Presidencial 
aberto a visitas, com a 1404 já na 

frente, preparada para a viagem de  
regresso ao Entroncamento

 
Foto: Ricardo Quinas

Logo após a paragem em Oeiras, o 
comboio segue viagem, passando 
no apeadeiro de Santo Amaro
 
Foto: José Sousa

Pouco tempo antes da partida, o 
Presidencial é motivo de admiração 

por parte de quem ali passa, 
completamente alheio ao assunto

 
Foto: Ricardo Quinas

O Comboio Presidencial parado em 
Cascais, enquanto os convidados 
assistiam a várias iniciativas de 
animação cultural
 
Foto: Ricardo Quinas
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História

Os salões restaurante SRyf 001 a 003 foram 
construídos entre 1963 e 1964, para integrar 
as composições dos comboios rápidos da Li-

nha do Norte, dotando-as de melhores condições para 
o serviço de refeições. Anteriormente, este serviço era 
assegurado por carruagens restaurante da Companhia 
Internacional de Wagon-Lits, por duas carruagens Budd 
de 1940 de 2ºclasse + restaurante e por um serviço de 
refeições no próprio lugar nas automotoras FIAT 0500. 
Entraram todos ao serviço no mesmo momento, em Julho 
de 1964. Com um salão, conforme referido, com capa-
cidade para quarenta lugares sentados, estavam dota-
dos de uma cozinha, um bar com balcão, uma casa de 
banho com dois lavatórios e compartimentos para arcas 
frigoríficas, aparelhagem elétrica e arrumações. Registos 
fotográficos da Sorefame realizados pelo Estúdio Horácio 
Novais apresentam o estado original, quer exterior, quer 
interior, destes veículos .

É curioso constatar que embora idênticos tinham, além 
da numeração, um outro aspecto que os distinguia e que 

Registos fotográficos da Sorefame 
realizados pelo Estúdio Horácio Novais

CAvALos De Ferro

restAurAntes
soreFAme

Na Trainspotter do mês passado abordámos a história das locomotivas eléctricas da 
série 2550. Nesse artigo, ficou patente a importância que, durante a década de 60, 
a Companhia dos Caminhos-de-Ferro Portugueses e o Governo davam à uniformi-

zação das composições, designadamente através da utilização do material em aço inox 
concebido e fabricado na Sorefame sob licença da Budd. O II Plano de Fomento, além das 

referidas locomotivas, previa também a aquisição de material rebocado. Nesse lote, encon-
travam-se três carruagens restaurante com capacidade para quarenta lugares sentados.

Pedro Mêda
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CAvALos De Ferro

ainda hoje continua a distinguir. Este 
poderá ter passado despercebido 
a muitos ou, não tendo acontecido 
essa situação, terá sido dada impor-
tância marginal. Facto é que, no dia 
da última viagem do “Sud-Express” 
com material Sorefame no sentido 
Lisboa – Vilar Formoso (ver artigo 
Trainspotter n.º 31), depois do jantar, 
tive a oportunidade de ter uma longa 
conversa com o chefe Magalhães, 
funcionário da Minc-Barp, que nos 
confidenciou a importância de cada 
uma das imagens situadas nas cos-
tas da zona do bar. Estas são nada 
mais nada menos que imagens das 
cidades de Lisboa, Coimbra e Porto, 
nome pelo qual os funcionários co-
nheciam os restaurantes n.º 001, 002 
e 003, respectivamente.

Ao longo da sua extensa carreira so-
freram alterações ao nível dos equi-
pamentos, dispositivos de exaustão, 
organização da zona do bar, mesas 
e revestimentos quer da zona do bal-
cão do bar quer no piso das diferen-
tes divisões. Relativamente a este 
último, coloca-se a questão se terá 
sido realizada por mais que uma vez 
a substituição nos restaurantes 001 e 
002, ou se, aquando da substituição 
no restaurante 003, terá sido aplica-
do um revestimento de piso de tipo 
diferente. Apresenta-se de seguida 
uma breve descrição das diferenças 
identificadas em cada uma das car-
ruagens.

88-50 003 Porto

88-50 002 Coimbra

88-50 001 lisboa
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88-50 001 “lisboa”
O salão Lisboa é o único que mantém no exterior as ins-

crições “Restaurante-Bar”. Foi a carruagem que assegurou o 
último “Sud-Express” ascendente a 27 de Fevereiro de 2010. 
Tem uma placa da Sorefame junto de uma das portas onde se 
confirma o ano de 1963. No interior, o seu revestimento de piso 
é em linóleo, em tons de verde, quer na zona do bar quer no 
salão. O balcão está também revestido com este material. Na 
zona do bar existe um gradeamento vertical que permite a di-
visão dos espaços de circulação/atendimento. Não foi possível 
encontrar a chapa com o número de fabrico que se encontra 
tipicamente num dos topos, mas de acordo com os registos terá 
o número 362.

