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Linha do Oeste com novos horários

Desde o dia 8 de Setembro estão em vigor novos horários na Linha 
do Oeste, que procuram facilitar as suas deslocações com ligações 

diretas entre Caldas da Rainha e Coimbra, onde se encontram 
ligações aos serviços Alfa Pendular e Intercidades

A ligação à Figueira da Foz é feita, pelo serviço urbano de Coimbra, 
na estação de Verride  mantendo-se um comboio rápido no período 

da manhã entre Figueira da Foz e Coimbra e no final do dia, no 
sentido inverso.

Intercidades e Alfas com 
40% de desconto

A CP oferece-lhe 40% de desconto para viagens em todos os 
comboios Alfa Pendular e Intercidades, para todos os destinos, 
se adquirir os bilhetes com cinco ou mais dias de antecedência 

relativamente à data de realização da viagem.

Exposição “150 anos de comboio na 
Estremadura”

De 8 a 31 de Outubro, Badajoz

No passado dia 20 de Setembro realizou-se uma cerimónia de 
celebração dos 150 anos do caminho-de-ferro na fronteira de 

Badajoz e Elvas.
Segue-se, agora, uma exposição intitulada dos  “150 anos de 

Comboio na Estremadura”, com início a  8 de Outubro e término a 
31 do mesmo mês. A mostra realiza-se no Palácio da Diputación e a 

entrada é gratuita.

Antes & Depois Vila Caiz

12 de Outubro de 2007 20 de Setembro de 2013

José Sousa José Sousa
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Locomotiva 1947 em manobras por 
terras de nuestros hermanos... Badajoz 
em 1 de Abril de 2013.

João Cunha

spotting
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150 Anos DA fronteirA eLvAs / bADAjoz...
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Quando iniciámos este projecto nunca pen-
sámos no extraordinário impacto que po-
deria alguma vez ganhar. Começámos em 

2009 com uma modesta newsletter contendo algumas 
notícias, uma ou duas reportagens e pouco mais, para 
chegar-se ao final de 2010 a uma publicação que apre-
sentava, em média, vinte páginas. Três anos depois, 
com uma estrutura completamente modificada, num 
formato (modesto) de revista, com uma imagem e linha 
editorial mais exigente, de crescimento sustentável, 
mas continuando a depender na totalidade do volunta-
riado, a Trainspotter começa a despertar algum interes-
se mesmo em outros meios de comunicação social. Foi 
com uma grande surpresa e agrado que recebemos o 
convite da RTP para estarmos presentes no programa 
“Portugal do Coração” no passado dia 19 de Setembro, 
para falarmos um pouco deste projecto. Claro, aceitá-
mos de imediato.

Tendo eu recebido todo o apoio da restante equi-
pa editorial, preparei com cuidado a divulgação deste 
projecto e da temática entusiástica que envolve a maio-
ria dos nossos leitores. Conseguimos mostrar algumas 
páginas da edição, mas como o tempo em televisão é 
sempre pouco, muito ficou por contar, compreendendo 
a natural curiosidade dos apresentadores relativo a um 
“observador de comboios”, tendo havido pouco tempo 
para falar em mais pormenor de todo o ambiente em 
que nos inserimos.

Este convite da RTP deu para fazer várias reflexões. 
Primeiro, o despertar do interesse da comunicação so-
cial pela comunidade ferroviária. Afinal de contas, no 
mesmo dia da nossa ida à RTP, esteve o entusiasta e 
futuro maquinista Jorge Lopes a falar da sua paixão no 
“Boa Tarde” na SIC, num estúdio bem decorado para o 
efeito ao qual nem faltaram os saudosos bancos de 2ª 
classe das carruagens CoRail. 

Da nossa parte, temos a agradecer profundamente 
o convite feito para estar na televisão. Obrigado RTP.

Uma outra reflexão a fazer neste momento, aprovei-
tando esta janela de visibilidade, é como tornar o pro-
jecto Portugal Ferroviário mais visível, e em particular 
como fazer a Trainspotter chegar mais longe. Para já, 
e como já todos tiveram oportunidade de verificar, foi 
modificada a porta da entrada da edição através de um 
update da página web do Portugal Ferroviário, dando 

maior visibilidade às edições anteriores. A nível de con-
teúdos da publicação, temos recebido algumas críticas 
interessantes, muito construtivas, e que nos podem aju-
dar a crescer.

É nosso objectivo apostar num futuro próximo em 
mais reportagens, devidamente planeadas, não depen-
dendo quase exclusivamente do voluntarismo e oportu-
nidades da nossa equipa e dos diversos colaboradores 
que nos ajudam. O cada vez maior interesse de leitores 
estrangeiros leva-nos a pensar também na elaboração 
de conteúdos em inglês. Mas para isso é necessária, 
obviamente, uma equipa mais reforçada. A revista vai 
vivendo exclusivamente da nossa vontade voluntária. 
Apesar do apoio logístico e técnico das mais diversas 
entidades ferroviárias, se se continuar este crescimen-
to sustentado, é necessário um outro tipo de apoio, de 
modo a ser possível um tipo de reportagens e conteú-
dos mais variado, apresentando-nos às mais diversas 
entidades de uma forma mais profissional e credível. 

No aspecto ferroviário, o mês de Outubro ficará mar-
cado por mais uma iniciativa realizada pelo Portuguese 
Traction Club (PTG), nos dias 12 e 13, em jeito de ho-
menagem a um dos seus fundadores e principais im-
pulsionadores recentemente falecido, Graham Garnell. 
Aproveitando em parte o regresso das 1400 aos servi-
ços regulares de passageiros e a recuperação de um 
furgão-gerador que possibilita o uso de carruagens Co-
Rail, será efectuado o percurso entre Porto-Campanhã, 
Tua e Viana do Castelo. De salientar que esta viagem 
foi aberta à participação dos entusiastas portugueses, 
uma atitude que se saúda e que se espera que continue 
nas próximas iniciativas organizadas por este grupo 
que ainda vai dando alguma cor ao actualmente pobre 
panorama ferroviário português.

Não queria também deixar por último de dar des-
taque o artigo relacionado com as ALCo 1500/20 que 
apresentamos na edição deste mês. Um assunto que 
me toca especialmente já que, como referi em parte 
na conversa que tive na RTP, o meu gosto por com-
boios deve-se em parte a estas locomotivas, a par das 
1900/30. Por causa do seu desenho tipicamente ameri-
cano, passando pelo ambiente, pelo som do seu motor 
e buzina, e pelo seu cheiro do diesel, estas locomotivas 
são as responsáveis por fazerem mexer este bichinho 
desde criança e que faz com que o “observar comboios” 
seja, há mais de uma década, o meu principal hobby.

Tiago Ferreira
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fronteirA De eLvAs Comemorou 
150 Anos

Foi a 24 de Setembro de 
1863 que o primeiro com-

boio em exploração comercial 
rompeu a fronteira entre Portu-
gal e Espanha. À data, a Linha 
do Leste aproximava, por fim, a 
capital portuguesa ao centro da 
Europa pela fronteira de Elvas/
Badajoz; passados 150 anos so-
bre essa data, as duas cidades 
fronteiriças assinalaram esta im-
portante data.

