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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.

Intra _ Rail

A CP em conjunto com a Movijovem lançou o cartão Intra_Rail. 
A utilização deste cartão que combina as viagens de comboio 

com o alojamento em Pousadas de Juventude, vai deixar de estar 
delimitada por zonas, facilitando a livre circulação por todo o território 

de Portugal Continental. O novo Intra_Rail estará disponível até 
aos 30 anos de idade com duas versões, uma delas com a duração 

de três dias, com duas noites na rede de pousadas de juventude 
(“Xcape”); e a outra com a duração de sete dias – seis noites – 

(“Xplore”). 
Mais informações em:

cp.pt, ou no Contact Center (707 210 220)
pousadasjuventude.pt ou 707 233 233
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Um carvoeiro no fantástico CF 
do Vale, nas Astúrias, espera 
cruzamento para seguir até à 
fábrica de Trasona, Fevereiro de 
2014

João Cunha
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Pedro Mêda

2015 inicia com muitos “pendentes e interrogações” 
relativamente ao sector dos transportes, sendo ob-
jecto de especial apreço as situações que dizem 

respeito à parte ferroviária.

Começando pelos transportes urbanos, teremos a con-
tinuação do processo de concessão dos STCP e Metro do 
Porto. De adiamento em adiamento e de correção em corre-
ção, espera-se que no fim do processo haja capacidade para 
efectuar uma análise do que correu bem e do que correu mal 
ao nível processual e que possa servir de exemplo “lessons-
-learned” para futuros processos. Espera-se também que as 
condições que estão agora “em cima da mesa” permitam que 
o concorrente vencedor consiga, pelo menos, manter o ní-
vel do serviço. Afinal, para os utentes é isso que interessa. 
No entanto, nem a estes poderão passar despercebidas as 
agitações e conturbações dos últimos dias. Com o prazo da 
concessão a terminar, todos os esforços do Governo foram 
concentrados na tentativa de acertar condições para a con-
tinuação da operação e da manutenção da frota. É caricato 
pensar que a poucos dias do fim do ano, o Metro do Porto 
poderia parar por não haver uma entidade que assegurasse o 
serviço. Por outro lado, os recursos humanos que diariamente 
asseguram o seu funcionamento passam o Natal sem pers-
pectivas do que poderá ser o ano seguinte. Dá que pensar a 
forma “atempada” como assuntos desta importância estão a 
ser tratados.

Ao mesmo tempo, o Governo confrontou-se com outras 
questões como as greves do Metropolitano de Lisboa, as 
conturbações em torno do processo de fusão EP/REFER e a 
requisição civil na TAP. Situações todas elas de alguma gra-
vidade e que levam a concluir que talvez sejam processos a 
mais para um só responsável do lado da tutela.

Continuando nos transportes urbanos a norte, os eléctri-
cos do Porto voltaram a estar na moda. Para os milhares de 
turistas não é novidade (em 2014 foram vendidos perto de 
250 mil bilhetes), mas é-o para os responsáveis políticos da 
cidade que querem devolver a este veículo alguns dos trajec-
tos mais emblemáticos. Para 2015 perspectiva-se o arranque 
do processo que levará o eléctrico novamente a Matosinhos, 
integrado num projeto de requalificação da zona da Foz. São 
sem dúvida boas notícias, que darão nova visibilidade ao car-
ro eléctrico, mas que obrigarão a novas exigências ao nível do 
próprio Museu e da gestão e manutenção da frota.

O processo de fusão da EP/REFER arrasta-se sem que se 
vislumbrem, pelo menos materialmente, os aspectos positivos 
da iniciativa. Com os fundos comunitários à porta e muita obra 

para concretizar, o tempo deveria ser investido na preparação 
das candidaturas e na criação de estruturas capazes de res-
ponder às necessidades de curto prazo. Mesmo antes de se 
iniciar, o Portugal 2020 ao nível das infra-estruturas parece 
desde já estar comprometido, dado o mau estar instalado no 
seio das duas empresas como já tem vindo a ser noticiado 
na comunicação social. Em tempos (ver Trainspotter n.º 44), 
tive oportunidade de me pronunciar sobre este processo, an-
tevendo na altura algumas das situações que hoje se cons-
tatam. Esperemos que o tempo me tire a razão e que este 
quadro comunitário não se transforme em mais uma “oportu-
nidade perdida” para a ferrovia.

Ao nível da exploração comercial, a expectativa é grande 
para perceber se a CP continuará a tendência com que ter-
mina 2014. A consolidação e expansão dos serviços, a aber-
tura a novos mercados e a relação com outras instituições 
têm sido apostas bem sucedidas deste Conselho de Gerên-
cia, havendo contudo ainda muito para fazer. Por outro lado, 
prevê-se que finalmente os Pendulares sejam alvo de uma in-
tervenção. O seu estado actual (nomeadamente aspecto ex-
terior e alguns interiores) têm dificuldade em acompanhar os 
objectivos que a empresa se propõe. Nas mercadorias, à par-
te de um filme idêntico ao já abordado para o Metro do Porto, 
espera-se que a CP Carga continue a registar um aumento 
do número de comboios e que com isso haja necessidade de 
trazer novamente ao serviço algumas locomotivas da série 
2600. Nos troços onde continua a ser necessário o recurso ao 
diesel, torna-se premente a implementação de soluções que 
assegurem a disponibilidade e fiabilidade do parque motor.

Passando para a museologia, aguarda-se com entusias-
mo a reabertura do Museu Nacional Ferroviário e os novos 
projectos que a partir daí poderão nascer, desde a movimen-
tação de material circulante, a afectação ao espólio de algum 
material que ainda se encontra espalhado pelo país, a articu-
lação e dinâmica das secções museológicas, até novas inicia-
tivas ao nível da classificação e do restauro.

Ficam ainda alguns “pendentes e interrogações” que com 
certeza serão objecto de notícia em próximos números. Não 
poderia terminar este editorial sem dedicar algumas linhas a 
este projecto. A Trainspotter tem vindo a assumir notoriedade 
no meio, fruto do trabalho e empenho da equipa editorial e 
de todos aqueles que para ela contribuem. Esperamos que 
durante 2015 a Trainspotter reforce as suas bases de modo a 
que possa continuar a merecer a confiança de todos os que 
tanto em Portugal como no estrangeiro são assíduos na sua 
leitura. 

Resta-me desejar, em nome de toda a equipa, os votos de 
um excelente ano de 2015!          
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esTação TéCnICa da 
azInheIra enTrou ao servIço

CP CARGA  
REGISTA MELHORES RESULTADOS 

DE SEMPRE

Ainda a um mês do final do ano, a CP Carga anun-
ciou oficialmente a estimativa dos resultados 
para 2014: 9,2 milhões de toneladas transporta-

das, que fazem deste ano o melhor de sempre desde que 
a empresa foi criada em 2009. Este valor corresponde a 
um acréscimo de 11% face ao ano anterior, enquanto se 
estima um aumento de 16% das receitas.

Em termos financeiros a empresa espera que o resul-
tado líquido melhore de 23 para 16 milhões de euros ne-
gativos, um valor fortemente penalizado pelos encargos 
financeiros, já que em termos operacionais o valor será de 
apenas 4,5 milhões negativos.

Os tráfegos de contentores, cimento e minério, e ainda 
os tráfegos internacionais de forma geral continuam a ser 
os principais responsáveis por estes resultados.

A privatização continua sucessivamente a ser anuncia-
da como intenção deste Governo mas certo é que a ideia 
ainda não passou do papel e é cada vez menos provável 
que tal se concretize até ao fim desta legislatura. 

A REFER deu por concluída a empreitada de 
construção da nova estação técnica na Linha 
do Sul, localizada ao PK 118,5. Esta nova in-

fraestrutura, resultado de um investimento de 4 milhões 
de euros, entrou ao serviço no dia 14 de Dezembro e 
dispõe de uma via de resguardo, apta a cruzamento de 
comboios até 750 metros de comprimento, e de um edi-
fício técnico de apoio.

Implementada entre o PK 117,9 (8 km a sul 
de Canal-Caveira) e o PK 119,1 (a 6 km a 
norte do Lousal), e ainda a norte do apea-
deiro doravante designado por Azinheira dos 

Barros-A, esta obra vem dar resposta ao aumento de 
tráfego da Linha do Sul, com especial destaque ao trá-
fego do Terminal XXI. Esta obra vem portanto reforçar 
significativamente a capacidade disponível, quer pelo 
aumento do número de vias para cruzamento, quer por 
permitir o cruzamento de comboios de maiores dimen-
sões, já que ambas as estações contíguas dispõem de 
vias que pouco ultrapassam os 400 metros.

REFER LANÇOU 
DIRECTÓRIO PARA 2016

Já se encontra publicado pela empresa 
gestora da infraestrutura ferroviária o 
Directório da Rede que regula as condi-

ções para operar na infraestrutura durante ano 
de 2016.

Este novo documento, além dos habituais es-
paços dirigidos aos operadores para as condi-
ções de acesso à infra-estrutura, capacidade, 
serviços e tarifas, apresenta algumas alterações 
face aos anteriores. Pela primeira vez, a RE-
FER definiu comprimentos máximos a respeitar 
para os comboios de mercadorias em função 
das linhas, já incluiu a gestão dos terminais de 
mercadorias e incluiu as intervenções de fun-
do previstas para rede para os próximos anos, 
segundo o Plano Estratégico dos Transportes e 
Infra-estruturas lançado há alguns meses.

Nas intervenções de menor dimensão, conti-
nua a haver espaço para muitas supressões de 
passagens de nível, intervenções em taludes e 
substituições de travessas de madeira por tra-
vessas de betão um pouco por toda a rede fer-
roviária.

© Ricardo Ferreira
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TERMINAIS DE MERCADORIAS NA 
POSSE DA REFER

A REFER passou a assegurar des-
de dia 1 de Dezembro a gestão 

de vários terminais ferroviários de mer-
cadorias. A decisão tinha sido tomada e 
anunciada já em Abril de 2014 e resultou 
sobretudo de indicações da União Euro-
peia no sentido de assegurar condições 
de igualdade aos operadores ferroviá-
rios no acesso aos terminais de merca-
dorias.

Entre os terminais abrangidos pela 
medida, incluem-se Loulé, Vale da Rosa, 
Praias do Sado, Poceirão, Bobadela, 
Leiria, Fundão, Mangualde, Guarda, 
Leixões e Darque. A CP Carga, anterior 
empresa gestora destes terminais passa 
agora a pagar pelos serviços inerentes à 
operação dos seus comboios.

RELATÓRIOS 
FINAIS DOS 
ACIDENTES DE 
ALFARELOS E 

CAXIAS

Em Dezembro, foram pu-
blicados em simultâneo 
os relatórios finais refe-

rentes aos acidentes ocorridos 
em Alfarelos, a 21 de Janeiro de 
2012, e na Linha de Cascais, a 8 
de Fevereiro de 2013.

No que se refere à colisão 
ocorrida em Alfarelos, o relató-
rio elaborado em conjunto por 
elementos da CP e da REFER 
concluiu que a colisão entre o 
Intercidades nº 529 e o Regio-
nal nº 4523 se deveu à falta de 
aderência entre a roda e o car-
ril, mas não apurou os motivos 
que contribuíram para esse fac-
to. Contudo, o relatório realça 
as condições meteorológicas 
adversas dos dias anteceden-
tes, que originaram a queda de 

resíduos vegetais sobre a via fér-
rea, como um possível factor que 
reconhecidamente pode afectar 
a aderência roda-carril. Outras 
possíveis causas, como falha 
humana, falha da sinalização ou 
falha técnica do material circu-
lante, foram descartadas. 

Relativamente aos dois des-
carrilamentos ocorridos na Linha 
de Cascais, um em Algés, o ou-
tro em Caxias, o relatório apon-
ta uma ruptura do veio motor do 
primeiro comboio como estando 
na origem dos descarrilamen-
tos. Durante o seu trajecto, esse 
comboio danificou vários com-
ponentes de via durante 5,5 km 
antes de descarrilar em Algés, 
entre os quais um AMV de Ca-
xias, local onde viria a descarrilar 
a segunda composição que cir-
culava à retaguarda.

Foi também apontada a falta 
de manutenção adequada das 
unidades, nomeadamente pelos 
atrasos frequentes nas visitas à 
oficina, pela falta de controlo do 
estado dos veios e pela circula-
ção com frequência de unidades 
com avarias nos grupos motores.