Imagens do bar da carruagem 88-50 001

Cozinha da carruagem 88-50 001 e pormenor da mesa

Salão da carruagem “Lisboa”
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88-50 002 “Coimbra”
No que diz respeito aos interiores 

é muito idêntico ao salão “Lisboa”, 
distinguindo-se deste pela ausência 
do gradeamento que assegura a divi-
são entre o corredor e a zona do bal-
cão do bar. As arcas frigoríficas têm 
um aspeto recente e o ventilador de 
exaustão encontra-se confinado numa 
courette. No exterior não apresenta 
nenhuma das inscrições alusivas ao 
serviço de restaurante. Tem no entanto 
uma chapa da Sorefame junto de uma 
das portas. Não se encontrou também 
nenhuma chapa com o número de fa-
brico, mas será o 363. Foi o último res-
taurante a ser utilizado em viagens da 

APAC, neste caso, no comboio especial 
com tracção da locomotiva eléctrica n.º 
2504 à Beira Alta, em 2007.

Carruagem restaurante “Coimbra” na viagem da APAC em 2007

Pormenor da zona do bar

Salão da 88-50 002 “Coimbra”

A “Coimbra” encostada no Entroncamento
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88-50 003 “Porto” 
É o veículo que apresenta maior estado de degra-

dação ou que não terá sido objecto de uma última in-
tervenção. Ao nível exterior é semelhante ao 002 (sem 
inscrições). No interior, apresenta um revestimento de 
piso pitonado e de cor verde escuro que se estende 
à zona do balcão. Tem um gradeamento de divisão 
idêntico ao referido no 001. As arcas e demais equipa-
mentos têm um aspecto mais antigo, encontrando-se 
o ventilador de exaustão à mostra. Não tem mostra-
dor frigorífico junto do balcão (equipamento n.º 4). Na 
parede do bar podemos encontrar uma lista da Minc-
-Barp com os produtos disponíveis para venda. Este 
salão contém ainda duas placas de homenagem, re-
baptizando o Restaurante com o nome António Bran-
dão Martinho.

António Brandão Martinho foi um dos fundadores e gerente até ao 
seu prematuro falecimento, em 2005, da empresa Minc-Barp, respon-
sável pelo serviço de restauração nos comboios internacionais. Com 
uma vida integralmente dedicada à restauração sobre carris, a sua 
figura é incontornável no sector e ficará para sempre perpetuada no 
salão “Porto” que, com este facto, passa a ser um veículo ímpar de 
entre este lote.  

Tem também uma placa da Sorefame junto das portas e ostenta 
num dos topos uma chapa com o número de fabrico 364.

Imagem do salão da carruagem “Porto”

Cozinha  e bar da carruagem 88-50 003
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A designação inicial destas carru-
agens foi SRyf 001 a 003, tendo sido 
alterada para 88-22 001 a 003, com a 
entrada em vigor da numeração UIC. 
Inicialmente vinham equipados com 
bogies Schlieren aptos a 120 km/h. 
Posteriormente estes foram substi-
tuídos por bogies idênticos aos que 
equipam as séries de carruagens 
Sorefame 22-40 e 21-40, construídas 
entre 1973 e 1977. Os novos bogies 
Flexicoil permitiram aumentar a velo-
cidade para 140 km/h, tendo sido al-
terada a numeração UIC para 88-50 
001 a 003. Com a entrada em serviço 
de outros restaurantes e com o fim 
das carruagens “Grill Express”, fo-
ram progressivamente conquistando 
lugar no “Sud-Express”, serviço que 
asseguraram até à sua retirada do 
activo no fim de Fevereiro de 2010. 
Entre a chegada das carruagens Co-
Rail (que entraram ao serviço nos 
comboios mais nobres e rápidos da 
Linha do Norte) e a afectação em 
exclusivo ao “Sud-Express”, efectu-
aram serviço noutras ligações, no-
meadamente no Sul, nas ligações 
rápidas Barreiro – Vila Real de Santo 
António. Devido à erupção do vulcão 
islandês Eyjafjallajökull voltariam ao 
serviço por poucos dias para colma-
tar a necessidade de reforço da liga-
ção internacional a Paris. 