A cerimónia comemorativa re-
gistou-se no passado dia 20 de 
Setembro, nas estações de Elvas 
e Badajoz, contando com a pre-

sença de representantes das em-
presas ferroviárias de ambos os 
países e de políticos da região. A 
Renfe disponibilizou um comboio 
especial entre Elvas e Badajoz 
com uma automotora da série 
596 e figurantes vestidos ao rigor 
da época simularam a inaugura-
ção. Mais actividades estão ainda 
previstas para o mês de Outubro. 
A APAC espera disponibilizar o 
seu comboio de Vapor Vivo e de 
8 a 31 de Outubro decorre uma 
exposição sobre o tema em Ba-
dajoz.

COMBOIO BEnFICA

Em Setembro nasceu o “Comboio 
Benfica”, um projecto com a CP 

que procura levar adeptos de futebol 
aos jogos no estádio da Luz em 
Lisboa. Este novo comboio pretendia 
levar os adeptos desde Braga, Faro, 
Covilhã, Évora e Tomar até Lisboa, 
mas o primeiro teste realizado dia 17 
de Setembro ficou-se apenas por um 
comboio especial de 5600 e CoRail/
Sorefames entre Braga e Lisboa e 
volta, com paragens intermédias, 
devido à fraca adesão registada.

Embora com resultados francamente 
negativos, é de esperar que no futuro 
a organização volte a organizar mais 
“Comboios Benfica”.

João Morgado

André Lourenço

Duarte Gomes

SPErry PErCOrrEu O PAíS

No passado mês de Setembro a 
REFER percorreu o país na sua 

já habitual campanha de auscultação 
de carris, com o objectivo de detectar 
problemas presentes na via-férrea. 
Para o efeito recorreu-se novamente 
ao veículo Sperry Rail, acompanhado 
pela carruagem Sorefame 22-40 024 
e tracção a cabo da locomotiva 1413.

João Morgado
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moDernizAção DA LinhA Do norte

DemoLições regressArAm 
Ao bArreiro

Em Setembro, a CP deu iní-
cio a mais uma série de 

demolições de material circulante 
retirado de exploração. No lote 
contam-se dez das antigas car-
ruagens Sorefames estacionadas 
no Barreiro-A e a UTE 2294, aci-
dentada violentamente em Alfare-
los no passado mês de Janeiro.

• Sorefame 1ª classe 10-69 003
• Sorefame 1ª classe 10-69 006
• Sorefame 1ª classe 10-69 007
• Sorefame 1ª classe 10-69 011
• Sorefame 1ª classe 10-69 014
• Sorefame 1ª classe 10-69 017
• Sorefame 1ª classe 19-22 028
• Sorefame 2ª classe 21-69 026
• Sorefame 2ª classe 21-69 034
• Sorefame 2ª classe 22-40 068
• UTE 2294

A UTE 2294, estacionada no 
local do acidente, não tinha outro 
destino possível e as Sorefames 
do Barreiro sofriam um elevado 
grau de degradação, não haven-
do qualquer perspectiva futura da 
sua utilização. Cpnvém relembrar 
que a CP continua a possuir um 
bom lote de carruagens Sorefa-
me, por renovar, em excelentes 
condições de conservação, es-
palhadas pelas estações de Con-
tumil e do Entroncamento, mais 
que suficientes para responder 
a uma eventual grave ruptura de 
material circulante a diesel.  

Fonte: Caderno de Encargos CP

A Linha do Norte regista mais 
um lento passo de moder-

nização, agora no crítico troço 
entre Válega e Gaia. Este troço 
atravessa uma região com uma 
densa área habitacional e é um 
dos mais congestionados da Li-
nha do Norte, que faz com que 
seja um dos mais difíceis de mo-
dernizar. Os sucessivos afrou-
xamentos que têm caído nos úl-
timos tempos não dão margem 
para mais adiamentos e o troço 
começou já a receber uma rápida 

intervenção, que vai procurar es-
sencialmente manter as velocida-
des tabeladas.

Com um prazo de 138 dias, os 
trabalhos vão incidir principal-
mente na substituição de carril e 
travessas. Haverá ainda lugar ao 
desguarnecimento mecânico da 
via, e consequente balastragem 
e regularização de balastro, e 
trabalhos de drenagem. Os traba-
lhos estão a ser efectuados pela 
empresa Fergrupo, a partir da es-
tação de Esmoriz.

COnTEnTOrES nO MInhO

Recentemente a CP tem feito 
circular comboios especiais de 

contentores na Linha do Minho, entre 
Gaia e a estação fronteiriça de Tuy. 
Os contentores têm como origem o 
terminal de mercadorias da Bobadela 
e destino o porto de Vigo, na Galiza, 
mas tudo leva a crer tratar-se de circu-
lações esporádicas.

O primeiro comboio circulou dia 24 
de Setembro, voltando-se a registar 
o mesmo nos dias 1 e 3 de Outubro. 
Em tempos os contentores foram um 
importante tráfego para a Linha do Mi-
nho, mas nos últimos anos só muito 
pontualmente se tem registado algo 
semelhante. A última circulação de 
contentores tinha sido registada em 
Setembro de 2012. 

ricardo Ferreira

José Sousa
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A viagem começa por Ouri-
que, estação que se limita 
a ver passar os comboios 

da Somincor e algumas marchas da 
REFER, responsáveis pela manu-

tenção do Ramal de Neves-Corvo e 
da linha férrea que separa esta es-
tação da Linha do Sul, incluindo a 
Concordância da Funcheira.

Junto ao sinal de entrada na es-

tação no sentido de quem vem de 
Beja, onde acaba a electrificação, 
um sinal não permite a passagem 
de qualquer veículo ferroviário sem 
a autorização expressa por parte da 
direcção da REFER. A infra-estrutu-
ra apresenta-se em boas condições, 
apenas com os carris oxidados, por 
falta de uso desde 5 de Agosto de 
2012, data em que o último comboio 
oficial traccionou os vagões Transfe-
sa que se encontravam no Terminal 
do Carregueiro, viagem relatada na 
última edição da Trainspotter.

Quilómetros mais à frente, algu-
mas travessas de madeira destruí-
das reflectem a falta de manutenção 
da infra-estrutura, mantendo-se, no 
entanto, a esperança que algum 
comboio volte a por ali passar. Man-
tém-se em estado de degradação 
o edifício de Casével, no meio do 
nada, quase destruído. Uma ima-
gem desoladora, que inspira a um 
filme de Western, à fotografia com Saída da estação de Ourique em direção a Beja

Passaram quase dois anos desde a passagem do último Regional 
entre Beja e Funcheira, registada a 30 de Dezembro de 2011, e 

aproximadamente dez meses desde que a REFER excluiu a linha entre 
a estação de Ourique e Beja da IET 50, colocando-a, na prática, sem 
exploração comercial. Vamos observar agora o estado actual da linha.

CArris sem viDA Pedro André

Nuno Miguel

um oLhAr Ao que restA Do troço bejA – ourique...
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as ruínas dos armazéns da FNPT 
(Federação Nacional dos Produto-
res de Trigo) ao fundo, as habitações 
que foram em tempos ocupadas pe-
los empregados da companhia dos 
caminhos-de-ferro.