ComboIo CorreIo

novos horárIos 
em dezembro

No dia 14 de Dezembro entraram em vigor os 
novos horários da CP para o período do pró-
ximo ano. Uma vez que o regresso da ligação 

Intercidades a Braga no final de 2013 superou todas 
as expectativas da empresa neste período, o destaque 
destes novos horários incluem o lançamento da segun-
da ligação a esta cidade. O comboio nº 523, com partida 
de Lisboa Santa Apolónia às 09h30, vê a sua marcha 
prolongada à cidade dos arcebispos, onde dá entrada 
pelas 13h25, agora com o número 723. No sentido inver-
so, o comboio nº 722 com a mesma composição parte 
pelas 14h05 e a partir do Porto toma o canal do antigo 
comboio nº 526, terminando a viagem na capital pelas 
18h00.

Na Linha da Beira Alta o serviço Intercidades viu os 
tempos de viagem dilatarem entre oito a dezanove mi-

nutos em todos os comboios, como forma de compen-
sar a degradação da infraestrutura que tem prejudicado 
gravemente a pontualidade do serviço. Igualmente o 
serviço Internacional foi alterado, antecipando a partida 
de Vilar Formoso para Lisboa e atrasando a chegada a 
Vilar no sentido inverno, cruzando ambos os comboios 
na estação de Noémi. 

Mais a sul, a CP Lisboa suprimiu a última partida du-
rante os dias de semana de Santa Apolónia para a Cas-
tanheira do Ribatejo e incluiu as respectivas paragens 
na marcha do último Regional para o Entroncamento, o 
comboio nº 4401, que assim aumenta em doze minutos 
o seu tempo de trajecto.

A CP promoveu ainda outras mudanças pouco rele-
vantes nos horários das Linhas do Douro, Norte e Al-
garve.

© José Sousa
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A 1567 desfila perante a grandiosa 
paisagem do rio Tejo, Gavião, 
Agosto de 2011 

Ricardo Quinas
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Dia 1: 18.10.2014

Pouco passa das 9h quando 
começo a recolher os meus 

colegas para o dia de spot, dia esse 
que se avizinha molhado. Visto o 
comboio n.º 20511 (Porto-Campa-
nhã – Valença) ter uma marcha rá-
pida até Nine, optámos por fazer a 
estreia do PTG 2014 só a norte des-
ta estação, mais propriamente em 
Gamil, pouco mais que um quilóme-
tro depois do apeadeiro de Midões. 
Aqui três de nós arrumamo-nos em 
cima de uma pedra escorregadia, 
enquanto montamos uma “tenda” 
com chapéus-de-chuva. Começa-
-se a ouvir a passagem de nível, lo-

CharTers

Abrunhosa-a-Velha

O PTG 2014, que mais uma vez homenageou Graham Garnell, como já 
vem sendo hábito, começou assombrado com várias incertezas. Haveria 

mesmo?, e as carruagens, seriam Sorefames não modernizadas?, iria 
mesmo andar a 1805?, e, já na semana das viagens, seria todo o fim-de-semana 
com 1400?. Com tudo isto só na sexta-feira, 17 de Outubro, é que saiu a Carta 

Impressa das viagens, e como se já não bastasse, pouco tempo depois saiu um 
aditamento à mesma a confirmar as más notícias: não haveria 1960 e o comboio 

não iria à estação de Coimbra nem ao porto da Figueira da Foz.

PTG   2014 

1909 a caminho de Valença no 1º dia, Midões (PK 47) 

Valério dos Santos Valério dos Santos



CharTers

calizada uns trezentos metros antes de nós, a tocar e 
pouco depois ficamos a saber qual a 1900 escala para 
a viagem, a 1909. Após a fotografia desmontamos a 
“tenda” e rapidamente seguimos para o spot seguinte. 

Aproveitando as curtas paragens do comboio em 
Tamel e Barroselas, dirigimo-nos para Seixas, onde tí-
nhamos em ideia fotografar das escadas do edifício do 
apeadeiro, mas ao chegarmos deparamo-nos com três 
entusiastas já posicionados no local. Para evitar várias 
fotos repetidas e tendo uma alternativa uns metros an-
tes, optamos por fotografar do telhado de um anexo do 
cemitério, mas apesar da correria ao sair do carro, co-
meçamos a ouvir a 1900 ainda antes de subir ao te-
lhado, o que impossibilitou todos de subirmos, pelo 
que uns tiram a foto do cimo do telhado e outro de 
cima do muro.

Tínhamos tempo ainda para mais uma fotografia 
antes da estação final – Valença – e foi pouco an-
tes desta, junto da povoação de Cristêlo Novo e ao 
abrigo da ponte da A3, que em plena curva fizemos 
mais uma foto. Aqui, devido às condições de luz, o 

céu ficou um pouco “estoirado” nas fotos.

Apesar do pouco tempo para inversão da locomotiva 
em Valença, vamos até esta estação para umas fotos 
das manobras. Aqui pela primeira vez temos oportuni-
dade de ver a quantidade de ingleses, e não só, que vão 
a bordo, e vários são as caras repetidas de outras via-
gens do Portuguese Traction Group. Umas fotos rápidas 
e voltamos a entrar para o carro, com Lanhelas como 
destino, mas para nossa infelicidade, e mesmo com 
pouco tempo para a manobra de inversão, o comboio 
n.º 20512 (Valença – Contumil) não saiu com o atra-
so de cerca de oito minutos com que o seu precedente 
chegou a Valença. Resultado: somos ultrapassados por 
ele na antiga estação de Lanhelas, poucas centenas 
de metros antes do corte para o nosso spot. Fica no ar 
um sentimento de frustração de não termos conseguido 

por tão pouco, e vai passando pelas nossas cabeças o 
pensamento de que era ter estado menos dois minutos 
em Valença e tinha dado. Mas sabendo que quando se 
tenta apanhar os comboios no máximo de spots possí-
veis, e às vezes impossíveis, há o risco de se falhar um 
ou outro, afogámos esta mágoa com o almoço.

Como todos levámos farnel, escolhemos o apea-
deiro da Areosa para almoçar, seguindo depois para 
a estação de Viana do Castelo para uma foto à 1909 
acompanhada das duas Sorefames originais, enquanto 

os “bifes” almoçavam. Infelizmente a composição esta-
va na linha 2, tornando uma foto minimamente de jeito 
uma missão impossível.

Próximo spot: Ponte de Durrães – não do seu ângulo 
mais retratado, mas de um ângulo mais lateral, tentando 
assim contornar a frente escura que se verificava àque-
la hora. Sim, a frente escura, porque o tempo nubla-
do começava agora a dar lugar a um Sol tímido que ia 
aparecendo e desaparecendo, deixando em dúvida se 
estaria descoberto ou não no momento da passagem 
do comboio. Enquanto batíamos o terreno à procura do 
sítio certo, eis que passa o madeireiro vazio da Takargo 
n.º 48898 (Celbi – Tuy) com um daqueles atrasos de 
quase 200 minutos, à lá Takargo. Nós até sabíamos do 
seu atraso, mas como já tínhamos ali um madeireiro da 
Takargo não estávamos preocupado em apanhá-lo no 
melhor sitio de Durrães para os ascendentes, junto à 

10

Cristêlo Covo (PK 128 – Linha do Minho)

Estação de Valença
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igreja. Pois: surpresa das surpresas, a locomotiva é a 
335-021... afinal devíamos mesmo ter ido à igreja, porém 
alguns de nós lá improvisam uma foto. Fazemos um pou-
co de corta-mato e chegámos ao sitio que pretendíamos. 
Uns minutos de espera e a Alsthom 1909 cruza a ponte 
que é também conhecida como Ponte Seca. Tendo pela 
frente várias aldeias minhotas para atravessar não era 
possível voltar a fotografar a 1909 com as Sorefames.

No entanto o dia não estava terminado para nós, era 

agora tempo de nos posicionar em S. Félix da Marinha 
para a circulação n.º 20516 (Contumil – Coimbra-B), em 
que a 1422 levava os turistas ingleses até Coimbra-B. 
Inicialmente era suposto ser até à estação mais cen-
tral de Coimbra, mas com as alterações impostas pelo 
aditamento à CI, a viagem foi encurtada 1.900 metros. 
Aqui continuava a brincadeira entre o Sol e as nuvens, 
deixando-nos preocupados com a possibilidade de o 
comboio ficar “malhado”, isto é uma parte com Sol e ou-
tra sem. Havia ainda a dúvida sobre se ele não atrasaria, 
indo só atrás dos urbanos de Ovar e Aveiro. Eis que ele 
surge por entre as dunas com um atraso residual... já 
com o Sol: tivemos sorte, que à passagem do comboio 
por nós resolveu não ir à praia.

Sem tempo para apreciar o mar, “voamos” até ao pró-
ximo spot, enquanto se ouvia o relato do FC Porto vs 
Sporting para a Taça de Portugal, na passagem superior 
a sul do apeadeiro de Paraimo. Apesar de termos apa-
nhado a A29 e depois a A1 ao chegámos ao spot apenas 
uns segundos antes do comboio, mal dando tempo de 
aumentar o ISO das nossas maquinas, visto que o Sol já 
se tinha eclipsado. Com esta foto dávamos por termina-
do o dia e era tempo de regressar a Braga.

Dia 2 - 19.10.2014

O segundo dia começa mais cedo, e uns minutos 
antes das sete horas pomos os “pés ao cami-

nho” rumo à Pampilhosa. Primeira constatação do dia: 

havia uma rouquidão generalizada por todos devido aos 
festejos dos golos do jogo do dia anterior. Com um Sol 
pouco favorável e sem um grande spot para o 20551 
(Coimbra-B – Pampilhosa) optamos por fotografá-lo na 
passagem superior a sul da estação da Pampilhosa. 
Aproveitamos a paragem de vinte e quatro minutos nes-
ta estação, que no plano inicial serviria para a troca da 
1400 titular por uma 1960, para tirar várias fotos da 1422 

Viaduto de Durrães

Espinho

Paraimo (PK 247 – Linha do Norte)

Estação da Pampilhosa 

CharTers
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com as carruagens de inox que foram imagem de marca 
das Sociedades Reunidas de Fabricações Metálicas.

O próximo spot era a emblemática ponte das Vár-
zeas, na gíria conhecida como a ponte do Luso. Após 
estudarmos a zona, optámos por um local que encontrá-
mos à mesma cota que o tabuleiro da ponte e fizemos 
os habituais testes de luz, que neste momento brindava 
a ponte metálica com um Sol matinal. Porém, este resol-
veu fazer uma pequena maldade e encobriu-se à passa-
gem do comboio n.º 20543 (Pampilhosa – Vilar Formo-
so), passagem essa muito vagarosa, devido à limitação 

de 10 km/h que vigora naquela ponte desde Maio, permi-
tindo fotos com diferentes enquadramentos.

Tínhamos uma viagem de 85 km pela frente até à nos-
sa paragem seguinte, perto do apeadeiro de Abrunhosa-
-a-Velha, aproveitando o cruzamento em Gouveia com 
o Regional 5402 para ultrapassarmos o PTG. No entan-
to conseguimos fazer essa ultrapassagem algures pela 
zona da albufeira da Agueira, muito graças aos afrouxa-
mentos resultantes do descarrilamento da Takargo em 
Maio, mas optámos por continuar para o spot planeado, 
não trocando o certo pelo incerto (leia-se: um spot de-

cidido em cima do joelho). Com 
isto conseguimos chegar com 
uns minutos de avanço face ao 
comboio, mas ainda tínhamos 
pela frente a subida do monte 
pelo meio do mato e com direi-
to a escolta de alguns cães que 
pastavam algumas cabras na 
zona. Máquinas a postos, ataca-
mos algumas bolachas até que 
a 1422 passa a toda a velocida-
de por nós, tentando recuperar o 
atraso de 21 minutos que levava.

No plano seguia-se a zona 
dos viadutos do Sobral, mas 
como, com o atraso, o Sol já es-
taria do lado contrário, optámos 

CharTers

Ponte das Várzeas junto do apeadeiro do Luso

Alvendre (PK 203 - Linha da Beira Alta
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por seguir até Alvendre, e foi da entrada da 
Quinta do Avelanais que tirámos a quarta 
foto do dia.

Na dúvida se a paragem comercial na 
Guarda seria ou não cumprida, devido ao 
atraso, apanhamos a A25 até Freineda. Aí, 
após nos dividirmos e escolhermos locais 
diferentes para fotografar, começamos a ou-
vir os motores da 1422 e a sua buzina, mas 
só após uns três minutos é que passa por 
nós muito lentamente a comitiva inglesa. Na 
altura ficámos admirados com a velocidade 
muito reduzida, não vendo a dura subida até Vilar For-
moso como suficiente para tão lenta passagem. Mais 
tarde soubemos que tal velocidade se deveu a um erro 
de Convel.