O exterior da carrugem restaurante “Lisboa” 
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Com 46 anos de serviço mais qua-
tro de imobilização e muitos quilómetros 
nas linhas da Península Ibérica, estes 
salões estão repletos de histórias de via-
gens, muitas delas apenas conhecidas 
pelos que as viveram. Tal como muito do 
material Sorefame, marcaram a imagem 
dos caminhos-de-ferro portugueses 
além fronteiras. 

Os três salões encontram-se preser-
vados e estão actualmente parqueados 
no Entroncamento, dentro das instala-
ções do Museu Nacional Ferroviário.

    

A 003 “Porto” encostada no Entroncamento

As casas de banho da 001 “Lisboa”

Sorefame Restaurante 88-50 001 passa junto com o Sud na Vacariça, Agosto de 2008



linha do Norte na Aguda

Pedro Mêda
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Pedro André

Se há algo que me deixa 
saudade são os dias em 
que ia até ao Alentejo 

fotografar as várias circulações a 
diesel que serviam as cidades de 
Beja e de Évora. Tudo era perfeito, 
desde o material circulante até às 
paisagens envolventes. O dia 11 de 
Abril de 2010 foi mais umas dessas 
datas que merece ser recordada.

O dia começava cedo, 
aproveitando os primei-
ros raios de Sol e o facto 

de, logo pela manhã, se efectuar na 
estação de Vila Nova da Baronia o 
cruzamento entre o Regional 4801, 
proveniente do Barreiro, e o Interci-
dades 590, que ligava Beja até à ci-
dade de Lisboa. O local escolhido foi 
junto da passagem de nível situada 
ao quilómetro 112,246 entre o antigo 
apeadeiro de Viana e a estação de 
Baronia. Após a passagem da 0368 
com o Regional, restava esperar uns 
minutos até que se começasse a ou-
vir a locomotiva 1932 a caminho de 
Lisboa com as três carruagens do 
costume.

Com algum tempo entre circula-
ções e com as obras destinadas á 
electrificação até Évora a decorre-
rem a toda a velocidade, deu-se um 
salto até à estação de Casa Branca 
para ver o andamento dos trabalhos, 
e logo ali uma imagem triste surge 
perante o olhar. Havia começado o 
desmantelamento da “marquise” da 
estação, ou seja, a estação de Casa 

Branca via-se “despida” do seu ele-
mento ferroviário mais caracteristi-
co. Muito provavelmente era esta a 
“marca” mais conhecida dos com-
boios alentejanos e que tão bem foi 
retratada em centenas de fotos ao 
longo das décadas em que se man-
teve de pé, dando abrigo a todos 
aqueles que usaram o transporte fer-
roviário, até que o progresso levou à 
sua demolição.

Com o aproximar da hora do In-
tercidades, é decidido seguir atè 
à passagem superior situada a sul 
da estação de Casa Branca, onde 
observamos a passagem veloz da 
locomotiva 1946 à cabeça da com-
posição que conta com apenas duas 
carruagens com a ligação entre Lis-
boa e Évora (Intercidades nº 691). A 
cor laranja da locomotiva com o ver-

A locomotiva 1932 com o intercidades 590 à passagem do PK 112.

A 0368 com o regional 4801 entre o Barreiro e Beja.

um DiA De AbriL peLo ALentejo
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de dos campos e o azul do céu 
proporciona aquilo a que se po-
dia chamar de um “quadro per-
feito”. Nos dias de hoje a colo-
cação dos postes de catenária 
tirou muita da beleza existente 
em 2010.

Regressa-se à estação de 
Casa Branca, onde se espe-
ra que chegue a Allan 0368, 
responsável pelo Regional nº 
6702 que ligava as duas cida-
des alentejanas, serviço esse 
que teve o seu fim com a reabertu-
ra da linha pós-electrificação. Eram, 
em 2010, quatro as ligações diárias 
em ambos os sentidos entre Beja e 
Évora. A 0368 entra replandescente 
na estação de Casa Branca onde, 

após o maquinista mudar de cabine, 
iria depois seguir viagem até à cida-
de eborense. A nossa viagem tem 
de ser também rápida de modo a se-
guirmos caminho para irmos ao en-
contro de mais um Intercidades, des-
ta feita o nº 593 que vem de Lisboa 

a caminho de Beja e que traz outra 
locomotiva da série 1930: desta feita 
é a 1943, sendo fotografado à pas-
sagem do apeadeiro desactivado de 
Viana. 

Altura de voltarmos á Linha de 

A 1946 com uma composição demasiado curta para tanta potência à 
passagem por Casa Branca a caminho de Évora com o intercidades 691.