Depois de Casével, surge o in-
teressante complexo ferroviário de 
Castro Verde-Almodôvar, com um 
bonito conjunto de edificações ferro-
viárias: dois dormitórios, várias casas 
de habitação e todos os anexos que 
faziam da estação uma pequena al-
deia. O edifício da estação mantém-
-se como estava quando o comboio 
cá passava. A sinalização apresenta-
-se em eclipse e as agulhas dão prio-
ridade à linha directa, não vá surgir 
alguma circulação extraordinária, 
evitando a necessidade de se ter de 
aceder ao quadro Bouré existente no 
edifício da estação. Alguma vegeta-
ção pelos carris cria um cenário de-
solador, quase semelhante à saída 
ainda existente para Aljustrel.

Na Figueirinha pouco há para re-
latar. Não fosse a ferrugem acumula-
da no topo do carril, o comboio teria 
passado aqui ainda ontem. 

Santa Vitória-Ervidel. A ponte que 
existe antes da estação tem origem 
nas oficinas de Ovar com data de 
1985. A linha tem travessas bi-bloco 
e faz inveja a vários troços da Linha 
do Norte. É dos poucos locais onde 
tal acontece, já que praticamente 
toda a extensão deste troço é com-
posto por travessas de madeira. A 
estação continua selada com tijolos e 
cimento, mas já despojada do portão 
que dava acesso às plataformas – os 

Casével em ruínas

Castro Verde-Almodôvar

Figueirinha
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“amigos do alheio” não demoraram tem-
po a jogar mãos à obra. É pena estar tão 
afastada do núcleo populacional, já que 
merecia um futuro bem melhor do que 
o abandono puro e simples. Já a anti-
ga estação, uns metros mais à frente e 
situada do lado direito para quem vai a 
caminho de Beja, deixou detalhes arqui-

tectónicos que devem ser quase únicos 
no panorama ferroviário nacional.

Mas seguimos viagem. Vem Penedo 
Gordo, onde as travessas de madeira 
mantém-se sobre o balastro, segurando 
carris prontos para (amanhã) receber 
comboios! Aqui o edifício mantém-se 

As duas estações de Santa 
Vitória-Ervidel: a velha em 

cima e a nova em baixo.
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ocupado e permanece em excelen-
te estado de conservação. E depois 
Beja, por fim, onde uma 0450 des-
cansa na estação. Para o lado de 
Ourique, nem sinal da passagem de 
qualquer circulação. A via já se asse-
melha à saída para Moura… a vege-
tação, claro, não perdoa.

O futuro deste troço continua in-
definido. Há quem defenda uma ma-
nutenção mínima, tendo em vista 
oferecer redundância à Linha do Sul, 
mas também quem defenda o regres-
so das ligações ferroviárias entre o 
Alentejo e o Algarve. Até à data, a 
infra-estrutura parece oferecer a ca-
pacidade de circulação de comboios 
em casos extraordinários. Os 
carris ferrugentos indicam que 
nada ali tem passado, e como 
tal, não faltará muito para que 
a via se comece a degradar 
de modo irreversível. Espera-
-se o desenrolar de maís um 
capítulo na história ferroviária 
nacional…

Beja, uma estação aquém de outros tempos...

Penedo Gordo
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CAvALos De ferro

Carlos Loução

Sempre que alguém fala em locomotivas diesel em Portugal, há logo uma 
série que salta à cabeça: as 1500/20. Afinal de contas, esta foi a primeira 
série de locomotivas diesel de via larga em Portugal1, para além de terem 

sido presença assídua nos carris nacionais durante mais de meio século – com alguns 
exemplares ainda em funcionamento nos dias de hoje. É precisamente sobre a história 

destas máquinas americanas que nos vamos debruçar neste artigo.

As ALCo 1500

1524 com um IR do Barreiro para Beja à passagem por Alcáçovas, 18 de Agosto de 1998. Fotografia de Jorge Monteiro.

enquADrAmento

O pós-II Guerra Mundial foi 
uma altura bastante pe-
nosa para a Europa. O 

esforço de guerra havia feito subir 
em flecha o preço das matérias-pri-
mas e dos combustíveis necessários 
às locomotivas que circulavam por 
esses carris fora; para além disso, 
as grandes casas de construção de 
locomotivas quedavam-se em ruí-
nas, vítimas das bombas Aliadas. 
Portugal, apesar de ter mantido uma 
posição neutral durante o conflito, 
tinha de importar o carvão necessá-

rio aos seus comboios, e os cofres 
nacionais começaram a ressentir-se 
disso mesmo. 

É por via disso que os Caminhos-
-de-Ferro Portugueses começam 
a mover esforços para saberem da 
rentabilidade da locomotiva diesel – 
tecnologia que começava a estar em 
voga do outro lado do Atlântico, nos 
Estados Unidos da América – uma 
vez que, ao contrário do carvão, o 
fuel2 era um bem que, naquela altu-
ra, existia em excesso. A própria CP 
na década de 40 acabou por efectu-
ar uma série de adaptações em mui-
tas séries de locomotivas a vapor a 
modo a passarem a queimar fuel.

Em 1946/47 são delineados os 
traços principais do Plano de Re-
equipamento dos Caminhos-de-
-Ferro, focalizado na compra de 
material novo para a ferrovia nacio-
nal. Nesse sentido, são enviadas 
propostas à sueca Nydqvist & Holm 
AB (conhecida como NoHAB) e à 
holandesa Allan & Co’s Koninklijke 
Nederlandsche Fabrieken van Meu-
belen en Spoorwegmaterieel N.V. 
(ou simplesmente Allan) para o for-
necimento de automotoras, à ingle-
sa Drewry Car Company para a ven-
da de locotractores, e à americana 
American Locomotive Company (ou 
ALCo) para a venda de locomotivas. 

Placa de fabricante da locomotiva 1525. Fotografia de Nuno Morão
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Porquê àquela companhia? Já uns 
anos antes, em 1944/5, Portugal 

havia recebido locomotivas a va-
por provenientes da ALCo3, loco-
motivas fiáveis e de confiança, e, 
por isso, o Estado resolveu voltar a 
apostar naquela empresa. E ao pe-
dido português de uma locomotiva 
que pudesse circular um pouco por 
toda a rede, tanto para passageiros 
como mercadorias, a ALCo respon-
deu com o seu modelo RSC-2, com 
o motor do tipo 2444 a debitar 1.525 
Cv e disposição de rodados A1A-

-A1A, por forma a diminuir o peso 
por eixo e, por conseguinte, reduzir 
o desgaste da via. Não demorou 
muito a efectuar-se a encomenda 
de doze destas locomotivas, com o 
número de fábrica 75872 a 75883.

As locomotivas chegaram a 
Portugal entre Setembro e Outu-
bro de 1948, via marítima, sendo o 
pacote total dividido equitativamen-
te entre a Companhia Portuguesa 
dos Caminhos-de-Ferro (ficando 

A locomotiva 1501 (à data 
com a numeração DE 101) 

com o seu primeiro esquema 
de pintura: prateado com faixa 

larga verde, esquema que 
terá figurado nas Alco nos três 

primeiros anos de serviço.
A fotografia foi obtida em 

Entrecampos e pertence ao 
arquivo dos Estúdio Mário 

Novais.