Almoçámos à sombra de uns pinheiros enquanto fa-
zíamos o plano para o dia seguinte. A publicação da CI 
tão em cima do acontecimento a isto obrigava, e com-
pletámos as mais de três horas de paragem na principal 

porta de entrada ferroviária do país com algumas fotos 
nesta bonita estação. O estacionamento da composição 
charter na linha 2 e a UTE 2252 parada na linha 1 não 
favoreceram as fotos, em especial para um enquadra-
mento mais amplo e com o edifício principal da estação.

Para a viagem de regresso à cidade universitária, 
o comboio n.º 20554 (Vilar Formoso – Coimbra-B) es-
colhemos começar a caçada pela imponente ponte do 
Coa. A escolha da palavra “caçada” faz ainda mais sen-
tido pois estávamos perante um verdadeiro cenário de 
caça: vários carros espalhados ao longo de uma estrada 
de terra e uma dezena e meia de spotters, portugueses 
e espanhóis, espalhados pela encosta esquerda do vale 

Vilar Formoso
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Castelo Mendo (PK 238 – Linha da Beira Alta )

Ponte Nova (PK 148 – Linha da Beira Alta) 
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do rio Coa. Tendo em conta que no ponto mais usado 
para fotografar os cavalos de ferro sobre esta obra de 
arte já se encontravam vários spotters, decidi descer um 
pouco a encosta, de forma a ter um enquadramento dife-
rente, desta feita, inferior e um pouco mais lateral.

Seguia-se Ponte Nova, mas como conseguimos dei-
xar o carro mais perto do que pensávamos no spot an-
terior, permitindo regressar mais rapidamente à estrada 
e mesmo sem a paragem técnica de sete minutos pre-
vista para cruzamento com o Internacional da Takargo 
n.º 49801, conseguimos ultrapassar o PTG ainda antes 
da cidade mais alta de Portugal, pelo que decidimos sair 
da A25 e apanhá-lo logo no inicio da estrada que segue 
para Alvendre, aproveitando o Sol de final de tarde e a 
A25 como pano de fundo.

Agora sim, o destino era Ponte Nova. Aqui temíamos 
que uma parte da foto ficasse com Sol e outra sem, no-
meadamente o comboio, à sombra do monte; porém o 
atraso de quase meia-hora fez com que, aquando da 
passagem da 1422, já toda a paisagem se tivesse des-
pedido do Sol. No plano inicial ainda prevíamos uma 
última foto na zona de Oliveirinha, aproveitando o cru-
zamento em Gouveia para mais uma vez ultrapassar o 
“nosso” comboio, mas como já havia pouca luz à hora 
da sua passagem com aquele atraso, decidimos seguir 
até à estação de Souselas para ai filmar a sua passagem 
acompanhado do característico som dos comboios em 
travessas de madeira e sem carril soldado.

Não daríamos o dia como terminado sem uma foto 

nocturna na estação de Coimbra-B, onde havia algum 
aparato, não devido ao PTG, mas a uma avaria num va-
gão do Ramalhal ascendente que obrigava à circulação 
em via única entre Taveiro e Alfarelos provocando um 
engarrafamento em Coimbra-B. Apesar de o comboio 
estar numa linha pouco iluminada fizémos as nossas fo-
tos, porém, não sem termos sido abordado por um dos 
seguranças da estação que nos pediu para sermos rá-
pidos, porque segundo ele o problema não era fotogra-
far na estação, era sim estarmos a usar tripé. Com isto 
deixei um dos companheiros de spottada no centro de 
Coimbra e rumei à minha terra natal, Torres Novas, para 
pernoitar.

Dia 3: 20.10.2014

Para o terceiro dia a previsão era de Sol e calor, 
a fazer lembrar um dia de Verão – e pensar que 

começámos o PTG com chuva. Depois da viagem in-
versa à da noite passada, começamos com uma foto do 
comboio a passar na ponte sobre o Mondego tirada da 
ponte do Açude, onde nos tentamos arrumar no estrei-
to tabuleiro inferior da ponte que, para além de não ter 
passeios, tem dois sentidos de trânsito. À tabela passam 
por nós os habitantes da terra de sua majestade a bordo 
do comboio n.º 20556 (Coimbra-B – Caldas da Rainha).

Sendo ainda hora de algum trânsito e com uma mar-
cha sem grandes paragens – só tinha um minuto em 
Alfarelos e meio minuto em Verride – seguimos até à 
localidade de Amor, umas centenas de metros antes do 
apeadeiro de Regueira de Pontes e já em plena Linha 
do Oeste, para aí, da encosta da A17, fotografar, enqua-
drando o comboio com os campo de milho. Ao chegar 
ao local, e depois de termos apanhado um “susto” com 
um radar na zona do Louriçal, encontramos já instala-
dos dois spotters, a quem nos juntamos na espera pelo 
comboio, até que por entre os choupos e os canaviais 
surge a locomotiva da English Electric que, apesar de 
circular a boa velocidade, permite várias fotos devido à 
grande recta que atravessa, fazendo até o comboio pa-
recer mais pequeno do que os seus 65,5 metros. Longe 
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Estação de Coimbra-B Moita (PK 146 – Linha do Oeste)
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vão os tempos em que os comboios PTG contavam com 
cinco carruagens e top and tail de locomotivas.  

Uma paragem de 29 minutos em Leiria e um atraso 
de menos de 10 minutos dava-nos uma boa folga para 
chegar até ao próximo spot – Moita – mas com os semá-
foros da Marinha Grande quase todos fechados, quando 
chegámos ao spot já a PN a jusante do spot anunciava a 
aproximação do comboio. Pena aqui as árvores ao lado 
da linha ainda fazerem alguma sombra – não que esta 
apanhasse o comboio, mas obrigou a fechar mais o pla-
no nas fotos.

Marcha invertida e, a caminho do spot seguinte, ain-
da havia tempo de fazer um pequeno desvio e parar na 
estação da Martingança onde o PTG tinha 18 minutos 
de paragem técnica para cruzar com o IR 803. Acoto-
velamo-nos entre os ingleses e conseguimos tirar algu-
mas fotos à composição que felizmente entrou na linha 
2, tendo assim o Sol de feição e não ficando à sombra 
do edifício da estação. Voltamos à estrada com o destino 
de São Martinho do Porto onde apanharíamos o com-
boio pouco antes da estação desta vila, num daqueles 
sítio que nos obriga a rezar que não passe nenhum car-
ro aquando da passagem do comboio na estrada pa-
ralela que está entre nós e a linha. Tivemos sorte, ne-

nhum carro passou e a foto ficou com o Sol mesmo no 
ponto. Assim estava terminada a manhã e era tempo de 
irmos à procura do almoço.

Após comermos uma bela pizza rumamos até à es-
tação das Caldas da Rainha onde estava parada a 1422 
com as duas Sorefames, e ainda sem ingleses à vista 
(que almoçavam pela cidade). Tiramos algumas fotos, 
aproveitando também o facto de a estação ter uma pas-

sagem superior pedonal. Aqui só lamentar a falta de en-
tusiasmo do “chefe de estação” que impossibilitou fotos 
fora da plataforma. Na estação estava também a Allan 
0371 que aguardava para ser abastecida.

Para o último comboio do PTG 2014, o 20558/9 (Cal-
das da Rainha – Porto - Campanhã) a primeira fotogra-
fia foi na Roliça onde um bocado antes de avistarmos a 
1422, já ouvíamos a sua buzina, e esta passa por nós à 
sua velocidade máxima, 100 km/h.

No local seguinte apanhamos um valente barrete, ao 
verificarmos que a PN do PK 69,446, até então sem guar-
da, que em conjunto com o sinal avançado do Ramalhal 
fazia um excelente retrato do cantonamento telefónico, 
havia sido automatizada. Mas como não tínhamos tempo 
para escolher outro spot, lá nos adaptámos à situação.

Tempo de apanhar a A8 e entrar na Grande Lisboa, 
onde no Telhal fotografámos pela ultima vez sem o “em-

Estação da Martingança

São Martinho do Porto (PK 118 – Linha do Oeste)

Caldas da Rainha

Caldas da Rainha
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pecilho” da catenária. Foi com um 
cenário pintado de verde da vege-
tação e salpicado com algumas 
casas que pudemos fotografar o 
PTG em dois locais diferentes, o 
primeiro com mais zoom sensi-
velmente 90º à nossa esquerda e 
o segundo junto a nós, depois do 
comboio descrever a curva para a 
direita e já a começar a fazer uma 
ligeira curva para a esquerda.

Como entre Mira Sintra-Mele-
ças e Braço de Prata a velocidade 
máxima do comboio baixava para 
os 70 km/h e ainda tinha três mi-
nutos e meio de paragem técnica 
em Braço de Prata, conseguimos 
fazer o IC19, que mesmo fora de 
hora de ponta tem sempre trânsi-
to, e chegar à passagem superior 
da Avenida Marechal Gomes da 

Costa uns minutos antes de o 
PTG sair da estação de Braço 
de Prata. A sombra aproximava-
-se perigosamente da linha mas 
felizmente não conseguiu alcan-
çá-la antes da passagem dos 
ingleses.

Com o sol a desaparecer, já 
só era possível fotografar mais 
uma vez a 1422. E foi do tabu-
leiro da Ponte D. Luis, em San-
tarém que, já com pouca luz 
nos despedimos do PTG 2014. 
Embora seguíssemos para norte 
como ele, o cair da noite e uma 
marcha com poucas paragens 
impossibilitava-nos de fazer 

mais fotos, pelo que optámos por 
seguir calmamente até Braga.

Foram três dias de constante 
correria e stress durante os quais 
apanhámos chuva e sol, frio e ca-
lor. Percorremos 2.055 km para 
fotografar mais uma viagem da 
PTG Tours a Portugal, quem sabe 
se a última com Sorefames não-
-renovadas. Não posso deixar de 
agradecer aos amigos entusiastas 
que me acompanharam durante 
esta jornada e fico a aguardar pelo 
PTG Presidencial de Maio.

Roliça (PK 93 – Linha do Oeste)
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Telhal (PK 22 – Linha do Oeste)

Ameal (PK 69 – Linha do Oeste)
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O últimO tirefOnd

sanTa vICTórIa-ervIdel

Pedro André

Pedro André

Esquecido, abandonado, 
vandalizado e prestes 

a desaparecer é tudo o que se 
adequa ao conjunto edificado da 
antiga estação de Santa Vitória-
Ervidel. Sem serviço desde que 
abriu a nova estação de Santa 
Vitória em 1972, englobada na 
empreitada da variante de Beja 
(ver Trainspotter nº 40), que quase 
tudo caiu no esquecimento, e nos 
dias de hoje mesmo com a estrada 
nacional ali tão perto torna-se 
muito complicado percorrer o 
antigo canal ferroviário.

O antigo edifício de passageiros, que 
à primeira vista é igual a tantos outros, 
contém um “segredo” que é a existência de 
uma cave sob o mesmo, voltado para o local 
onde em tempos era o largo da estação e 
por onde os passageiros acediam. Para 
entrar no edifício era necessário passar por 
uma “ponte”, o que não deixava de ser um 
aspecto singular da rede ferroviária e que 
não deixava de impor algum romantismo ao 
transporte sobre carris.

O estado de degradação no interior é tão 
avançado que a qualquer momento se corre 
o risco de se meter o pé no lugar errado e ir 

Dezembro de 2012
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parar desse modo à cave, embora nem 
isso seja impedimento de “vasculhar” 
um pouco pelo que foi em tempos a sala 
da bilheteira e de espera, e dar ainda 
uma breve espreitadela pelas outras 
salas completamente destruídas.

As casas de banho e o antigo 
armazém de mercadorias estão tal e 
qual o edifício de passageiros, quase em 
completa ruína, e apenas umas antigas 
casas do caminho de ferro destinadas 
a habitação que existiam perto das 
estações estão bem conservadas, sinal 
de que mantêm uma utilização regular. 

Mas se as plataformas de embarque 
de passageiros e mercadorias ainda 
por ali vão resistindo à passagem dos 
anos, envoltas num tão grande matagal 
que nem fantasmas quase que por ali 
podem passar, a verdadeira reliquia está 
ao nível do subsolo como já foi referido, 
e isso fica por enquanto em segredo, 
servindo assim de tentação a quem 
quiser ir até lá explorar, tendo sempre 
em conta as condições de segurança, 
o que leva a que não seja totalmente 
seguro uma deslocação sozinho, sendo 
sempre melhor optar por companhia. 

Fica lançado mais um desafio!!!!
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E vão dez! Desde 1996 que 
de dois em dois anos é pon-
to de encontro da indústria 

e dos serviços ferroviários a “Messe” 
de Berlim, aquela que rapidamente se  
tornou a maior feira do género no mun-
do. É simplesmente o sítio onde se 
tem que estar, seja um profissional do 
caminho-de-ferro ou apenas um entu-
siasta ferroviário. A imensa oferta e um 
quase sem número de novidades que englobam entre 
outras 140 estreias mundiais só neste ano deixa o visi-
tante facilmente assoberbado: afinal são 103 mil metros 
quadrados de exposição. Para ter uma ideia da imensi-
dão do espaço da exposição, há a realçar a existência de 
um serviço interno de autocarro.