A estação de Casa Branca 
assiste ao desaparecimento 
da “marquise”, elemento tão 

caracteristico dos caminhos de 
ferro em Portugal.
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Évora, agora até junto do antigo 
apeadeiro do Tojal, onde a nossa 
“conhecida” 0368 viria a passar com 
o Regional nº 6704 entre Évora e 
Beja. A proximidade entre a Linha de 
Évora e a Linha do Alentejo permitia-
-nos assim andar a “pular” de linha 
em linha, e foi num “pulo” que che-
gámos ao apeadeiro de Alcáçovas 
para voltar a apanhar o mesmo Re-

gional, agora renumerado 6705, que 
havia passado uns minutos antes.  
Se o Regional tinha de ir até Casa 
Branca para inverter a marcha para 
Beja, demorando 26 minutos e per-
correndo 24 quilómetros, por via ro-
doviária tínhamos demorado apenas 
uns 12 minutos para cerca de 10 qui-
lómetros. A não existência de uma li-
nha directa entre Beja e Évora é algo 

que até hoje continua sem grande 
explicação. Com mais duas fotogra-
fias de Allans na coleção, altura de 
irmos até ao Alvito e ao seu apeadei-
ro para capturar mais um Regional, 
o nº 6706/7 (Beja – Évora), sendo a 
0366 a encarregue desta circulação, 
que havia cruzado na estação de 
Cuba com o Regional anterior.  Com 
os níveis de ocupação de grande 
parte destes regionais a serem bai-
xissimos, foi agradável assistirmos 
ao embarque/desembarque de pas-
sageiros na automotora, o que aca-
ba por dar um lado mais humano às 
fotos ferroviárias.

Hora de ir enchendo a barriga e 
de continuarmos pela Linha do Alen-
tejo, mas desta feita a sul de Beja, 
na tentativa de apanharmos os re-
gionais da Funcheira que já nesta 
altura estavam na “corda bamba”, 
tendo em vista a sua supressão to-
tal. Como em muitas outras vezes, 
escolhemos a zona de Penedo Gor-
do para fotografar, que foi um sitio 
que desde sempre despertou um 

A 0368 entra na estação de Casa Branca com o r 6702.

intercidades 592 a caminho de Beja, passando pela zona de viana do Alentejo.
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fascinio fora de normal, talvez pela 
paisagem envolvente, talvez pelas 
grandes rectas existentes para am-
bos os lados do antigo apeadeiro.

O Regional nº 4805 com saída de 
Beja às 14h17, leva a  Allan 0368 até 
à Funcheira numa viagem de cerca 
de um hora, e num ápice aí surge 
a “alface”, que com o seu verde ca-
racteristico quase passa despercebi-
da perante o verde das plantações. 
Agora é apenas uma questão de 
mudar de local e esperar que que a 
0368 traga de regresso da Funcheira 
o Regional nº 4802 que é fotografa-
do mais uma vez enquadrado na pla-
nicie alentejana. 

Após os regionais da Funcheira 
é tempo de voltarmos à “caça” dos 
regionais que circulam entre Beja e 
Évora, e desta vez optámos pelos 
arredores do quilómetro 150. Para a 
fotografia ao Regional nº 6710 que 
ia até Évora, fizemos uma pequena 
infração e subimos até á passagem 
superior que serve o IP2 mas que 
nos permite uma vista fantástica 
para o lado da cidade de Beja e da 
0368 a “correr” velozmente sobre os 
carris. Enquanto a automotora per-
correu a distância até à estação de 
Cuba onde efectuou o cruzamento 
com o Regional nº 6709 proveniente 
de Évora, tempo mais que suficien-
te para descer até perto da linha e 
enquadrar a automotora com a pas-
sagem superior onde haviamos foto-
grafado anteriormente. 

O dia começa a aproximar-se do 
seu fim, e seguimos viagem até Casa 
Branca de modo a fotografar um cru-
zamento que tinha nesta altura os 
dias já contados. A estação, torna-
da num estaleiro de obras, recebe a 
0368 vinda de Évora com o Regional 
nº 6712, que há-de seguir viagem 
para Beja e que espera que a Linha 
do Alentejo fique livre. Até que, numa 
linha afastada do edificio de passa-

regional 6704/5 circulando entre Évora e Beja à passagem pelo Tojal.