 Nos tempos heroicos do comboio, a 
1523 é vista à frente de um rápido no 
Entroncamento a 7 de Abril de 1964. 

Fotografia de John F. Robinson, 
colecção Geoff Plumb.

A fotografia retrata o segundo 
esquema das locomotivas 1500, 

verde com faixa prateada.
www.plumbloco.smugmug.com
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estas com a numeração DE-101 
a 106) e os Caminhos de Ferro do 
Estado (sendo numeradas (DE-
1101 a 1106). Chegaram a Portugal 
ostentando uma pintura prateada, 
com uma faixa grossa verde a meia-
-altura e bigodes da mesma cor, e 
foram colocadas em Santa Apolónia 
para os últimos arranjos antes de 
começarem os testes nas linhas na-
cionais, iniciados a 4 de Outubro de 
1948 com a DE-101. E o que foram 
esses testes? Comboios de merca-
dorias com 27 vagões e cerca de 
600 toneladas entre Lisboa e o En-
troncamento, e comboios de passa-
geiros com carruagens Schindler e 
Budd entre Entrecampos e Vila Nova 
de Gaia, percurso efectuado numas 
interessantes 3h56, sendo também 
usadas no ‘Rápido do Porto’ entre 
Lisboa-Rego e Vila Nova de Gaia, 
com ganhos de 44 minutos à ida e 
49 minutos no regresso, em compa-
ração com a marcha normal do com-
boio, demonstrando que, apesar de 
a sua compra ser mais onerosa, es-
tas locomotivas produziam melhores 
resultados que as máquinas a vapor 
utilizadas à época nos serviços rá-
pidos da CP, quer por conseguirem 
manter uma marcha mais regular ao 
longo do percurso, quer pela elimi-

nação do tempo de paragem inter-
médio que as locomotivas a vapor 
necessitavam para abastecimento 
de água5.

1ª fAse DA CArreirA

O início da carreira das má-
quinas da Companhia Por-

tuguesa dos Caminhos-de-Ferro, 
logicamente, deu-se na Linha do 
Norte, efectuando os rápidos que 
uniam as duas principais cidades do 

país. Nesta relação vieram substituir 
essencialmente as locomotivas a va-
por da série 351 a 365, libertando-as 
para algumas linhas mais secundá-
rias, como a Linha da Beira Alta ou 
a Linha do Oeste. Todavia, apenas 
circulavam entre Campolide e Vila 
Nova de Gaia: numa primeira fase 
não iam ao Rossio porque (dizia-se) 
os fumos do diesel dentro do túnel 

A pose da locomotiva 1501 na década de 50, num encontro organizado para sessão de fotografias. Arquivo dos Estúdios Mário Novais.

Um pequeno percalço com a 1512 na 
década de 50. A fotografia foi obtida 

por Varela Pécurto.
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poderiam danificar os filtros das má-
quinas, e não iam a Campanhã por 
causa da limitação de peso existente 
na ponte D. Maria Pia.

Quanto às seis dos Caminhos-
-de-Ferro do Estado, foram vistas 
nas linhas do Sul e Sueste. A uni-
ficação de ambas as companhias 
dá-se no início da década de ’50, e 

com isso os dois 
grupos de seis 
locomotivas são 

agrupados numa única série, bapti-
zada ‘1500’ e recebendo uma nova 
pintura, que é a inversa da ante-
rior: pintura verde com faixa grossa 
prateada. Sofreram modificações 
aquando dessa união, sendo a mais 
importante a troca dos bogies origi-
nais, demasiado cáusticos para as 
vias nacionais, e a eliminação do 

sistema de freio de ar comprimido.
Com a adesão de Portugal ao 

Plano Marshall, a CP decide refor-
çar o seu parque diesel de locomo-
tivas de linha. Voltando a olhar para 
o material americano e atendendo 
aos bons resultados das 1500s, é 
decidido apostar em dois tipos de lo-
comotiva: uma semelhante às que já 
circulavam em Portugal e outra mais 
leve, que pudesse circular por todo 
o país sem restrições. A compra de 

Segundo esquema de pintura das Alco. À esquerda vemos uma 
1520 no Pinhal Novo na década de 70 e à direita o comboio “Sud-

Express” para Lisboa liderado pela 1525 à saída da Guarda.

No ano de 1982, a locomotiva 1522 visitou as minas de 
Aljustrel. Fotografia Owen Brison. Arquivo CEC.

http://a-maquina-do-tempo.blogspot.

Fotografia Marc Dählstrom (Digitalicação da revista Maquetren, monográfico: Las Alco Ibéricas)
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dezassete novas máquinas (cinco 
da American Locomotive Company 
e doze da Baldwin-Lima-Hamilton, 
construídas pela Whitcomb Loco-
motive Company6) foi autorizada 
em 27 de Junho de 1950, com o 
subsequente contrato a ser assina-
do dois meses mais tarde, a 5 de 
Setembro. Desta vez, a ALCo apos-
tou no modelo RSC-3, praticamente 
semelhante ao anterior que dispu-
nha do mesmo motor ALCo 244 V12 
que equipava as 1500s mas que 
debitava 1.830 Cv. As cinco máqui-
nas ostentavam os números de fá-
brica 79069, 79071, 79074, 79077 e 
79080. Este pacote de locomotivas 
chega a Portugal em Novembro de 
1951 via marítima, sendo as ALCo 
baptizadas como 1520 e integradas 
nos diagramas de rotação das suas 
‘irmãs’ 1500s. 

As novas locomotivas fazem 
afastar mais algum vapor dos servi-
ços rápidos da Linha do Norte para 
outras linhas, em particular parte do 
lote das locomotivas Pacific da série 
501 a 508, que já ali serviam desde 
1925. As 1500s começam também 
a figurar noutros serviços, como o 
rápido ‘Sud-Express’, fazendo com 
que elas sejam presença constan-
te na Linha da Beira Alta, primeira-
mente só até à Guarda, chegando 
a Vilar Formoso com o reforço das 
pontes entre estas duas cidades; 
são vistas também na Linha do 
Oeste, entre o Rossio e a Figueira 
da Foz; e algumas delas descem a 
Sul, sendo delas o ‘Correio do Al-

Um IR Barreiro – Vila Real de Santo António-Guadiana 
liderado pela 1505 está parado em Ermidas-Sado, 16 

de Janeiro de 1997. Fotografia de Mark Widdison.

Estimativa comercial das ALCo 1500 e 1520
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garve’ e vários comboios de merca-
dorias pelo Alentejo e Algarve. 

Durante toda a década de 50 os 
rápidos da Linha do Norte continua-
ram a seu cargo, com especial des-
taque para o ‘Flecha de Prata’, com-
boio que circulava entre Lisboa e o 
Porto com material 100% americano: 
para além da locomotiva, as carrua-
gens utilizadas eram as adquiridas à 
americana “The Budd Company” no 
início da década de 40. Todavia, com 
o advento da electrificação a chegar 
ao principal eixo ferroviário nacional, 
o seu raio de acção naquela linha 
foi-se reduzindo; em 1958, com a 
chegada do fio ao Entroncamento, 
os rápidos eram traccionados pelas 
1500s apenas desde aquela esta-
ção até Gaia (e vice-versa). A partir 
de 1962 começaram a receber mais 
um novo esquema de pintura, azul-
-escuro, combinando com faixa es-
treita (branca ou prateada) no topo 
da caixa, com e sem bigodes em “V”.