Este ano houve um recorde de 2.758 expositores 
de 55 países (mais 10% que em 2012), dos quais 61% 
não-alemães, cujas mostras foram presenciadas por 
138.872 visitantes profissionais vindos de cem países 
(também mais 10% que em 2012), seguidos por  cerca 
de 15 mil entusiastas que visitaram o espaço no fim-de-
-semana aberto ao público.

O ponto forte da Innotrans 2014 para o entusiasta é 
a zona exterior com 145 veículos, secundada pela es-
treia mundial de 140 novos produtos, que comprovam a 
vivacidade da inovação na indústria ferroviária e a impor-
tância desta feira como plataforma de marketing. 2014 
foi também o ano onde pela primeira vez houve zona 
dedicada a bitolas não-standard.

E pensar que no princípio a exibição de veículos dis-
tava oito quilometros numa triagem dos subúrbios de 
Berlim!...  Hoje são 3.500 metros de via dentro do recinto 
da feira.

Conta também a Innotrans com um importante con-
junto de conferências cujos temas variam da homologa-
ção de material à manutenção e reconstrução de túneis, 
passando pela redução de ruído, conforto do material, 
etc, abragendo quase por completo toda a temática fer-
roviária.

Organização da feira

Para além da exposição exterior, a feira conta com 
vários pavilhões e para navegação mais fácil en-

contram-se agrupados pelos seguintes temas: 

- Railway Technology – Veículos ferroviários para 
transporte de passageiros e mercadorias, submonta-
gens e componentes (motores, transmissões, engates, 
freios, etc), manutenção de veículos;

- Interiors – Equipamento interior de veículos no-
meadamente interiores completos, pisos, bancos, ilumi-
nação, monitores, catering e serviços, etc;

- Railway Infrastructure – Infra-estrutura, planea-
mento, construção e renovação de vias, sinalização, 
gestão de tráfego;

InnoTrans  2014
The FuTure oF MobiliTy

Hugo Rêgo

Hugo Rêgo
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- Public Transport – Autocarros urbanos e regionais, sistemas estacionários, sistemas de informação ao pas-
sageiro, gestão de receitas e bilhética, tecnologias de informação, gestão de tráfego, comunicações, processamento 
de dados, logística, consultores, financiamento, empresas de transporte de passageiros e mercadorias, associa-
ções, ciência e investigação;

- Tunnel Construction – Construção de túneis, maquinaria, peças e acessórios, comunicações e tecnologias 
de segurança, sistemas de ventilação, energia e iluminação, cons-
trução interior e materiais, serviços e consultadoria.

EXPOSIÇÃO EXTERIOR

ALSTOM Transport, SA

Citadis Compact – A Alstom desenvolveu o Citadis Compact 
como uma opção acessível para cidades de tamanho intermédio 
onde vivam entre 50 mil e 100 mil habitantes. A região francesa 
Pays d’Aubagne et de l’Etoile foi o primeiro cliente, fazendo uma 
encomenda de 14 milhões de euros em Outubro de 2011 para oito 
veículos (mais cinco a dez em opção) para os 9 km de linha em construção em Aubagne. O veículo é 100% piso 
baixo em bitola normal, tem o comprimento de 22 metros e de largura 2,40 metros. Dispõe de 35 lugares sentados 
em configuração 2+2 e uma capacidade total de 130 passageiros, tendo ainda vestíbulos de entrada espaçosos 
com quatro portas de 1,30 metros de largura por lateral incluíndo à frente e atrás para minimizar o tempo de para-
gem. Ainda oferece janelas grandes, ar condicionado e informação ao passageiro em tempo real. Os bogies são do 
modelo Ixège com suspensão dupla e quatro motores de iman permanente com 120 kW cada, que permitem uma 
velocidade máxima de 75 km/h. Um modelo similar também foi encomendado por Avignon.

A aglomeração urbana de Pays d’Aubagne et de l’Etoile – para 
onde está destinado este veículo – está situada a leste da desembo-
cadura do Ródano, tem 103 mil habitantes repartidos em doze mu-
nicípios. E como acontece com os restantes transportes públicos da 
aglomeração, o eléctrico será gratuito para todos utentes.

Locomotiva Híbrida H3 – Depois de testar a tecnologia remotori-
zando antigas V100 da DR que estiveram expostas na anterior edição 
da Innotrans, a Alstom apresentou a família de locomotivas de mano-
bra de três eixos, baptizada como H3. Dispõe de um grupo gerador 
diesel de 350 kW que alimenta baterias de níquel-cádmio de também 
350 kW, podendo usar para tracção a soma dos dois sistemas 04. A 
família H3 é também composta pelos modelos: Akku (só baterias com 
600 kW), Dual Engine (dois grupos geradores de 350 kW) e 1.000 kW 
(com um só grupo de 1.000 kW).

Calcula-se que a versão híbrida proporcione uma redução no consu-
mo de combustível de 50% e de 70% nas emissões poluentes. De forma 
a poder circular em curvas com raios até 60 metros, o eixo intermédio 
dispõe de deslocação perpendicular.

Coradia Continental – Representando a segunda geração da família 
de unidades múltiplas Coradia Continental temos uma de vinte unidades 
articuladas de quatro corpos com tracção elétrica para a E-Netz Nie-
dersachsen-Ost (Wolfsburg – Braunschweig – Hildesheim - Wolfsburg – 
Hannover). Estes veículos caracterizam-se por uma velocidade máxima 
de 160 km/h, com comprimento entre engates de 73,3 m e largura de 
2,93 m. Têm uma altura mínima do topo do carril ao piso de 760 mm 
(89%) e máxima de 1.080 mm (por cima dos bogies). A capacidade de lugares sentados é de 235 lugares dos quais 

 Citadis Compact

Locomotiva Híbrida H3

 Coradia Continental
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43 em assentos rebatíveis. A potência é de 2.000 kW. O custo do 
contrato de compra e manutenção ascende a 100 milhões de euros. 
Está previsto que estas unidades entrem ao serviço em Dezembro 
de 2015 e sejam exploradas pela Metronom durante dez anos com a 
realização de 2,1 milhões de comboios-km/ano.

Alstom Coradia Lint – Esta é uma família de automotoras diesel 
para serviço regional. Em alemão, ‘LINT’ significa ‘Leichter Innovati-
ver Nahverkehrstriebwagen’ (automotora regional, ligeira e inovado-
ra). Estiveram presentes duas unidades do modelo Lint 54 (assim de-
nominado por ter 54,25 m de comprimento), uma do operador Vlexx 
(Netinera – FS Internacional) e outra Landesnahverkehrsgesellschaft 
Niedersachsen (autoridade de transportes de Niedersachsen).

Cada automotora está equipada com dois MTU rail Powerpacks de 390 kW cada um (EU Stage IIIB). Dispõe de 
alturas do topo do carril ao piso de 630 e 1.180 mm. A capacidade em 
lugares sentados é de 157, chegando aos 184 em pé. Pesa 92 t em 
carga máxima e ordem de marcha e atinge os 140 km/h de velocidade 
máxima.

ANSALDOBREDA SPA / Bombardier 
Transportation GmbH

Zefiro V300/ETR 1000 – O comboio de produção mais rápido da 
Europa – 360 km/h. Criação da Bombardier, esta versão foi construí-
da pela AnsaldoBreda para os FS. Com um comprimento total de 202 
m, cada composição de oito veículos dispões de 469 lugares mais 
dois locais para cadeiras de rodas distribuídos em quatro classes: 
Executive, Business, Premium and Standard, com uma área  ‘Silence’  
na classe Business. Os dezasseis motores de tração oferecem uma 
acelaração no arranque de 0,7 m/s2, fruto da potência total de 9800 
kW. 

Está conforme as regras TSI e equipado com ECTS/ERTMS pelo 
que, em teoria, poderá circular nas redes da Austria, Bélgica, França, 
Alemanha, Holanda, Espanha e Suíça.

Metro Copenhagen – Metro automático 
articulado de 3 veículos alimentado por 3º 
carril a 750 v.c.c.. Atinge os 80 km/h.

Astra Rail Industries S.R.L

Esta empresa romena, que é 
um dos fabricantes de vagões mais 
importantes a nível europeu, trouxe 
quatro exemplos: duas cisternas 
Zacns, uma para a Wascosa e ou-
tra para a GATX, um Falns para a 
VTG e um vagão articulado para 

Coradia Lint

Zefiro V300 / ETR 1000

Metro Copenhagen

Cisternas Zacns

Carruagens da Astra Vagonae

Vagão Falns para a VTG
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semi-reboques, contentores ou caixas móveis.

Astra Vagonae
Não confundir com a anterior, apesar de serem ambas romenas e da mesma cidade. Apresentou uma carruagem 

para uma das duas operadoras privadas checas em regime de acesso livre, a Regiojet (a outra é a Leoexpress), 
onde se destaca o sistema de entretenimento a bordo composto por ‘tablet’ colocado na parte traseira superior do 
banco da frente.

BGM GmbH - Badische Gleisbaumaschinen
E-MT 100 – Essencialmente um sistema de transporte recolha e distribuição de balastro, composto por um míni-

mo de dois vagões que permite com apenas uma composição e passagem recolher balastro velho e fornecer novo 
durante uma renovação de via. Possui dois sistemas 
de tapete rolante, um superior e um inferior, além de 
tremonhas de descarga.

Bombardier
Flexity 2 De Lijn – O operador da região flamenga 

encomendou 48 Flexity 2 para as cidades de Ghent e 
Antuérpia. O contrato inclui uma opção para 40 tran-
vias adicionais. Estes veículos têm configurações e 
comprimentos diferentes. Ghent receberá 10 veícu-
los bidireccionais de sete módulos com comprimento 
aproximado 43 m, capaz de acomodar 378 passagei-
ros. Antwerp receberá 38 tranvias unidirecionais: 10 
de sete módulos com comprimento aproximado de 43 
m e capacidade para 380 passangeiros e 28 de cinco módulos com comprimento aproximado de 31 m, capaz de 
acomodar 266 passageiros no total. Em comum estes veículos têm uma largura de 2,3 m, bitola de um metro e ve-
locidade máxima de 70 km/h.

Existe uma opção de compra de 10 composições curtas e 14 longas para Antuérpia mais 16 longas para Gent. 
O único “senão” é que estas aquisições se destinam a substituír os tradicionais PCC.

INNOVIA Monorail – É um veículo monocarril série 300 para o distrito financeiro Rei Abdullah em Riade, na Ará-
bia Saudita. Operação automática com sistema de bloco móvel Cityflo 650, cuja velocidade máxima é de 80 km/h. 

TRAXX AC (15kV e 25 kV) com “Last Mile” – Talvez seja normal no futuro da tracção na europa, as locomotivas 
eléctricas com motor diesel auxiliar para manobras. Depois de, na anterior edição, trazer uma unidade fabricada 
para a Railpool e usada pela BLS, desta vez coube à 187.009 unidade para testes da DB ser a representante. As 
laterais possuem calhas para o encaixe de paineis publicitários. No modo diesel consegue operar continuamente 

Innovia Monorail

Vista dos dois pisos do OMNEO (Regio 2N)
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Zefiro Business

FlIRT3 para a Sérvia

Touax Rail

Modernização de uma clássica V200 com motores

MTU 12V4000R1 pelas oficinas de Neustrelitz 

pertencentes à Netinera (FS Internacional).

Eléctrico ARTIC da Transtech Oy

Zefiro Standard



IndúsTrIa FerrovIárIa

25

IEP800

Talgo

Intercity

Zwiehof2

Vectron
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durante 8 horas. Esta locomotiva encontra-se numa viagem de apresentação à Austria, Hungria, Roménia, Bulgária 
e Turquia num comboio da Rail Cargo Austria.

TRAXX DE ME – É uma repetente da feira anterior, o modelo diesel ME (multiple engine) conta com quatro mo-
tores Caterpillar C18 (563 kW cada). 

TWINDEXX Vario –  Como parte do plano de renovação do ma-
terial de longa distância da DB serão 27 composições push-pull com 
tracção a cargo de locomotivas da família Traxx (27 P160AC e 19 
PAC 3), e cinco carruagens de dois pisos divididas em: uma intermé-
dia de 1ª classe, três intermédias de 2ª classe e uma carruagem-piloto 
de 2ª classe. 

OMNEO (Regio 2N) – É o resultado de um acordo assinado en-
tre a Bombardier e a 
SNCF (em nome dos 
governos regionais 
franceses) para forne-
cimento de até 860 veí-
culos, para substituir séries mais antigas de serviço regional e tam-
bém intercidades.

