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É muito fácil viajar de trem em Por-
tugal, a linha expressa pode ser feita com 
reserva no Alpha Pendular, nas estações 
de trem. É melhor fazer reserva com an-
tecedência e para cada assento são co-
brados no mínimo 5 euros por viagem.   
Normalmente o trem contém: ar condi-
cionado, sistema de áudio, instalações 
para portadores de deficiências, jornais e 
revistas, restaurante, telas de vídeo e Wi-
-fi, as instalações podem variar de trem 
de rota, a velocidade dos trens em Portu-
gal vai até 220km/h. Em Portugal pode-
remos viajar de trem de Lisboa (Capital) 
até Faro, Coimbra, Porto e Braga.

A velocidade máxima nos Estados 
Unidos chega a 299 km/h, mas o obje-
tivo americano é de construir até 2029 o 
trem bala, e para isso pretende usar uma 
energia renovável de linha ferroviária. 
A rede ferroviária norte americana é a 
mais extensa do mundo, com cerca de 
226,612 mil quilômetros (2005) suas fer-
rovias são divididas em três classes (de 
acordo com cotas de lucro anual criadas 
pelo Surface Transportation Board).

Ferrovias de grande porte: são com-
panhias que obtém uma receita ope-
racional de milhões após terem a sua 
margem de lucro corrigida pelo índice 

do preço do frete ferroviário; 
Ferrovias classe II (médio porte);
Ferrovias de classe III (pequeno 

porte): obtém uma receita operacional 
de até 20 milhões de dólares.Apesar do 
transporte ferroviário ter nascido na 
Europa, os Estados Unidos adotaram 
esse meio de transporte de tal forma 
que sua história se confunde com a 
história do país, principalmente entre a 
metade do século XIX até a metade do 
século XX.

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente

Você elegeu os piores administradores do país, eles cortaram os trens de longo percurso

Malha ferroviária dos Estados Unidos Malha Ferroviária Americana Malha ferroviária de Portugal

Viajar de trem, uma experiência, única, 
mágica e rápida! Viajando pelo mundo!