A chegada de novas locomotivas 
a Portugal – as 1200s e as 1400s, 
em especial estas últimas – fazem 
com que as ALCo sejam arredadas 
do Centro do país. Foram transfe-
ridas para a zona Sul, depósito do 
Barreiro, por forma a acabar-se com 
o vapor abaixo do Tejo. Passam a 

ser presença cons-
tante nas circula-
ções ferroviárias da-
quela zona, sendo 
avistadas à frente 
de comboios rápi-
dos para o Algarve, 
algumas circulações 
para Beja, tran-
vias para Setúbal e 
Praias do Sado – e, 
claro, comboios de mercadorias. É 
por esta época que, em virtude de 
uma inusitada escassez no combus-
tível, a CP decide fazer experiên-
cias, substituindo o diesel por azei-
tes vegetais, medida que se revelou 
improdutiva, pois este combustível 
não gerava o poder calorífico dese-
jado, o que resultava num aumento 
dos consumos; a companhia acaba-
ria por ter de reverter à velha forma.

A partir de 1971, começou a pro-
ceder-se à Grande Revisão Geral 
a estas locomotivas nas oficinas do 
Barreiro; entre outras coisas, trocou-
-se o motor ALCo 244 que vinha de 
origem pelo 251-C, capaz de debitar 
2.180 Cv, e eliminou-se a caldeira de 
aquecimento a vapor. As três primei-
ras locomotivas a saírem da GRG re-
cebem mais um novo esquema azul 
com uma faixa branca a meia-altura 

(similar ao de 1951-2, com a excep-
ção de, nesse, as cores predominan-
tes serem o verde e o prateado).

2ª fAse DA CArreirA

Quando falamos nas ALCo 
1500, podemos essencial-

mente dividir a sua carreira em duas 
fases. A primeira, já relatada, regis-
ta-se até meados da década de 70 
com a revisão geral, onde podemos 
dizer que as ALCo prestaram ao país 
um serviço mais nobre, distribuído 
de Norte ao Sul. Já esta segunda 
fase marca o início do declínio da 
frota para serviços mais secundá-
rios, por via da forte afluência de 
material circulante diesel e elétrico 
que se começou a registar a partir 
da década de 70 na CP. 

O fim da 1510 no Barreiro a 19 
de Agosto de 2009. Fotografia 

de Carlos Loução
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Foi sensivelmente por esta altura, 
1973, que começaram a  receber o 
esquema de pintura laranja-e-bran-
co com topos castanhos, que as 
acompanharia até ao final da car-
reira, com alguns casos a fugirem a 
essa regra. 

Contudo, e até final da década 
de 70, são ainda a presença mais 
frequente na zona Sul. Nesta altura, 
as 1800s são destacadas para o de-
pósito do Barreiro e as americanas 
perdem os principais comboios de 
passageiros da zona setentrional. 
Para enegrecer ainda mais o pano-
rama, as mais recentes 1550s e as 
recém-chegadas 1900s despojam-
-nas também dos comboios de mer-
cadorias, apenas restando às 1500s 
as mercadorias via Linha de Ven-
das Novas com origem ou destino 
ao Barreiro, os tranvias de Setúbal 
e Regionais para Beja. É por essa 
altura que lhes é reactivado o freio 
a ar comprimido e lhes são retirados 
os americanos “aparta-vacas” que 
tantas dores de cabeça causavam 
a quem tinha de trabalhar junto aos 
engates. Todavia, na década de 80 
continuam a ser utilizadas principal-
mente nos tráfegos de mercadorias 
entre o Barreiro e o Entroncamento, 
Beja, Évora e Faro, nos comboios 
de transporte de combustível oriun-
dos do Porto de Sines, nos primei-
ros comboios da Autoeuropa e, com 
limitações provocadas pelo estado 
da via, ainda chegam a ir até Es-
tremoz; em relação a passageiros, 
continuam a ser vistas nos suburba-
nos do Sado, Intercidades para Faro 
e inter-regionais destinados a Beja. 
Por esta altura, para além de toda a 
zona Norte – por via da interdição na 
Ponte D. Maria Pia – as 1500 esta-
vam também impedidas de circular 
na Linha da Beira Baixa (entre Vale 
de Prazeres e a Guarda), na Linha 
do Leste (entre Torre das Vargens 
e Elvas), no Ramal de Cáceres, na 
Linha de Cascais, no Ramal de Mon-
temor, no Ramal de Mora, no Ramal 
de Reguengos, no Ramal de Moura 
(entre Quintos e a estação-terminal) 
e no Ramal de Lagos (desde Estôm-
bar-Lagoa até Lagos). 

A década de 90 traz-lhe mais 
uma modificação, recebendo novas 
ópticas de iluminação frontais. Toda-
via, a sua idade já vai pesando, com 
as avarias a começarem a ser mais 
complicadas e, por conseguinte, 
o custo de manutenção a ser cada 
vez mais pesado para as contas da 
CP; em 1996 as locomotivas 1504 e 
1506 são encostadas definitivamen-
te, seguindo-se, no ano seguinte, 
as 1503, 1509 e 1510 – esta sendo 
reactivada no ano a seguir, possi-
velmente por troca com a 1508. Em 
1998 são celebrados os cinquenta 
anos do diesel em Portugal (se se 
excluir a ‘Lydya’) e duas das locomo-
tivas desta série passam a ostentar 
a pintura de origem: a 1501, com cor 
prateada e faixa verde, e a 1525, 
com o esquema inverso, cor verde 
e faixa prateada. Por esta altura, do 
parque de dezassete locomotivas, 
apenas seis se encontravam ainda 
a trabalhar em pleno – 1501, 1505, 
1510, 1512, 1524 e 1525 – com mais 
três em reserva – 1502, 1507 e 1511. 
Tinham uma rotação bastante aper-
tada, especialmente tendo em linha 
de conta que tinham, por vezes, de 
substituir as 1930s no inter-regional 
Barreiro – Vila Real de Santo Antó-
nio; ocasionalmente não havia mate-
rial disponível e apareciam 1400s a 
traccionar esse comboio. Para além 
os inter-regionais da Linha do Sul, as 
1500s tinham também a seu cargo 
os inter-regionais de Beja, regionais 
Barreiro – Funcheira e nocturnos 
Barreiro – Vila Real de Santo Antó-
nio via Beja, podendo efectuar um 
ou outro regional no algarve confor-
me a rotação. Em Março de 1999 fo-
ram criadas as unidades de negócio 
na CP e as 1930s acabaram por ficar 
com os comboios inter-regionais das 
linhas do Sul e Alentejo, restando às 
1500s os regionais entre o Barreiro 
e Faro, aparecendo ocasionalmente 
à cabeça dos inter-regionais quando 
a 1930 não o podia fazer. Durante o 
ano de 2000, muitas das 1500s fo-
ram usadas em serviços especiais, 
sendo emprestadas a empresas de 
construção de via-férrea para tra-
balhos de via, para transporte de 

material abatido ao serviço ou sim-
plesmente para manobras noutros 
pontos da rede. 