Com capacidade para utilizar correntes de 1.500 V e 25 kV, tem 
dois escalões de velocidade máxima: 160 km/h (regional) e 200 km/h 
(intercidades) e uma configuração inusitada de veículos: os elementos 
intermédios mais curtos (cerca de 10 m) com duas portas de acesso 
por lateral e onde se encontram os pantógrafos e outros equipamen-
tos só têm um piso e os elementos sem portas intermédios com dois 
pisos (comprimento de 

13,695 ou 15,445 mm). Os veículos-cabine nos extremos podem ser 
de um ou dois pisos com portas de acesso. Podem ser obtidas com-
posições com comprimentos de 82,695 m a 135,375 m e de seis a dez 
elementos. São de piso baixo com capacidades de lugares sentados 
dos 350 aos 760. Devido à sua largura permitem uma disposição 2+3.

CZ LOKO, a.s. 
Esta empresa apresentou a TME3, que é uma locomotiva em bito-

la 1520 mm de vocação industrial para manobras ligeiras/médias com 
disposição de eixo B0 (23 t por cada um), transmissão AC/AC, motor 
diesel Caterpillar C15 de 403 kW, esforço de tracção 154 kN; e ainda 
a Class 794.001 com motor Caterpillar C13 de 
328 kW, 60 km/h, e pesos entre as 28 e 32 t.

Durmazlar Makina San. ve Tic. A.S. 

É uma empresa turca fabricante de máqui-
nas para a transformação de chapas metálicas, 
que possui uma divisão chamada Durmaray de-
dicada à construção de veículos ferroviários ur-
banos ligeiros. Na Innotrans estavam presentes 
duas unidades: LRV Green City – veículo de 
dois módulos com uma articulação, bidireccio-
nal, atingindo os 90 km/h com uma aceleração 
de 1,2 m/s2, pesando 40,3 t com capacidade 
para 288 passageiros dos quais 60 sentados. 
Dispõe de 4 motores de 140 kW e funciona a 

LRV Green City

Tram - Silkworm

Uacns da Duro Dakovic

Istanbul Tram
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corrente de 1500 V; Tram – Silkworm, a linha de produto compreen-
de versões bidireccionais e unidireccionais, de três, cinco e sete mó-
dulos, 100% de piso baixo, com uma velocidade máxima de 80 km/h, 
equipadas com motorizações de 100 kW por eixo tractor (2/4/6 no 
total), a funcionar por catenária a 750 V e capacidades dos 174 a 396 
passageiros para as versões unidireccionais e de 166 a 384 para os 
bidireccionais. A versão apresentada é bidireccional de cinco módu-
los. Considero o design extremamente bem conseguido.

Duro Dakovic Special Vehicles
Empresa indirectamente conhecida da ferrovia portuguesa, apre-

sentou o Uacns, que é um vagão cisterna de alta capacidade e baixa 
tara, maximizando o rendimento por veículo.

GE Transportation 
Apresentou a locomotiva PowerHaul PH37ACai nas cores dos 

TCDD mas é apenas uma locomotiva de testes propriedade da GE. 
A terceira aparição de um modelo desta família, depois de em 2012 
ter sido a vez de uma para a Heavy Haul Power International e em 
2010 da versão inglesa para Freightliner. Construída na Turquia pela 

Tülomsas. Tem potên-
cia de 2.750 kW, 129,8 
t de peso e esforço de 
tracção contínuo de 427 kN.

GMEINDER LOKOMOTIVEN GmbH 
Esta empresa, que esteve em risco de desaparecer, foi adquirida 

pelo grupo Zagro, oferece uma gama de locomotivas análoga à da 
Vossloh D 60 C 690 kW (MTU), 216 kN. 60 t, para o operador austría-
co LogServ.

HeiterBlick GmbH 
BOStrab High floor light rail vehicle – Este LRV construído em 

colaboração com a Vossloh Kiepe tem 25 m de comprimento e 2,65 m 
de largura, mas, devido à sua forma, consegue ser utilizado em linhas 
para veículos com 2,5 m. Atinge os 80 km/h e foi construído para a 
cidade de Hannover.

Istanbul Ulasim San. ve Tic. A.S. 
Apresentou na feira o Istanbul Tram. De concepção, desenho e 

construção do próprio operador, este veículo faz a ponte entre um 
eléctrico convencional e um Light Rail Vehicle. Velocidade máxima 
de 80 km/h.

Kirow

Multi Tasker KRC 1200 – A série Multi Tasker de gruas ferroviárias tem algumas características que as distingue 
de outros produtos análogos: bogies específicos para este tipo de veículo, conjunto cabine/lança com giro parcial 
independente do corpo principal possibilitando trabalhos em via dupla sem invasão da segunda via, contrapeso 

Multi Tasker

Unimog da Mercedes-Benz

Europe BV Vectron da Mitsui

Faccns da Legios
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telescópico, extensão dos modelo: 160 t.

Switch Tilter – É um vagão para o transporte de aparelhos de 
via na versão para o gabarit do Reino Unido. O leito de carga não só 
bascula e extende, como também se desloca lateralmente em relação 
ao centro longitudinal do veículo. Vários vagões controláveis por um 
só operador, possibilitando o transporte de uma só vez de qualquer 
aparelho de via. 

Linsinger Maschinenbau GmbH
Tinha presente o  SF02T-FS Rail milling train witch Tilter, que 

é um comboio de reperfilagem de carris por meio de fresagem para 
zonas de gabarits estreitos (metros, eléctricos, vias estreitas). 

Outras empresas
A Lohr Industrie trouxe novamente o vagão Modalohr (presente 

em edições anteriores) que permite o transporte de semi-reboques 
com carga/descarga horizontal. É a única solução que passou à fase 
comercial. A empresa Legios tinha como novidades dois vagões, 
mais precisamente o Faccns 48 m e o Zacns 95 m. 

A MÁV-START apresentou a carruagem Vasúti Személyszállitó 
Zrt, uma carruagem de segunda classe da série IC+ de concepção e 
construção inteiramente a cargo da divisão de passageiros dos cami-
nhos de ferro da Hungria. Essencialmente um up-to-date do conceito 
europeu de carruagem dos últimos 35 anos, sobretudo no que toca 
à disponibilização de Wi-Fi e tomadas eléctricas mas também inscri-
ções em Braille. A Mercedes-Benz estreou o Unimog bi-vial, com 

motorização de 231 Cv 
de acordo com as nor-
mas anti-poluição Euro 
V. A Mitsui Rail Capi-
tal apresentou a Eu-
rope BV Vectron em 
decoração ‘Connecting 
Europe’, 6.400 kW de 
potência, 160 km/h, 
300 kN no arranque  
eequipada com ETCS. O OWS Oberpfälzische Waggon-Service 
GmbH é um sistema de contentores basculantes em tamanho nor-

malizado que podem ser utilizados em qualquer bito-
la e carregados e descarregados sobe catenária. Da 
Bahnwerk Neustrelitz surgiu a modernização de uma 
clássica V200 com motores MTU 12V4000R1 pelas ofi-
cinas de Neustrelitz pertencentes à Netinera (FS Inter-
nacional). 

Newag S.A.
Automotora 222M – É uma automotora a diesel de 

uma articulação equipada com dois motores de 390 
kW, tem como velocidade máxima 130 km/h e uma ca-
pacidade total de 270 passageiros. 

36WE IMPULS – A família de automotoras eléctri-

Automotora 222M

36WE IMPULS

JazzDuo Fokstrot

Plasser & Theurer GMTZ 2

Avenio Munich
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cas ‘Impuls’ está disponível nas seguintes configurações: duas secções (EZT 37 WE), três secções (EZT 36WE), 
quatro secções (EZT 31 WE) e seis secções (EZT 35 WE). Pode ter vários arranjos interiores, próprios para opera-
ções urbanas, regionais ou de longo curso conforme as necessidades do operador. A velocidade máxima é de 160 
km/h. A versão apresentada é a de três secções (36WE) para a empresa da região da Silésia. 

Dragon E6ACT – Locomotiva eléctrica para mercadorias de seis eixos vocacionada para comboios de merca-
dorias, disponível com esforços de tracção dos 375 aos 450 kN e potência comum de 5.000 kW. Pode ser mono ou 
multi-voltagem e ter um motor diesel auxiliar para mano-
bras.

PESA Bydgoszcz S.A.
LINK DB 111Db – Protótipo para a DB dentro de um 

contrato abrangendo mais de 400 veículos. Unidade úni-
ca com 565 kW e 140 km/h de velocidade máxima.

GAMA 128N – Versão diesel da família Gama, dispôe 
de um motor MTU de 2,4 MW e velocidade máxima de 
140 km/h. Encomendadas 10 unidades pela PKP Inter-
city.

JazzDuo Fokstrot – Modelo de eléctrico para a Rús-
sia e países da sua influência. 

Plasser & Theurer GMTZ 2 – Estreia deste veículo de 
auscultação de via para a DB, mas com um perfil que per-
mite a sua utilização nas linhas de S-Bahn de Berlim e Hamburgo (gabarit mais estreito e alimentação por 3º carril).

Railway Carriages Factory Cakovec Ltd 
Apresentou um vagão auto propulsado Contém um motor diesel de 55 kW e transmissão hidráulica que permite 

que se desloque comandado à distância a velocidades até aos 100 km/h. O protótipo tem duas caixas basculantes 
(em três direcções) com 25 m3 cada. A tara é de 37,3 t e a carga de 52,7. 

Reloc S.A. 
O grupo Grampet, que possui as firmas Electriputere VFU e Reloc Craiova apresentou a locomotiva bimotorizada 

diesel-hidráulica “Terra Nova”. Os motores são Caterplillar C18 na versão de 638 cv e transmissões TR 43. Pesa 
70 t e atinge os 100 km/h. Pode operar com apenas um motor.

Siemens700c

C2 Viaggio Comfort Vectron Diesel
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SC Softronic Srl
Presenteou os visitantes com a Transmontana Locomotive de 

6.000 kW de potência e disponível em velocidades até 200 km/h, com 
435 kN de esforço de tracção no arranque. Há 17 exemplares em 
construção ou em serviço. Opera em correntes de 15 e 25 kW.

Siemens AG
Avenio Munich - Versão de quatro secções para 

a  Stadtwerke München (SWM Autoridade de Trans-
portes de Munique), velocidade máxima de 70 km/h 
e rampas de até 6 %.

Metro Munich - Parte de um contrato para 20 
composições de 6 veículos com velocidade máxima 
de 90 km/h e aceleração de 1,3 m/s2 alimentadas 
por 3º carril de 750 V.

Desiro City Thameslink - A segunda geração 
da família Desiro (UK) é estreada com uma enco-
menda de 1.140 veículos divididos em composições de oito (55) e doze (60), cada num total de 115 comboios  

para a linha Thameslink que liga Bradford e Luton (aeroporto) a 
Londres (estações de Farrigdon, Blacfriars e London Bridge) e 
prossegue a Gatwick (outro aeroporto) finalizando em Brighton (a 
“Cascais” lá do sítio...). No seu núcleo mais intenso, haverá um 
total de 24 comboios por hora e por sentido!... Para tal, decorre 
um ambicioso programa de reconstrução de toda a linha e grande 
parte das estações bem como transformações institucionais nos 

operadores que serão descritas num futuro núme-
ro da Trainspotter.

Voltando aos Desiros City, estão concebidos 
para operarem a partir de catenária de 25 kV (nor-
te do Tamisa) ou por 3º carril 750 V (Tamisa e sul) 
com uma velocidade máxima de 160 km/h em am-
bas as correntes. As composições de oito veículos 
pesam 278 t e contam com 3,3 MW para as mover 
ao passo que as de doze veículos dispõe de 5 MW para as suas 410 toneladas. Os comprimentos vão dos 162 aos 
242,6 metros.

Entretanto, uma segunda versão deste material vai ser construído para a South West Trains para serviço entre 
a estação londrina de Waterloo e Windsor (entre outras). Funcionará apenas com energia fornecida por 3º carril a 
750 V.

Solaris Tramino

FIIRT 3 DB Regio AG

LSR 227

Tagnpps
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C2 Viaggio Comfort “Railjet ČD” - Encomendados em Setembro de 2011, consistem em sete composições de 
sete veículos resultado da modificação de uma opção de compra dos caminhos-de-ferro austríacos para veículos 
idênticos. Com uma velocidade máxima de 230 km/h, destinam-se sobretudo a relações internacionais. A tracção 
estará a cargo de “Taurus” dos ÖBB (algumas repintadas nas cores dos CD). Cada comboio tem um total de 446 
lugares repartidos por três classes: First, Business e Economy

Vectron diesel (247.901) - Com motor MTU de 2.400 kW, agora autorizada para a Alemanha.