O 6704/5 desta vez já em plena linha do Alentejo junto do apeadeiro de Alcáçovas.

regional 6706 parado no apeadeiro do Alvito.
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geiros e servida por uma plataforma 
provisória, surge a 0366 a caminho 
do Barreiro com o Regional nº 4804, 
libertando assim caminho para a 
0368. Com uma fotografia que já se 
sabia que à partida ia fazer parte da 
história dos caminhos de ferro e com 
o dia a aproximar-se do fim, hora de 
nos fazermos à estrada a caminho 
de casa, mas não sem antes parar 
em Vendas Novas onde o estômago 
voltava a ser “recauchutado” com as 
famosas bifanas. Após o repasto, 
tempo ainda para fotografamos o úl-
timo comboio, o Intercidades nº 698 
que ligava Évora a Lisboa tracciona-
do pela 1932. Dia dado por finaliza-
do, altura de arrumar as máquinas e 
seguir viagem até casa.Estação de Casa Branca com o cruzamentos dos 

regionais 6712 (Évora - Beja) e 4804 (Beja - Barreiro).

regional 6710 (Beja – Évora), e a  6709 (Évora – Beja) à passagem pelo quilómetro 150.

O regional 4802 (Funcheira – Beja), e o 4805 (Beja – 
Funcheira), ambas na zona de Penedo gordo



locomotiva 1932 com o intercidades 698 
perto de vendas Novas

CAis De embArque
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A rede ferroviária nacional 
desactivada nas últimas 
décadas tem dado lugar, 

em alguns casos, a ecopistas que 
dão novas vidas a canais ferrovi-
ários abandonados, contribuindo 
desse modo para que haja, em 
alguns casos, a recuperação da 
infra-estrutura característica dos 
caminhos-de-ferro, tal como pon-
tes ou os edificios de antigas es-
tações e apeadeiros.

Há, no entanto, alguns locais 
que simplesmente vivem no aban-
dono após encerramento, sem 
futuro garantido, e que por uma 
outra razão acabam por ser visi-
tados no intuito de tentar encontrar vestigios que, 
continuando a resisitr ao passar dos anos, nos tra-
gam à “luz do dia” memórias de quando o comboio 
por ali passava. 

Com Sines ali tão “perto”, Dalda sempre desper-
tou algum interesse, ainda mais depois de conhe-
cer a fotografia daquele apeadeiro do Paulo Fer-
reira; e, num dos vários passeios a fotografar os 
comboios de mercadorias da Linha de Sines, foi-se 
matar a curiosidade. Após uma pequena investiga-
ção chegou-se ao local do apeadeiro, que continha 

uma enorme surpresa.

Este apeadeiro estava situado perto do quilóme-
tro 172,9 entre a Bifurcação de Sines e a estação 
de Sines (Ramal de Sines), troço ferroviário que 
abriu ao serviço comercial em 1936. Durante o tem-
po que permaneceu aberto, para além das poucas 
habitações existentes em redor (Dalda de Cima e 
Dalda de Baixo), servia também para aceder ao an-
tigo ramal da Petrosul situado ali perto e hoje com-
pletamente destruído. 

Com o encerramento do serviço comercial do Ra-
mal de Sines em 1990, todo o canal ferroviário situ-

Pedro André

O últimO tirefOnd

Agosto de 2014: a placa resiste desde o encerramento em 1990.

ApeADeiro De DALDA 
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ado entre a antiga estação de Sines e as imediações 
da Metalsines entrou em completo abandono, que 
veio a piorar após o levantamento dos carris; o ape-
adeiro, que se resumia a uma plataforma de terra 
com cerca de 100 metros de extensão suportada por 
travessas de madeira com uma placa de identifica-
ção de cimento, caiu no esquecimento, embora ain-
da hoje ali se mantenha enquadrado num ambiente 
fantástico, onde a natureza reclama o espaço ante-
riormente “roubado” em prol do caminho-de-ferro.

Nos dias de hoje, para além das ruínas do ape-
adeiro e da placa ainda de pé, ainda existem nas 
redondezas restos de travessas e muito balastro, 
sendo ainda possível encontrar algumas marcações 
com os “PKs” e placas de passagem de nível, justifi-
cando deste modo a visita ao local. 

Canal  ferroviário perto de Dalda em Agosto de 2014.

Apeadeiro de Dalda em 1988, foto de Paulo Ferreira.
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Ricardo Quinas
pAssAgeiros

A 5620 atravessa a zona industrializada da Póvoa a 180 kmh rumo à guarda, Agosto de 2014Ricardo Quinas

interCiDADes 511
LisboA-sAntA ApoLóniA – guArDA

OO comboio Intercidades nº 511 estabelece 
ligação diária entre Lisboa, de onde parte 
pelas 8h30, e a Guarda, com chegada pelas 

12h42. A viagem é cumprida a uma velocidade comercial 
de 92 km/h, com paragens comerciais em dezoito esta-
ções intermédias.