Até que chegou o último dia do 
século XX, dia que trouxe o fim de 
uma carreira de 52/48 anos destas 
máquinas americanas. Neste dia, 
já só quatro máquinas estavam ao 
serviço (1501, 1510, 1512 e 1525) 
e os seus últimos serviços antes da 
retirada de serviço foram o regional 
Funcheira – Barreiro, traccionado 
pela 1501, e o nocturno Faro – Bar-
reiro, efectuado pela 1510. São pre-
cisamente estas duas locomotivas 
que continuam em reserva activa 
até Julho de 2001, e é graças a esse 
estatuto que a 15017 participa em 
conjunto com a 1217, no dia 16 de 
Janeiro, na transladação do “Fogue-
te” da Secção Museológica de Estre-
moz para um armazém na estação 
de Elvas, com a ideia de se proce-
der aí a uma reparação dos danos 
que a automotora sofrera depois de 
anos a fio ao relento e de, por fim, 
se levar a mesma até ao museu fer-
roviário a construir no Entroncamen-
to8. Pouco mais de um mês depois, 
a 1501 (desta feita, com a compa-
nhia da 1220) voltou a estar envol-
vida em mais uma transladação de 
material museológico de Estremoz 
para o Entroncamento – desta feita, 
a locomotiva a vapor 0201 e duas 
carruagens. Com a sua retirada de 
serviço, as máquinas sobreviventes 
foram encostadas nas linhas junto 
do depósito do Barreiro. Sobreviven-
tes porque, entretanto, as primeiras 
a encostarem, depois de terem dado 
peças às restantes, foram sendo de-
molidas. 

Com uma carreira de meio-sécu-
lo e mais de 5 milhões de quilóme-
tros nos rodados, pode-se dizer que 
tiveram uma carreira profícua, sendo 
máquinas bem-vistas pelos maqui-
nistas e robustas. Tão robustas que 
ainda existem máquinas ao servi-
ço dos empreiteiros de via, com a 
1502 a ser hoje em dia propriedade 
da Neopul, as 1507 e 1512 a serem 
adquiridas pela Ferrovias9 e as 1511 
e 1525 a fazerem parte do material 
da Neopul. Para além destas cinco 
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máquinas, nos dias de hoje ainda existem mais duas: a 
1501, que depois de anos enfiada dentro das Oficinas do 
Barreiro e de ter “perdido” os cabos do motor, em 2008 lá 
acabou por se ver transferida para o Entroncamento (um 
pouco como, sete anos antes, o fizera com o “Fogue-
te”), sendo hoje presença na rotunda do Museu Nacional 
Ferroviário; e a 1505, que, depois de anos a apodrecer 
nas traseiras do GOB, foi restaurada esteticamente em 
2009 para ser colocada numa rotunda em Mangualde, 
projecto esse que se gorou por, entretanto, a autarquia 
ter mudado de cor política e o novo presidente de câma-
ra não se ter manifestado a favor da ideia, estando hoje 
esta máquina guardada dentro do GOB à espera de uma 
finalidade. O restante da frota já não existe: a demolição 
foi o seu destino, tendo a 1510 sido a última a desapare-
cer, em Julho de 2012.

Só o facto de terem sido as primeiras locomotivas 
diesel de via larga da nossa ferrovia já lhes garante um 
lugar na história, mas não foi essa a sua única estrela 
no currículo. Tal como já foi dito, eram locomotivas com 
boa aceitação por parte de quem trabalhava com elas, 
sem grandes avarias ao longo da vida nem acidentes 
(todos os exemplares chegaram ao final da década de 
90); para além disso, a sua buzina muito característica, 
fazendo lembrar um navio, o som do seu motor, as nu-
vens de fumo que se erguiam do escape, tão típicas das 
máquinas construídas pela ALCo, tudo isto está ainda 
na memória de todos os entusiastas. Assim como está 
ainda na memória de todos os que passaram por esse 
tempo a sua presença à cabeça dos comboios do Sul 
do país, onde tantas e tantas vezes transportaram pes-

soas entre Vila Real de Santo António e o Barreiro, ou 
entre o Barreiro e Beja, ou para qualquer ponto entre 
estas estações. E nos tempos longínquos e nobres do 
comboio, onde uniram de forma rápida as relações de 
Porto e Lisboa, quando os portugueses dependiam pra-
ticamente do comboio para se deslocar entre estas duas 
cidades. São máquinas que, sem qualquer sombra de 
dúvida, marcaram uma geração nos caminhos-de-ferro 
portugueses.

Fontes: 

 ‘Las Alco Ibéricas: Las locomotoras diesel de España 
y Portugal. Vol . I-II’, Manuel Gálan Eruste, ed. Maque-
tren

Revista ‘Maquetren’, diversos números
Fórum Portugal Ferroviário
Fórum LusoCarris

notas:

1 Mas não as primeiras locomotivas diesel em Portugal – 
v. ‘Figura do Passado’, Trainspotter nº 38.
2 O fuel é resultado da destilação dos gases mais volá-
teis do petróleo, podendo ser substituído, em casos ex-
tremos e para baixas potências, por gás pobre.
3 A série 851 a 872.
4 Semelhante ao que utilizavam as célebres locomotivas 
ALCo PA – com a diferença do motor da americana ser 
V16, ao passo que o da portuguesa era V12.
5 Recordar embora que, quase 10 anos mais cedo, em 

1939 foram realizados testes entre Lisboa e o Porto 
com material a vapor e carruagens Budd, onde se 
conquistaram tempos recorde inferiores a 3h30.
6 A futura série 1300.
7 Originalmente essa tarefa estava atribuída à 1510, 
mas essa locomotiva acabou por ser necessária 
noutro serviço.
8 Hoje em dia, sabe-se que nada disso correu como 
o previsto e que só dez anos o “Foguete” chegou 
ao Entroncamento, no mesmo estado ou pior do 
que quando saiu de Estremoz – v. ‘Foguete e com-
boio presidencial “on tour”’, Trainspotter nº 7.
9 Hoje em dia, Mota-Engil, Engenharia e Constru-
ção, SA.

Série 1520

1521-4 Demolida a 27 de Novembro de 2003

1522-2 Demolida a 16 de Novembro de 2004

1523-0 Demolida a 14 de Março de 1997

1524-8 Demolida a 16 de Julho de 2012

1525-5 Ao serviço de vias na Somafel (UIC: 90 94 2 000020-2)
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Série 1500

1501-6 Preservada no MNF, avariada.

1502-4 Ao serviço de vias na Neopul (UIC: 93 94 2 000029-0)

1503-2 Demolida a 14 de Março de 1997

1504-0 Demolida a 12 de Julho de 1996

1505-7 Encostada no GOB (Barreiro), avariada

1506-5 Demolida em data incerta

1507-3 Ao serviço de vias na Fergrupo (UIC: 93 94 2 000030-8)

1508-1 Demolida a 27 de Novembro de 2003

1509-9 Demolida em Janeiro de 1999

1510-7 Demolida a 31 de Julho de 2012

1511-5 Ao serviço de vias na Somafel (UIC: 93 94 2 000031-6)

1512-3 Ao serviço de vias na Mota-Engil (UIC: 90 94 2 000017-8)
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o que restA DAs ALCo

1505

1501
As duas peças que 

continuam a manter 
o esquema da CP. A 

1501 no MNF está 
como representante 
máxima da série e a 

1505 espera por dias 
melhores nas oficinas 

do Barreiro.