Skoda Transportation a.s.
Carriages Factor - Eléctrico sem catenária para a cidade turca de Konya (1,1 milhões de habitantes) – 100% 

de piso baixo. 

Regio Panter - Disponível em versões de dois a seis módulos por comboio, com velocidade máxima de 160 km/h 

em correntes de 3 kV ou 3 kV + 25 kV.

SOLARIS BUS & COACH 
Tramino Braunschweig - Os Solaris Tramino para a Brauns-

chweiger Verkehrs-AG são veículos unidireccionais de piso baixo, 
compostos quatro secções com um comprimento total de 35,7 m e 
uma largura de 2,3 m. A bitola é de uns inusitados 1.100 mm. A ca-
pacidade é de 211 passageiros, incluindo 87 sentados. O Tramino 
Braunschweig é equipado com cinco motores assíncronos de 90 kW 
e supercapacitadores, onde a energia recuperada na frenagem é ar-
mazenada e utilizada depois no arranque.

Stadler Rail Group 
Metelitsa - É o nome da família de eléctricos para a Rússia e CEI 

capazes de operar em amplitudes térmicas dos -40 aos +40 ºC. São 
produzidos na divisão bielorrussa Stadler Minsk. Estão disponíveis 
em versões unidireccionais (853) e bidireccionais (85300 M). 

FlIRT3 (Fast Light Innovative Regional Train – terceira gera-
ção) - Para os caminhos-de-ferro sérvios. Corrente de 25 kV @ 50 
Hz, articulado de quatro secções, com capacidade de 212/12 lugares 
(2ª/1ª), 2.000 kW de potência para apenas 127 t de peso – o que pro-
porciona uma aceleração de 1,2 m/s2 e uma velocidade máxima de 
160 km/h. Para a DB Regio AG (zona da Rheinland-Pfalz).

Vossloh Kiepe GmbH Vossloh Locomotives GmbH

EURODual FA/22

CityLink
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SVI SpA 
LSR 227 trator de manobras bi-vial – Trata-se de um 

veículo de dois eixos com 30 t de peso bruto que dispõe 
de dois eixos ferroviários e outros tantos para estrada. 
Até aqui, nada de anormal, há imenso material bi-vial – 
mas o que destaca este dos outros é a possibilidade de a 
tracção em modo ferroviário poder ser dada independen-
temente pelas rodas pneumáticas, independentemente 
pelas rodas metálicas ou uma combinação de ambas.

TransTec Vetschau GmbH e  
Electron Corporation OmniTram
Elétrico Omnitram – Disponível em modelos de 3, 5, 

7 secções, bitolas de 1.000, 1.435, 1.524 mm, voltagens 
de 600 e 750 e opera até 1.000 metros sem catenária. 

Transtech Oy
ARTIC - Esta empresa finlandesa trouxe o eléctrico 

que produz para Helsínquia em bitola larga com velocida-
de máxima de 80 km/h e piso baixo. 

Touax Rail
Empresa de leasing. Vagão fabricado pela Greenbrier 

Europe (Polónia) para transporte de peças de automóvel 
com uma altura de carga útil de 3 metros. Trezentas uni-
dades serão alugadas à Volkswagen. 

Vossloh
Vossloh Locomotives GmbH G 12, DE 18, G 6 – Estas 

UK Light Classe 68

TramLink

Zos Regiomover

Zwiehoff - ROTRAC E4 ZRW 125DH da Windhoff
LOK 20.300 da Zephir
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locomotivas fazem parte de uma 
plataforma que tem em comum o 
mesmo chassis e estrutura, cabi-
ne, freios e sistemas de comando 
e controlo. Apenas a motorização 
(MTU, Caterpillar...) e transmissão 
(hidráulica, eléctrica) é que variam. 
G6 – Já foram vendidos 100 exem-
plares desta locomotiva apresenta-
da na Innotrans de 2008. Construída 
para a Captrain Deutschland. G 12 
– Diesel-hidráulica de 1.200 kW. DE 
18 – diesel eléctrica de 1800 kW.

Vossloh Kiepe GmbH – Um de 
25 LRVs articulados para a autorida-
de municipal de transportes de Bona 
(SWB) em curso de modernização 
até 2016, estenderá a vida destes 
veículos com 40 anos por mais 25. A 
estrutura caixa encontra-se em bom 
estado mas os componentes eléctri-
cos estavam obsoletos. A essência 
desta renovação consiste em novos 
choppers c.c. (com 250 kW cada) 
que permitem frenagem de recupe-
ração com retorno à catenária, mo-
tores originais reconstruídos, novos 
mecanismos de controlo, ar condi-
cionado, videovigilância, inverter es-
tático, novos interiores, etc.

Vossloh Espana S.A.

Mock-Up EURODual FA/22 
Dual mode locomotive – Para a 
Swinfambo Rail Leasing cujo clien-
te será a Divisão Shosholoza Meyl 
da Passenger Rail Agency of South 
Africa (Prasa). Serão 50 unidades 
em bitola 1.067 mm com velocidade 
máxima de 140 km/h funcionando 
a corrente de 3.000 V (e 3.000 kW 
de potência) e a diesel (Caterpillar 
C175, 2,8 MW).

CityLink 6N2 – Para a cidade 
de Rostock. No total de 13 unidades 
articuladas em cinco secções, 100% 
de piso baixo, com 32 m de compri-
mento e 2.650 mm de largura, estão 
equipados com supercapacitadores 
no tecto.

UK Light Classe 68 – Para a 
Direct Rail Services de uso misto é 
uma adaptação do modelo Eurolight 
que se pôde ver na edição anterior. 
O exemplar exposto, 68 001 (bapti-
zado como ‘Evolution’), é parte de 
um total de 25 unidades em curso 
de entrega. Seis foram sublugadas 
à Chiltren Railways para os serviços 
de push-pull entre Londres (Maryle-
bone) e Birmingham e pintadas nas 

cores deste operador. Motoriza-
ção Caterpillar (C 175 v-16) com 
2,8 MW, parte eléctrica ABB, ve-
locidade máxima de 160 km/h, 
esforço de tracção no arranque 
de 340 kN. O modelo foi galar-
doado com o Rail Freight Group 
Enviromental Inovation Award 
2014 devido à reduzida poluição.

TramLink K – Para a cidade 
pioneira dos tram-traîns, Karls-
ruhe, o modelo é unidireccional 
com 80% de piso baixo e veloci-
dade máxima de 80 km/h, parte 
de um lote de 25 veículos com 
107 lugares sentados cada.

 Zos Vrutky a.s.
Fabricante eslovaco que  es-

teve presente com uma carru-
gem e uma automotora diesel. 

Bdmpeer – É uma carruagem 

de 2ª classe com 76 lugares senta-
dos e 160 km/h de velocidade má-
xima. 

Regiomover - É unidade múltipla 
diesel série 861, de três secções, 
velocidade máxima 140 km/h, 2x588 
kW de potência, com capacidade 
para 168 lugares sentados fixos 
mais 9 rebatíveis. 

A profusão de veículos bi-viais 
aparenta ser cada vez maior e mais 
variada. Estes equipamentos pro-
porcionam uma flexibilidade e redu-
ção de custos bastante importantes, 
quer em situações de manobra (com 
tonelagens que podem ultrapassar 
as 2.000), quer em manutenção e 
construção de infraestruturas.

__________________________

A nível empresarial, destaca-se 
a expansão do grupo Zagro, 

que agora incluí a Zweiweg, a Hil-
ton Komunal (ex-Schörling-Brock), 
a Gmeinder, além da própria Zagro, 
cuja experiência faz com que seja 
procurada por empresas do sector 
rodoviário indústrial para a criação 
de veículos bi-viais, como a Terberg.

Nos pavilhões, puderam-se apre-
ciar stands do mais modesto que se 
pode imaginar com apenas alguns 
metros quadrados e pouco mais que 
uma mesa e cadeiras, até portentos 
das grandes marcas com vários pi-
sos, sala de reuniões resguardadas, 
bar e até mesmo restaurante. As 
empresas mais pequenas optavam 
frequentemente por um espaço co-
mum dentro de algumas organiza-
ções industriais, ora representando 
um país, como por exemplo a Grã-
-Bretanha ou a Suiça, ou apenas 
uma região, como a de Bradembur-
go (Berlim), ora ainda agrupando-se 
em clusters (inTrain de Portugal).

Os dois maiores construtores 
mundiais, os chineses da CNR e da 
CSR, (ainda) não têm material na 
exposição exterior e por isso con-
tam com uma grande colecção de 
maquetes nos seus stands, mas 
estreiam os seu produtos com um 
profissionalismo ao nível dos con-

Locomotiva dupla eléctrica БКГ-1

Locomotiva para a África do Sul
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correntes ocidentais como foi o caso 
da divulgação do novo eléctrico sem 
catenária (excepto nas paragens) 
com acumuladores da CSR, veículo 
que já exige bastante técnica e que 
foi desenvolvido autonomamente.

Não é que não se firmem ainda 
acordos de transferência de know-
-how e joint-ventures entre fabrican-
tes ocidentais e chineses, mas os 
últimos já possuem bastante tecno-
logia própria e começa-se a verificar 
um processo contrário ao de apenas 
alguns anos atrás, onde uma empre-
sas ocidental fabricava uns quantos 
exemplares para a China e o grosso 
dessa produção já seria transferida 
para esse país. Num recente con-
trato de locomotivas eléctricas com 
a África do Sul aconteceu o inverso, 
com as primeiras 10 a serem fabri-
cadas na China e as restantes 85 
na África do Sul. A percentagem de 
componentes de origem sul-africana 
ascende aos 60%.

Em Outubro, a CSR assinou um 
acordo para estabelecer um centro 
de investigação e desenvolvimento 
na Alemanha com as universidades 
de Dresden e Estugarda.

Embora o grosso da produção 
dos fabricantes chineses seja para 
consumo interno, depois de entra-
rem em mercados menos desenvol-
vidos como o de países africanos 
ou sul-americanos, crescendo para 
o australiano, e umas pequenas in-
cursões na Europa (locomotivas na 
Estónia, vagões em França), a CNR 
ganhou uma encomenda de 284 veí-
culos para o metro de Boston, o que 
deixa a pergunta no ar: em 2016, ha-
verá veículos chineses na exibição 
exterior?

Seguem então alguns exemplos:

HXD3D - locomotiva eléctrica, 
7.200 kW,  160 km/h (CNR)

Kiwi Rail - locomotiva diesel 
CKD9B, 2.700 kW (motor MTU, 100 
km/h, 108 t. A entrada ao serviço 
passa por algumas peripécias, inclu-
sivé a descoberta do isolamento em 
amianto... (CNR)

Argentina: Automotora eléctrica 
em composições de seis a nove car-
ruagens. Velocidade máxima de 100 
km/h. Corrente de 800 V por 3º carril.

Africa do Sul: Locomotiva eléc-
trica bicorrente (25 kV e 3 kV), com 
3.000 kW de potência, 320 kN de 
esforço de tracção no arranque, 100 
km/h de velocidade máxima e 86 t de 
peso (CSR).

Bielorrússia: Locomotiva dupla 
elétcrica БКГ-1. 9.600 kW, 760 kN 
(arranque), 200 t.

Cinova: Automotora eléctrica In-
tercity (na realidade, urbana...) 25 kV 
/ 1,5 kV para 140 km/h (CSR).

Os nossos vizinhos espanhóis 
estavam bem representados pela 
associação Mafex, mas a Talgo e   
a CAF (entre outros) tinham stands 
autónomos.

Na Talgo destaca-se o Haramain 
para a Arábia Saudita e uma auto-
motora eléctrica de tracção distribu-
ída.

Alguma curiosidade é despertada 
pelo material da russa Transmash 
Holding sobretudo quando se prepa-
ra uma grande renovação do parque 
russo. Destaca a locomotiva a gás  
natural liquefeito TEM19, e a auto-
motora diesel DPM, essencialmente 
uma versão maior dos modelos Sta-
dler com módulo central motorizado.

Uma empresa a apostar forte no 
mercado europeu é a japonesa Hita-
chi. No seu stand podiam ser obser-
vados ‘mock ups’ das séries de auto-
motoras AT100 (urbanos/metro), AT 
200 (interurbanos/regionais) e uma 
maquete da série 800/801 IEP, o 
futuro comboio intercidades padrão 
para Inglaterra num contrato contro-
verso com o departamento para o 
transporte (DFT) que incluí uma ver-
são híbrida.

Estando em processo de cons-
trução de uma fábrica em Inglaterra, 
tornou-se também um dos concor-
rentes à aquisição da AnsaldoBreda.

É previsivel que em 2016 este 

construtor já traga um veículo para 
a exposição exterior, pois não só o 
primeiro IEP já se encontra em tes-
tes, como acaba de ganhar uma en-
comenda para a Abelio (NS Interna-
tional) futura operadora do franchise 
da Escócia.