O 511 conta já com 26 anos de história sobre carris. 
Uma história que conta em primeiro lugar, uma redução 
do tempo de viagem de mais de 5h para as actuais 4h e 
alguns minutos, mas também o atrasar da hora de par-
tida, hoje cerca de uma hora e meia mais tarde relati-
vamente à hora de partida que vigorou durante muitos 
anos, e ainda a inclusão progressiva de muitas paragens 
– apenas Santarém, Entroncamento, Pombal, Coimbra-
-B, Nelas, Mangualde e Celorico da Beira figuravam nos 
primeiros horários.

As locomotivas 5600 asseguram integralmente a 
tracção deste comboio. Uma posição, por onde passa-
ram também as locomotivas 2600 sensivelmente até 
ao ano 2007, com aparições pontuais nos anos seguin-
tes, e inclusivamente as 1960 entre a Pampilhosa e a 
Guarda até à conclusão da electrificação da Beira Alta 
até essa cidade, em Dezembro de 1996. A composição 
típica inclui ainda quatro carruagens Sorefame, só sen-
do habitual a inclusão de mais unidades aos domingos, 
numa marcha T-200 praticada desde o ano de 2007.

Uma vez chegada à Guarda, a rotação contempla 
habitualmente a inversão da locomotiva e retorno cerca 
de meia hora depois a Lisboa, assegurando o serviço 
nº 512. Contudo, actualmente e em virtude dos atrasos 
frequentes na chegada à Guarda, a CP incluiu uma nova 
rotação nos serviços para a Guarda. Assim, esta compo-
sição só realiza mais tarde o comboio nº 514, evitando 
que o comboio nº 512 sofra logo à partida o atraso do 
511.

Ainda que haja alguns locais favoráveis para este 
comboio ser fotografado na Linha do Norte, em especial 
durante o Verão, é na Beira Alta de forma geral onde se 
podem realizar os melhores registos em qualquer época 
do ano.

Partida: 08h30
Chegada: 12h42
Tempo de percurso: 4h12
Distância percorrida: 387,2 km
Tipo de marcha: T-200
Tipo de locomotiva: CP 5600
regime de frequência: Diário
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À passagem por um dos viadutos do Sobral, um Intercidades nº 511 sobe em direcção ao destino final, Fevereiro de 2014

Valério Santos

Talvez o 511 mais original, em Janeiro de 2009, rebocado pela 1449 da 
Takargo! Falha de catenária a motivar a inutilidade da locomotiva 5604

João Cunha

João Cunha

Ricardo Quinas

A 5611 à passagem pelos riachos, Maio de 2014
locomotiva 2603 liderando o 511, perto 
de Fornos de Algodres, Outubro 2007
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moDeLismo – exposições

Encontro dE ModElisMo FErroviário 
Módulos coMboios nortE

João Joaquim

Vários

Carlos Pinto

Decorreu no Núcleo 
Museológico de 
Lousado do Museu 

Nacional Ferroviário no dia 27 
de Setembro o 28º encontro de 
modelismo ferroviário do grupo 
Módulos Comboios do Norte.

Este encontro marcou o re-
gresso do grupo à maquete 
instalada em Lousado após a 
habitual pausa para as férias 
de Verão.

Este encontro contou com 
tema livre, tendo sido pos-
sível ver uma mescla de ma-
terial circulante de várias 
empresas em circulação em 
simultâneo.

Foi, assim, possível ver em 
circulação comboios por-
tugueses, espanhóis, fran-
ceses e alemães das mais 
diversas tracções.

Mais uma vez o espírito de 
partilha e diversão do mo-
delismo esteve presente na 
maquete de Lousado, levan-
do aos visitantes e partici-
pantes o gosto tão especial 
de ver comboios a circular e 
a manobrar.
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Mário Mesquita A locomotiva 1310 fabricada pela Norbrass manobra na futura estação de 
Sarnadas de Miguel Afonso, de forma a inverter a posição da locomotiva face à 

composição e puder sair com a mesma no sentido contrário ao da chegada

A 5611 lidera uma pequena composição de cisternas, já na aproximação à 
estação de Sarnadas onde terminaria a sua marcha

Mário Mesquita
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Mário Mesquita