Fotografias de Ricardo 
Ferreira e João Balseiro
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1502

Locomotiva ex-CP 1502 
na pedreira de Monte 
das Flores, durante as 
obras de modernização 
da Linha do Alentejo / 
Évora, 26 de Abril de 
2011.

Fotografia de Nuno Morão

1507

Locomotiva ex-CP 
1507 em manobras na 
estação do Sabugo 
(Linha do Oeste) em 14 
de Setembro de 2010

Fotografia de Carlos Loução

1511

Locomotiva ex-CP 1511 
da Somafel espera por 
trabalho na estação de 
Alcácer do Sal, 09 de 
Agosto de 2010.

Fotografia de Carlos Loução

1512

Locomotiva ex-CP 1512 
durante as obras de 
renovação da Linha do 
Leste, Portalegre em 9 
de Dezembro de 2008

Fotografia de Nuno Morão

1525

Locomotiva ex-CP 1525 
da Somafel em Alcácer 
do Sal a 11 de Outubro 
de 2010

Fotografia de Nuno Morão
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figurA Do pAssADo

Construtor: Linke-hofmann-Busch
Data de construção: 1954
Comprimento: 12,12 m
Tara: 15,400 ton
Carga 4,000 ton
Inst. Eléctrica: Lahmeyer
Bateria nIFE com capacidade de
iluminação de 6 horas

Fontes: Drehscheibe, Fóruns LusoCarris 
e Portugal Ferroviário; Fundação 
Portuguesa das Comunicações; narrow 
Gauge railways of Portugal.

Fotografia: Werner Hardmeier

prinCipAis  CArACteristiCAs

Na Trainspotter de Julho foi 
abordada uma das qua-
tro séries de ambulâncias 

postais encomendadas pela Ad-
ministração-Geral dos CTT à casa 
“Linke-Hofmann-Busch” em 1953. 
Retomamos a essa encomenda para 
dar a conhecer um pouco mais a pe-
quena série de ambulâncias de Via 
Estreita APEYF 31 e 32.

No que diz respeito a equipamen-
tos e aspecto interior, esta série era 
em tudo idêntica à série 21 a 28. Fo-
ram adquiridas com o propósito de 
assegurarem o serviço postal na li-
nha de Fafe, que tinha raios superio-
res e movimentava um maior volume 
de correspondência, sendo por isso 
um pouco mais compridas. Foi nes-
te percurso que permaneceram du-
rante praticamente todo tempo que 
prestaram serviço, até 1972.

São alguns os registos fotográfi-
cos dos espectaculares comboios 
compostos por um destes veículos e 
várias carruagens Napoli ou “Napoli-
tanas”, rebocados pelas imponentes 
locomotivas Henschel & Sohn da 
série 140. Os registos fotográficos 
mostram também que, na década de 
90, o veículo número 31 encontrava-
-se na estação de Vidago, na linha 
do Corgo. 

Dado estar junto com outra ambu-
lância postal da série 21-28, prova-
velmente terão sido lá colocados já 
depois da sua retirada de serviço. A 
número 32 terá permanecido algures 
na linha de Fafe.

Nenhum destes veículos foi pre-
servado, tendo sido demolidos algu-
res no final da década de 90. Con-
forme referido, no que diz respeito 
aos interiores, eram em tudo seme-

lhantes à série mais curta. Dada a 
diferença de comprimento os com-
partimentos para processamento da 
correspondência e para armazena-
mento de volumes eram um pouco 
maiores.

Exteriormente apresentavam as 
mesmas cores. No entanto, tinham 
mais um par de janelas no comparti-
mento de processamento da corres-
pondência e no compartimento de 
armazenamento de volumes quatro 
janelas de dimensão idêntica. As da 
série 21-28 apresentavam duas ja-
nelas de dimensão mais reduzida. 
As imagens das laterais permitem 
ilustrar as diferenças.

Apeyf 31-32 Pedro Mêda

Apeyf 21 em viDAgo, fotogrAfiA: ivo migueL Apeyf 31 em viDAgo,  fotogrAfiA: ivo migueL
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O comboio 47852 é um comboio internacional 
de transporte de produtos siderúrgicos, ten-
do como carga sucata diversa. Este comboio 

tem origem em Vallecas (Madrid) e destina-se à siderur-
gia situada na Maia e servida pela estação do Leandro. 
No entanto, a marcha do 47852 está estabelecida ape-
nas até à estação de Gaia, sendo a composição poste-
riormente encaminhada até à siderurgia noutra marcha.

Este tráfego teve a sua primeira marcha em Portugal 
a 10 de Março de 2013, tendo na altura a composição 
sido integrada num comboio de distribuição na Linha da 
Beira Alta até à Pampilhosa, seguindo em comboio eixo 
na Linha do Norte até Gaia no dia seguinte. O seguimen-
to à siderurgia ocorreu já no dia 12, inserida a composi-
ção no comboio da manhã com destino ao terminal de 
mercadorias de Tadim.

Em meados de Abril foi realizada uma segunda mar-
cha, em moldes similares à primeira. Ambas as marchas 
corresponderam às expectativas do cliente, tendo este 
aprovado o transporte da sucata por via ferroviária até à 
siderurgia da Maia entre as suas instalações.

A 21 de Abril de 2013 a filosofia de trabalho da CP 
Carga foi alterada, passando a apostar em comboios 
dedicados e eliminando os comboios de distribuição e 
eixo. Como tal, o tráfego da sucata para a Maia deixou 
de aproveitar marchas já existentes, passando a circular 
com marcha dedicada (embora nas primeiras marchas 
lhe tenham sido acopladas outras composições) e com 

número próprio desde Vilar Formoso até Gaia, com pos-
terior seguimento ao Leandro também em marcha pró-
pria mas com diferente numeração. 

Inicialmente a marcha entre Vilar Formoso e Gaia 
contou com o número 68430,  tendo-se realizado a pri-
meira marcha a 22 de Abril de 2013. Apenas a 13 de 
Junho de 2013 passou a circular como comboio interna-
cional e com o número 47852.

As composições (existem duas afectas a este tráfe-
go) têm contado, quase sempre, com doze vagões Fas 
da empresa ERMEWA e um vagão Rlps da CP (sem 
carga). Nas últimas semanas tem sido habitual às se-
gundas-feiras ser incorporada na composição uma loco-
motiva 1400 a reboque para retorno a Gaia/Contumil. De 
notar que a composição ao retornar a Espanha segue 
carregada com vigas de ferro.

A tracção deste comboio está atribuída às locomoti-
vas 4700, embora as 5600 também a assegurem espo-
radicamente.