O sector dos grandes componen-
tes será seguidamente aquele que 
mais interessará aos leitores desta 
revista.

Motores da Cummings, Caterpi-
lar/EMD, MAN, as powerpacks (con-
junto motor-transmissão-refrigera-
ção) da Voith, engates Delner, portas 
IFE, etc., tudo coisas que dá vonta-
de de juntar e fazer o nosso próprio 
comboio mas que também nos faz 
aperceber da miríade de empresas 
especialistas no mais ínfimo com-
ponente, o que leva à constatação 
que os grandes fabricantes são na 
realidade grandes aglomeradores/
integradores...

É praticamente impossivel des-
crever ao pormenor as imensas 
companhias produtoras de compo-
nentes, as fornecedoras de serviços 
(leasing, consultoras, universidades) 
e demais áreas da Innotrans e tam-
bém seria algo fora do âmbito desta 
publicação.

Participação Portuguesa
Grande parte dos exibidores por-

tugueses estavam num stand com 
o nome de ‘Portugal Railways’, e 
incluíam a Amorim Cork (Compó-
sitos, pisos e revestimentos, sendo 
que o trabalho mais conhecido é o 
piso do metro Inspiro da Siemens 
construído para a cidade de Varsó-
via); Card4b (sistemas de bilhética); 
E.toilet (sanitários para transpor-
tes); EMEF; Sunviauto (assentos 
para transportes públicos); e a Via-
tecla (novas tecnologias/sistemas 
de informação)

Algumas destas empresas (entre 
outras), colaboram no projeto inTrain 
Investigação – Desenvolvimento de 
componentes para INTERIORES 
FERROVIÁRIOS – e tem como ob-
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jectivo a concepção de um interior 
ferroviário para um comboio subur-
bano, focada na integração de ma-
teriais e tecnologias eco-eficientes, 
user-friendly e com design inovador

O inTRAIN é um projecto promo-
vido por um consórcio de empresas 
constituído pela SETSA – Socieda-
de de Engenharia e Transformação, 
S.A; Active Space Technologies, 
S.A; Almadesign, Conceito e Desen-
volvimento de Design LDA; INEGI 
– Instituto de Engenharia Mecânica 
e Gestão Industrial; ISQ – Instituto 
de Soldadura e Qualidade; Optimal 
Structural Solutions Lda; e Spin.
Works, Lda, em estreita colaboração 
com a EMEF – Empresa de Manu-
tenção de Equipamento Ferroviário. 
O projecto contou com o apoio da 
ERT – empresa de têxteis técnicos, 
da FORBO – fabricante líder em re-
vestimentos de pavimentos – e da 
CLIMAR – indústria de iluminação.

A Nomad Tech, jont-venture entre 
a EMEF e a Nomad Digital, esteve 
presente através destas empresas. 
É conhecida pelo projecto-piloto de 
aconselhamento de condução na 
Linha de Caíde. Este sistema pode 
originar economias de energia da or-
dem dos 5%.

Com stand próprio houve a presença 
da:

Efacec – esta conhecidíssima 
empresa trouxe os seguintes pro-
dutos: 

Aegis – Sistema de sinaliza-
ção para ferrovias ligeiras; 

TimeKeeper – Sistema de ges-
tão de frotas com seguimento 
do material que proporciona 
informação em tempo real aos 
passageiros, quer a bordo, 
quer à espera do transporte. 
Usado pelos sistemas: Rio 
de Janeiro, Bergen Light Rail 
(Noruega), Nottingham Light 
Rail (Inglaterra), Constantine 
Light Rail e Oran Light Rail 
(Argelia), Metro Ligeiro de Te-
nerife (Espanha), Horários do 
Funchal , STCP e CARRIS;

Xsafe – Sistema de automatiza-
ção de passagens de nível;

Subestações de tracção;

Satepor – Fabricante de traves-
sas de betão.

A Microprocessador – Sistemas 
Digitais, S.A. “é uma empresa espe-
cializada no desenvolvimento e na 
integração de tecnologias, com vista 
à concepção de soluções para siste-
mas e equipamentos de automação, 
controlo e de informação.

Concebe e desenvolve equipa-
mentos de informação ao público, 
sendo especializada em painéis 
electrónicos de tecnologia LED.

Conclusões

Bem, a Innotrans renova a 
cada edição o factor ‘espan-

to’!... Cada vez melhor e com mais 
novidades, continua a ser o ‘must’ 
da agenda ferroviária e o local onde 
mais facilmente se toma o pulso da 
indústria e dos serviços ferroviários.

Esta edição apenas contou com 
uma locomotiva diesel pesada (GE 
PowerHaul), ao passo que o equiva-
lente em tracção eléctrica teve dois 
representantes (Newag e Softronic), 

possivelmente consequência direc-
ta da entrada em vigor das novas 
regras anti-poluíção que obrigarão 
a novos motores para um mercado 
que vai encolhendo...

As automotoras continuam a 
reinar mas as carruagens não de-
sapareceram, quer para empresas 
privadas (Regiojet), quer das gran-
des operadoras nacionais (DB, MAV, 
ZSR).

O campo da ferrovia ligeira pare-
ce crescer, sobretudo no que toca às 
soluções sem catenária e o país que 
ressalta mais no investimento deste 
sector é a Turquia, através de pro-
dução própria (Durzmalar, Istambul) 
e de construtores estrangeiros (Sko-
da, CNR).

É aparente também o aumento 
das soluções de veículos bi-viais nas 
áreas das manobras e da constru-
ção/manutenção de infrestruturas, 
bem como o número e aplicações 
de implementos para retro-giratórias 
que são o canivete suíço da maqui-
naria ferroviária!

E agora é esperar que Setembro 
de 2016 chegue depressa!...
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2600, 40 anos dePoIs

Bruno Luís Bruno Luís

O presente texto visa homenagear e retratar a última década daquela que provavelmente 
é a mais emblemática série de locomotivas dos tempos modernos que Portugal já viu 
em circulação. Um início que começou em 1974, curiosamente, em ano de revolução 

e que terminou de forma precoce, no início de 2011. Pretende-se retratar com algum rigor e 
detalhe os últimos anos dessa gloriosa carreira, nomeadamente através da separação entre 
serviço de passageiros e de mercadorias, ao qual foram destinadas mais locomotivas desta 

série nos derradeiros anos em serviço, em particular na segunda metade da década, entre 2006 
e 2011.  Nesta edição, iremos recordar aquilo que foi a última década em serviço comercial de 

passageiros, sendo que o serviço de mercadorias será abordado no próximo número.

Cavalos de Ferro

A sua aquisição foi essencial-
mente feita para operar na 

espinha dorsal da rede ferroviária 
nacional, a qual estava a sofrer uma 
renovação integral de via que tinha 
começado em 1971, ficando a linha 
apta para velocidades superiores a 
120 km/h em diversos troços. Este 
foi um dos catalisadores que levou 
a CP a celebrar contrato com a fran-
cesa Alsthom para a construção de 
locomotivas eléctricas mais rápidas 
e potentes que as existentes até en-
tão. 

A primeira série de locomotivas, 

numeradas de 2601 a 2612, come-
çou a entrar ao serviço em 1974, ten-
do a primeira unidade sido fabricada 
na fábrica da companhia situada na 
cidade de Belfort e que actualmen-
te ainda se mantém em actividade. 
Com estas locomotivas, foi possível 
a introdução da utilização de freio a 
ar comprimido a partir de 1978 nos 
comboios rápidos da Linha do Norte 
e nos comboios internacionais. Em 
1982, foi adjudicada à Sorefame, em 
colaboração com a Alsthom, a cons-
trução de uma segunda série com-
posta por mais nove locomotivas, 

numeradas de 2621 a 2629 e que 
foram entrando ao serviço alguns 
anos depois, entre 1986 e 1987, 
coincidindo também com a entrada 
em circulação das novas Intercida-
des a partir de 1988. Esta segunda 
série, um pouco mais potente que a 
anterior, vinha equipada com freio 
electro-pneumático e com gerador 
de climatização capaz de alimentar 
até catorze carruagens, contra o má-
ximo de sete da primeira série. Em 
ambos os casos a velocidade máxi-
ma era de 160km/h, semelhante à 
das carruagens CoRail.

A 2603 aproxima-
se da Guarda com o 
Intercidades 511 em 
Julho de 2007
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E foi deste modo que se foi fa-
zendo história na circulação de 
passageiros nas décadas seguin-
tes, nomeadamente de 80 e 90, já 
com toda a série no activo. História, 
essa, que se poderá retratar numa 
próxima oportunidade com mais de-
talhe e com uma pesquisa mais ela-
borada.

servIço de 
PassaGeIros

No início da década, todas 
as locomotivas estavam em 

serviço de passageiros, nomeada-
mente nos Intercidades, Regionais e 
Interregionais da Linha do Norte, da 
Beira Alta e Beira Baixa, bem como 
nos serviços internacionais.

Chegando a Lisboa-Santa Apoló-
nia, numa típica tarde de sexta-feira 
nos primeiros anos da década, era 
costume ver-se um dos mais típicos 
e belos episódios de partidas e che-
gadas, com manobras pelo meio, 
envolvendo esta série de locomoti-
vas. Esses episódios começavam 
com a colocação na linha 3 de um 
monumental Interregional com des-
tino a Porto-Campanhã, o qual ti-
nha partida às 14h55. O mesmo era 

composto por dez e às 
vezes mais carruagens e 
um vagão ou dois de au-
tomóveis do serviço auto 
expresso. Era normal que 
este comboio ficasse quase sempre 
lotado, nomeadamente de jovens 
que frequentavam o serviço militar. 
Esporadicamente, havia desdobra-
mento, com recurso a automotoras 
da série 2100 ou 2200.

Cerca de uma hora depois, mais 
outros dois comboios de tamanho 
considerável tinham a sua partida: o 
Sud-Express, da mesma linha 3, na 
maioria das vezes encabeçado por 
uma locomotiva 5600 e o Regional 
para a Covilhã, o qual era rebocado 

quase sempre por uma locomotiva 
2600 e que era composto, normal-
mente, por sete a oito carruagens e 
um vagão de automóveis. Este com-
boio tinha tracção elétrica até à esta-
ção de Abrantes, antes de dar lugar 
a uma locomotiva da série 1930 no 
resto do percurso. 

Pouco tempo depois era possível 
assistir à chegada de outro grande 
comboio Interregional procedente do 
Porto. Por volta do ano 2000 ainda 
era possível ver os furgões DF Inox 
no início destas magníficas compo-
sições.

Pouco depois chegavam mais 
três comboios, cada qual com uma 
proveniência distinta: primeiro, o rá-
pido da Beira Alta, seguido por outro 
rápido vindo do Porto e finalmente 
o Regional da Covilhã. Estas che-
gadas ocorriam em pouco menos 
de uma hora e todas com o mesmo 
denominador comum: uma “laranji-
nha” na frente. Algumas destas lo-
comotivas iriam servir para efectuar 
algum dos outros três comboios que 

As locomotivas 2607, 2604 e 2622 na 
estação de Santa Apolónia em 2006

Uma locomotiva da segunda 
série chega à capital com um 
IR procedente do Porto em 
1999
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partiam por volta das 19h e que es-
tavam separados por escassos mi-
nutos. O primeiro era o Intercidades 
das 18h55 e o último, o Inter-regio-
nal das 19h10, ambos com destino 
ao Porto. Pelo meio, às 19h05 um 
Intercidades misto para as Beiras. 
Este último comboio era separado 
em dois na estação do Entronca-
mento, continuando a parte da frente 
para a Guarda e a parte de trás para 
a Covilhã, com recurso a locomotiva 
diesel. 

De todos estes comboios referi-
dos, havia sempre um ou outro que 
era traccionado por locomotivas 
da série 5600, que na altura ainda 
não tinham grande presença, dada 
a existência de apenas cinco uni-
dades em circulação no serviço de 
passageiros. Posteriormente, alguns 
destes Intercidades foram sendo 
substituídos por composições Alfa 
Pendular, os quais também se esta-
vam a estrear ao serviço.

A partir do final de 2006, come-

çaram a transitar para a CP 
Carga, tendo-se instalado o 
sistema de comando múlti-
plo em dez unidades. Estas 
unidades aguardam actual-

mente por um eventual regresso ao 
activo, pois encontram-se em reser-
va estratégica no Entroncamento, 
juntamente com o resto da série. 