Mário Mesquita

Mário Mesquita

Mário Mesquita

Presença espanhola na maquete de lousado, a 333.324 parte da triagem com 
uma composição de transporte de madeira enquanto a 251.008 descansa nas 

oficinas a aguardar novos serviços

Uma curta composição de via e obras com a 1441 da Somafel na tracção e contando com um vagão gbkks afecto à rEFEr 
(ambos Sudexpress) e um vagão plataforma U (transformação artesanal) pousa para a objectiva do fotógrafo
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Mário Mesquita

Novamente a 1310 fabricada pela Norbrass a manobrar na futura estação de 
Sarnadas de Miguel Afonso, aquando da sua inversão para que pudesse sair com 

a sua composição no sentido contrário ao da chegada
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Carlos Pinto

Uma dupla de 1400 com um mercadorias misto negoceia uma curva à beira rio 
enquanto percorre o traçado da maquete presente em lousado

Afecto todo o encontro à triagem de mercadorias, o 1175 foi incansável nas manobras realizadas para a inversão de 
locomotivas e na preparação das mais diversas composições

Bernardo Campos
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Bernardo Campos

Protótipo em construção de furgão gerador inox de Miguel Afonso

Embora de fabrico recente, os vagões Kbs para transporte de madeira na 
realidade chegaram a ser traccionados pelas locomotivas da série CP 2550 dentro 

do território nacional com as mais diversas origens e destinos

Mário Mesquita

Mário Mesquita
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Bernardo Campos

Carlos Pinto

Sentinel 1175 parqueado nas linhas das oficinas durante uma curta pausa na 
operação de manobra na triagem

Uma das presenças francesas no encontro, a nez-casse SNCF 72078 à entrada do ramal de via única, enquanto manobrava 
para inversão da sua posição face à composição que tinha rebocado
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Panorâmica da triagem, podendo observar-se uma locomotiva CP 2550, uma 
dupla de CP 1400 com um curto comboio de mercadorias, uma composição de 

passageiros alemã da era do vapor, uma composição de vagões Kbs carregados 
com madeira, uma composição talgo pendular com uma locomotiva renfe 333.1 à 

cabeça e o comboio vídeo utilizado para filmagens na maquete

Carlos Pinto

Mário Mesquita
Outra presença espanhola em lousado, Talgo Pendular traccionado pela 

locomotiva renfe 333.102 fabricada pela roco
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ideal para pequenos percursos que envolvem mudanças no sentido de marcha, a automotora 
diesel SNCF junto com reboque circulou por toda a maquete de lousado, tanto no troço de via 

dupla como no troço de via única

Mário Mesquita

Mário Mesquita
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Mário Mesquita

A 1310 aproxima-se com precaução da entrada da estação de Sarnadas enquanto 
reboca um comboio misto recoveiro 

Uma imagem que terá sido vista na realidade na estação de vilar Formoso, onde 
o comboio “Sud-Express” trocava a sua tracção das locomotivas CP 5600 para as 

renfe 333.1 de forma a prosseguir viagem em território espanhol até à fronteira 
com a França em Hendaye (e vice-versa quando se destinava a lisboa)

Bernardo Campos
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A Norbrass anunciou que lançará 
nos próximos meses as tão aguar-
dadas carruagens Sorefame que os 
modelistas portugueses esperam há 
vários anos.

Os modelos serão produzidos 
em metal, como é habitual neste fa-
bricante, contando com a qualidade 
a que a Norbrass já tem habituado 
os seus clientes. As peças contarão 
com um elevado grau de pormenor, 
representando fielmente os modelos 
originais.

A produção e lançamento dos 

modelos serão faseados no que 
diz respeito às séries destas car-
ruagens. A primeira aposta desta 
empresa será nas carruagens de 2ª 
classe da série 22-40 e nas de 1ª 
classe da série 10-69 que circularam 
até à primeira década do actual sé-
culo e das quais algumas unidades 
ainda estão aptas a circular nos dias 

de hoje. No entanto, serão também 
produzidas e comercializadas séries 
mais antigas, em especial as séries 
fabricadas no início dos anos 60 do 
século passado.

As reservas podem ser feitas 
nas lojas habituais ou contactando a 
Norbrass directamente.

novidadEs à Escala 

Carruagens Sorefame 
Norbrass 

outubro 2014



Com previsão de início de co-
mercialização até final deste ano, a 
Norbrass ultima a produção das mí-
ticas automotoras NoHAB CP 0050 
(curtas) e CP 0100 (longas), assim 
como dos reboques desta série.

Os modelos serão lançados 
contemplando todos os esquemas 
que estas séries ostentaram duran-
te a sua vida em Portugal, desde o 
verde dos anos 40/50, ao azul dos 
anos 50 a 70, terminando com o es-
quema vermelho e branco e suas 
respectivas variantes apresentadas 
por este material dos anos 70 até à 
sua retirada de serviço na primeira 
década do século XXI.

Ao todo a Norbrass lançará oito 
modelos das automotoras e rebo-
ques CP 0100 e seis das automoto-
ras CP 0050.

Esta será a primeira edição co-
mercial em miniatura e em larga es-
cala de uma automotora portuguesa 

(não considerando as automotoras 
592 alugadas pela à Renfe e produ-
zidas pelas Electrotren), um lança-

mento já há aguardado e desejado 
pelos modelistas nacionais. Reser-
vas para amlobato@gmail.com.

NoHAB CP 0050 e 0100 
Norbrass 
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No início do mês de Outubro a 
RTrains anunciou na sua página 
de Facebook a produção e comer-
cialização de carruagens Sorefa-
me em metal.

As carruagens a produzir re-
presentarão os modelos originais 
que circularam durante a primeira 
década do século XXI e finais de 
90 do século passado, tendo sido 
anunciadas versões de 2ª classe 
da série 22-40, de 1ª classe da 
série 10-69 e versões restaurante.

Estes modelos serão comer-
cializados em edição limitada, 
não existindo para já um preço 
avançado pelo fabricante fruto de 
o projecto ainda estar numa fase 
inicial. 

A sua reserva pode já ser reali-
zada nas lojas habituais.

Carruagens Sorefame 
RTrains - Replica Trains 



Também durante o próximo ano 
a RTrains contará com as locomoti-
vas CP 4700 no seu catálogo.

A novidade foi avançada recen-
temente na página de Facebook 
da empresa, não existindo para já 

informação detalhada sobre o pro-
jecto.

Os modelos a lançar pela 
RTrains terão como base as loco-
motivas Vectron fabricadas pela 
Piko e que são semelhantes às CP 
4700 a nível da caixa e dos bogies.

É de esperar que a RTrains cor-
rija os pormenores que estetica-

mente diferenciam as locomotivas 
portuguesas das restantes, nomea-
damente a linha de tecto, os faróis 
principais, as grelhas frontais, os 
manípulos das portas, entre outros.

Até ao momento não foi anun-
ciado uma data de lançamento, mas 
tal como as restantes novidades da 
marca, estas locomotivas podem já 
ser reservadas nas lojas habituais.

Com previsão de lançamento em 
Dezembro deste ano ou em Janeiro 
do próximo, a RTrains anunciou a 
produção de uma edição muito limi-
tada de 25 unidades de locotracto-
res SAPEC/Rodofer nº 4.

Estes tractores marcam a sua 
presença em território nacional nos 
terminais ferroviários desta empre-
sa, realizando as mais diversas ma-
nobras necessárias neste tipo de in-
fraestrutura ferroviária durante a sua 
actividade diária.

Os modelos serão produzidos 
em resina de alta qualidade, contan-
do com várias peças de detalhe em 
metal e contarão com um estojo de 
luxo. O modelo será comercializado 

já montado e pintado, não existindo 
a comercialização de kits.

A sua reserva pode já ser realiza-
da nas lojas habituais.

Locotractor SAPEC nº 4 
RTrains - Replica Trains 

Locomotivas CP 4700 
RTrains - Replica Trains

39

moDeLismo



Um Cercanias Pola de lena – 
gijón a cargo de uma automotora 
eléctrica 463 da renfe, vilabona de 
Asturias em Junho de 2014

ricardo Ferreira

spotting
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Sobre Carris é uma exposição que envolve o 
Museu Nacional Ferroviário, apresentada na 

Antiga Carpintaria do Museu da CARRIS e que 
une as duas instituições que preservam veículos 
que circulam sobre carris e transportam séculos 

de histórias.

A maquete modular do Grupo de Módu-
los Comboios do Norte vai estar pre-

sente na exposição  Braga BRInCKa que 
vai ocorrer na Grande Nave do Parque de 

Exposições de Braga.

No mês de Novembro o Pinhal Novo 
recebe mais uma exposição de 

Modelismo Ferroviário que irá decorrer 
na Sociedade Filarmónica União Agricola.

O   mais recente número da revista online “Railway 
Portraits” conta com um excelente artigo sobre a 

série de locomotivas “portuguesas” 1900 da CP Carga.  
O acesso à revista faz-se a partir do site http://www.

railwayportraits.com/



Na próxima edição a presença do grupo 
PTG em Portugal vai ter lugar de destaque