A entrada das novas locomotivas 
da série 4700 para serviço de mer-
cadorias e consequente transição de 
mais unidades da série 5600 para o 
parque da CP Longo Curso, ditou o 
fim da série 2600 no serviço de pas-
sageiros.

eIxo

Lisboa – Porto – Braga/
Guimarães

Até ao ano 2004, quando se 
deu uma grande renovação 

de serviços, as locomotivas 2600 
eram usadas, na sua maioria, nos 
comboios Inter-regionais e nos In-
tercidades, havendo perto de uma 
dezena de ligações diárias em dias 
normais, em ambos os sentidos. A 
sua presença era também habitual 
nos serviços para as Beiras e tam-

bém nos serviços nocturnos Lusitâ-
nia (entre Lisboa e Entroncamento) 
e no Comboio Azul (entre o Entron-
camento e Porto). Antes da entrada 
ao serviço dos comboios Alfa Pen-
dular, circulavam com frequência até 
Braga e não raras as vezes, efectua-
vam o Intercidades de Guimarães.

A partir do verão de 2004, alguns 
serviços Inter-regionais terminaram 
e outros foram substituídos por Inter-
cidades, o que confinou a sua carrei-
ra praticamente nos comboios rápi-
dos, notando-se uma diminuição dos 
serviços atribuídos e, com isso, o 
princípio do fim da sua acção no eixo 
principal da nossa rede. Isto porque 
passaram a existir apenas quatro 
Intercidades em cada sentido, sen-
do que um deles era extensível até 
Guimarães. Com o aumento das li-
gações Alfa Pendular (chegando a 
ser dez nos dias úteis) e a entrada 
em serviço de mais locomotivas da 
série 5600, verificou-se um aumento 
da velocidade comercial da circula-
ção nos Intercidades. Tais factos di-
taram o fim da sua actividade regular 
em 2007, ano em que começaram a 
transitar em maior quantidade para o 
serviço de mercadorias. No entanto, 
ocasionalmente, ainda era possível 

A 2627 lidera um IC procedente do 
Porto, à passagem por Avanca, em 
Abril de 2007
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ver alguma locomotiva em serviço 
Intercidades, devido a falta de loco-
motivas da série 5600 que estavam 
em processo de grande reparação 
nas oficinas do Entroncamento.

eIxo

Lisboa – Faro

Após a conclusão da elecctri-
ficação da Linha do Sul até 

Faro, no ano de 2004, o terminal do 
Barreiro perde a sua importância 
para a Gare do Oriente, passan-
do as composições Intercidades a 
circular via ponte 25 de Abril. Esta 
renovação de serviço contava com 
três ligações, às quais se juntava 
mais uma de reforço ao final do dia 
de sexta com destino ao Algarve e 
posterior regresso à capital no do-
mingo. 

Coube novamente à série 2600 a 
inauguração deste novo modelo no 
serviço Intercidades, que até à data 
contava apenas com uma ligação, 
via ponte sobre o Tejo, efectuada 
com locomotiva da série 1930. Nos 
primeiros anos de serviço era qua-
se impossível ver alguma 5600 a sul 
do Tejo, devido ao escasso número 
de unidades (apenas cinco) que es-
tavam atribuídas ao serviço de pas-
sageiros e que circulavam mais a 
norte. No entanto, a partir de 2007, 

começaram a transitar mais unida-
des da série 5600 para a CP Longo 
Curso e num curto espaço de tem-
po, foram logo três, o que fez com 
que fosse possível assegurar todos 
os Intercidades na Linha do Sul no 
Verão desse ano. Tal coincidiu com 
a existência de alguns problemas 
que estavam a afectar as 2600 ao 
nível da suspensão, nomeadamente 
numa peça de contacto entre o bogie 
e a caixa da locomotiva.

Durante um bom período de tem-

po, foi quase impossível ver alguma 
2600 em serviço abaixo do Tejo de 
forma regular como ocorria antes. 
No entanto, alguns meses depois 
e no ano seguinte, em 2008, lá iam 
aparecendo com mais frequência, 
embora o domínio do serviço já fora 
perdido para a série 5600.

Uma 2600 atravessa as dunas de Espinho em Fevereiro de 2007 com o mesmo IC da fotografia anterior

A 2627 nos arrozais de Alcácer do Sal rumo ao Algarve, em 
Setembro de 2007
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eIxo

Lisboa – Pampilhosa – 
Guarda  – Vilar Formoso

A sua presença era quase sem-
pre assídua nos serviços In-

tercidades e Regional, bem como 
no internacional Sud-Express até 
Vilar Formoso. Para além deste úl-
timo, um dos serviços emblemáticos 
atribuído à série era o regional que 
saía no sábado de manhã, de Lisboa 
para a Guarda e regressava na ma-
drugada de segunda-feira à capital 
em percurso nocturno. Este serviço 
tinha a particularidade de ser o único 
que permitia o transporte de automó-
veis no seu percurso. Tal verificou-se 
de forma mais ou menos regular até 
2007, havendo sempre uma unidade 

de reserva na estação da Guarda. 
De resto, os três Intercidades em 
cada sentido na altura, ainda hoje 
permanecem nos mesmos moldes, 
havendo um deles que passou a 

efectuar mais algumas paragens em 
algumas estações da Beira Alta. 

Em 2008 e 2009 ainda foi pos-
sível vê-las em ação de forma pon-

tual nos Intercidades e mesmo no 
internacional Sud-Express, incluindo 
algumas unidades que iam sendo 
modificadas para o serviço de mer-
cadorias.

A 2622 com o IC511 a 
chegar ao fim do percurso, 
à passagem no Sobral, em 
Junho de 2007

Cavalos de Ferro

A 2624 lidera o Sud-Express 
para Lisboa, em Maio de 2009
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eIxo

Lisboa – Entroncamen-
to – Abrantes  – Castelo 
Branco

Este foi o último troço a rece-
ber electrificação na sua tota-

lidade e distingue-se dos outros pelo 
procedimento de troca de locomotiva 
que era necessário efectuar a meio 
do percurso e que vigorou durante 
décadas. Com efeito, no serviço In-
tercidades, até ao ano de 2005, os 
dois serviços em cada sentido tro-

cavam de locomotiva na estação 
do Entroncamento e a partir daí, 
até 2010, essa troca passou a ser 
feita na estação de Castelo Branco 
aquando da conclusão da electrifi-

cação até esta cidade.

Antes da conclusão dessa obra, 
havia apenas dois Intercidades em 
cada sentido, sendo que a partir de 
meados de 2007 passaram a três, à 
semelhança do que se verificava na 
Beira Alta.

De referir que no sentido ascen-
dente o último Intercidades do dia 
era um dois em um, pois tínhamos 
a junção dos comboios 515 e 543, 
sendo que o primeiro destinava-se à 
Guarda e o segundo à Covilhã. Este 
comboio, que tinha pelo menos oito 
carruagens na maioria dos dias, fa-
cilmente podia chegar até às catorze 
em fins-de-semana prolongados ou 
épocas festivas e a sua tracção era 
alternada entre 2620 e 5600, confor-
me a disponibilidade de material. 

No serviço Regional, a troca de 
locomotiva era quase sempre efec-

Em Janeiro de 2010, a 2621 
aproxima-se de Castelo 
Branco com o IC541 
num dia de nevão que foi 
considerado o maior das 
últimas décadas

A mesma locomotiva aqui a 
ser colocada à cabeça do IR 
840 em Abrantes,em Março 
de 2005

A 2603 lidera o IC542, com a 
corail VIP, em Maio de 2007
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tuada na estação de Abrantes, o que ocorria três vezes 
no sentido descendente e mais duas no sentido ascen-
dente. A excepção era o último Regional do dia para Lis-
boa, cuja troca de unidade ocorria no Entroncamento. 
Estes comboios eram praticamente assegurados por 
2600, sendo muito raramente com recurso às 5600. 

Estas três trocas de unidades no Entroncamento 
(duas no Intercidades e uma no Regional) eram sempre 
úteis para fazer rotação de locomotivas que saíam de 
oficina, já que as mesmas se verificavam em serviços 
descendentes. Para além destas, ainda ocorriam mais 
duas no Lusitânia. Porém, havia diariamente uma mar-
cha de locomotivas que partia de Santa Apolónia para o 
Entroncamento por volta das 21h e que servia para rodar 
locomotivas para a oficina ou para algum dos serviços 
descendentes do dia seguinte.

Resumindo, na grande maioria das vezes eram as 

2600 a assegurar estes serviços mas esporadicamente 
lá surgia uma 5600 no Entroncamento, em Abrantes ou 
em Castelo Branco, consoante o local de troca da loco-
motiva.

servIços esPeCIaIs
Diversos serviços foram efectuados por unidades 

desta série, sendo que um dos mais emblemáticos será 
o comboio que transportou o Papa João Paulo II em Ju-
lho de 1982, o qual foi rebocado pela locomotiva 2611.

Num passado mais recente há que recordar algumas 
circulações que foram feitas de forma pontual, bem como 
outras que ocorriam anualmente. Neste capítulo, pode-
rá ficar alguma coisa por referir, porque foram diversas 
as situações de serviços especiais. Por isso, na impos-
sibilidade de referir todas, eis algumas que certamente 

vão ficar na memória e que fazem recordar os 
bons velhos tempos!

Começando pelas circulações anuais, há 
que referir dois grandes momentos que ocor-
riam uma vez por ano: o primeiro era habitual 
na semana que antecedia a Páscoa e que le-
vava muitos jovens da Federação Académica 
do Porto ao Algarve para participar num tor-
neio desportivo durante uma semana. 

Outro caso de sucesso para a CP é o trans-
porte de centenas de crianças de Viseu a Lis-
boa no final de cada ano lectivo. Em ambos 
os casos, as circulações eram compostas por 
mais de dez carruagens. De referir também 
que estas viagens ainda vão ocorrendo, com 
recurso a automotoras da série 2240.

Noutro contexto de serviços pontuais, há a 
destacar alguns casos mais particulares. Em 
Junho de 2006, um comboio circulou entre o 
Porto e Faro, cheio de adeptos que iam até 

à Alemanha apoiar a seleção 
nacional num dos jogos que ia 
disputar. A locomotiva 2629 foi 
encarregue de realizar o serviço 
e levou alguma decoração a pre-
ceito.

Nos anos de 2007 e 2008, 
circulou um comboio de peregri-
nos para Fátima e que era pro-

A 2609 a chegar ao Pragal, com o comboio especial da 
Federação Académica do Porto, em Maio de 2007

No mês seguinte desse 
ano, a locomotiva 
2627 efectuou o 
especial de Mangualde, 
aqui à chegada ao 
Entroncamento
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A locomotiva 2629 à partida da 
Gare do Oriente com o especial 
dedicado ao Mundial de 2006

A locomotiva 2611 da CP 
Carga reboca o Talgo Hotel 
devido a avaria da 5606, 
em Agosto de 2008

Em 2007, um comboio de peregrinos veio 
de Espanha e em Portugal foi rebocado 
pela 2627 até à Estação de Fátima. Aqui 
ele aproxima-se do destino, à passagem 
por Vila Nova de Anços.

veniente de Espanha, sendo formado 
por carruagens dos dois países. No 
primeiro ano foi com a locomotiva 2627 
que se realizou esta circulação, mas no 
ano seguinte já foi com a 5604, contra-
riamente ao que estava previsto inicial-
mente.

E com estes serviços mais específi-
cos, fica feito um retrato de uma década 
em que muitas mudanças ocorreram no 
panorama ferroviário nacional, nome-
adamente no transporte de passagei-
ros, com muitos altos e baixos, que vão 
desde a redução dos tempos de viagem 
entre as duas principais cidades nacio-
nais, passando pela reorganização do 
serviço internacional e até à mudança 
nas composições do serviço Intercida-
des na Linha da Beira Baixa. Muitas 
memórias de um passado tão recente 
e inesquecível para o entusiasta, mas 
que infelizmente já não voltam. Até à 
próxima!
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Abrantes: Chegada a Abrantes do Inter Regional procedente de Lisboa em 2005. 
Nesta estação a locomotiva 2602 é retirada da composição para dar lugar à 1940.

Sud-Express à passagem 
por Souselas rebocado 
pela locomotiva 2622 em 
Agosto de 2007
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Em pleno Alentejo, a 2628 
passa a 160 km/h pelas 
planícies alentejanas a 
caminho do Algarve com o 
Intercidades 572 em Julho 
de 2008

Intercidades 511 a chegar 
à Guarda em Dezembro 
de 2007, puxado pela 
mesma locomotiva

A locomotiva 2629 reboca o 
Intercidades 542 à passagem 
pela ponte de S. Pedro 
(Rodão), em Outubro de 2007



Destaques
-» A linha férrea do Directo de 
Burgos cumpre 46 anos

-» Modelismo à escala  - 
Locomotiva 252 em escala 1/32

-» Alco 2100

-» Set Digital  307 Renfe da Roco

-» Innotrans 2014

Tren Nº24





2015, um novo ano sobre carris