Partida: 15h28
Chegada: 19h34
Tempo de percurso: 4h06
Distância percorrida:  302,5 km
Tipo de marcha: T-100
Tipo de locomotiva: CP 4700
regime de frequência: 2a e 5a feira (dias úteis)

merCADoriAs
João Joaquim

50366
pAmpiLhosA - rAmALhAL

A 4702 traccionando o primeiro 47852 aproxima-se da estação de Quintans · 13.06.2013

47852 
viLAr formoso – viLA novA De gAiA
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Por entre as vinhas da Mealhada · 20.06.2013 Em Avanca, por entre campos de milhos · 04.07.2013

Ainda como 68430, com tracção múltipla e vagões extra carregados com estilha · São Félix da Marinha · 23.05.2013

Com a 1431 a reboque, a composição do 47852 aproxima-se da estação da Granja · 05.08.2013
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moDeLismo - exposições

Decorreu nos dias 
21 e 22 de Setem-
bro o vigésimo 

encontro de modelismo orga-
nizado pelo grupo a Módulos 
da Malta do Porto integrado 
nas Jornadas Europeias do 
Património que decorreram 
na Secção Museológica de 
Lousado do Museu Nacional 
Ferroviário.

De forma a diversificar  o 
material circulante apresen-
tado aos visitantes, o grupo 
apostou pela circulação de 
material não-ibérico durante 
os dois dias do encontro. No 
entanto, a presença de mate-
rial ibérico (em especial por-
tuguês) não esteve ausente 
por completo. Desta forma, 
os visitantes puderam con-
templar composições menos 

habituais noutros encontros 
em Lousado.

Na maquete circulou ma-
terial motor e rebocado que 
representavam algumas com-
panhias alemãs, austríacas, 
italianas, romenas e france-
sas, além do já habitual mate-
rial português e espanhol.

Embora a maquete apre-
sentada fosse um pouco 
menor que o habitual, o mo-
vimento de circulações man-
teve um bom ritmo, fazendo 
as delícias dos visitantes.

Nos próximos encontros o 
grupo conta apresentar novos 
módulos, que permitirão va-
riar a disposição da maquete 
assim como a exploração das 
circulações.

Encontro dE ModElisMo FErroviário 
Módulos Malta do Porto – lousado

João Joaquim

Vários

Tiago Duarte

Nuno Magalhães Miguel Afonso
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Vídeo de resumo 
do encontro 
 
por Tiago Duarte

Tiago Duarte

Jorge Osório

Nuno Magalhães

Paulo Costa

Tiago Duarte

Paulo Costa



Locomotiva Takargo 6000

Fabricante: Sudexpress
Referências:
SUTK600312DC
SUTK600312AC 
SUTK600312DCDY

Modelo comercial em plástico in-
jectado nas versões DC e AC.

Modelo extremamente fiel ao pro-
tótipo real a nível dimensional, 
com um elevado número de de-
talhes e pintura de elevada qua-
lidade.

Com tracção em todos os eixos, 
chassis metálico, carroçaria em 
plástico. 
A iluminação conta com luzes 

brancas e vermelhas consoante 
o sentido da marcha, podendo os 
faróis de cauda e o foco principal 
serem ligados/desligados inde-
pendentemente. Conta, ainda, 
com iluminação das cabines de 
condução.

Mais detalhes sobre este modelo 
na Trainspotter 27.

ibErian stEEl 
transPortE sidErúrgico ibérico 
Época: VI

Locomotiva: Takargo 6000  

Vagões: Tramesa Slmmps

Comboio cuja carga habitual consiste 
em bobines de aço e peças automó-
vel carregadas em caixas-móveis. A 
sua circulação em território nacional 
actualmente realiza-se entre Valença 
e Palmela, Palmela e Vilar Formoso e 
Valença a Elvas (e vice-versa).

João Joaquim

Nuno Magalhães

Nuno Magalhães

Nuno Magalhães

moDeLismo à esCALA
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Vagão Slmmpss Tramesa

Equipa de construção:
Armindo Monteiro
Nuno Magalhães
Jorge Seia

Modelo artesanal construído com 
recurso a peças em plasticard e 
detalhagens diversas. O bastidor,  
o passadiço da plataforma e a 

caixa-móvel foram construídos ar-
tesanalmente. Apenas os bogies, 
a cinemática do engate, os topos 
e os volantes de freio são de mar-
cas comerciais. Os decalques uti-
lizados são de produção própria e 
específica para este modelo.

Este modelo ainda se encontra 
em fase de detalhagem final, que 
inclui toda a cablagem necessária 
para prender a caixa-móvel ao va-

gão de forma segura (que na rea-
lidade é realizada com recurso a 
correntes).

O esquema de pintura e as ins-
crições das caixas-móveis são os 
utilizados pelos vagões desta sé-
rie que circulam em Portugal inse-
ridos nos comboios de transporte 
siderúrgico Iberian Steel.

O comboio Iberian Steel é um com-
boio internacional dedicado ao 
transporte siderúrgico ligando em-
presas deste sector na Península 
Ibérica. Actualmente existem quatro  
circulações semanais em Portugal, 
ligando os portos de Marin e Vigo 
com a indústria em Palmela, Sevilha 
e Sagunto. Inicialmente este com-
boio em território nacional serviu 
também o terminal  de mercadorias 
de São Martinho do Campo e o de Es-
tarreja-Amoníaco. A sua composição 
é composta por vagões plataforma 

carregados com caixas-móveis.
João Joaquim

Nuno Magalhães Nuno Magalhães



Automotora 592 sobre o famoso 
e belíssimo viaduto da Pala, 19 
de Julho de 2013

Pedro Mêda

spotting
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Mais uma vez o grupo 
PTG voltou a dinamizar 
o panorama ferroviário 

nacional com algumas circulações 
fora do comum.

No passado sábado dia 21 de 
Setembro, um grupo de turistas per-
tencentes ao PTG e no âmbito de 
uma das suas viagens anuais turís-
ticas ao nosso país – mais concre-
tamente a Braga e a Guimarães – 
conseguiu, após negociações com 
a CP, que a viagem fosse efectuada 
com recurso a uma locomotiva 1400 
e carruagens CoRail, aproveitando 
o facto da CP ter disponível o furgão 
gerador, que tem sido utilizado em 
alguns comboios da CP Regional 
na Linha do Minho. Em condições 
habituais a viagem seria realizada 
a bordo de um comboio suburbano 
regular. 

Inicialmente contava-se com a 
presença da locomotiva 1404, mas 
uma avaria grave de última hora 
imobilizou-a, e a CP foi obrigada a 
recorrer à 1437 (da CP Carga). O 
comboio ascendente, composto por 
duas carruagens CoRail e o furgão 

gerador DYF 557, teve partida às 
09h40 de Porto-Campanhã e che-
gada a Braga às 10h21, enquanto 
que o descendente circulou entre as 
17h30 e as 18h10.

nova viagEM Para outubro

Mas as novidades vindas de 
Inglaterra não se ficam por 

aqui! O grupo PTG espera trazer 
mais novidades no fim-de-semana 
de 12 e 13 de Outubro, com circu-
lações de 1400 e carruagens nas 
Linha do Douro e Minho. 

Esta viagem é uma homenagem 
a Graham Garnell, pessoa que fi-
cou na memória de todos por tudo 
aquilo que contribuiu para o grupo 
PTG e para os caminhos-de-ferros 
portugueses, tendo em conta todo 
o trabalho que teve na organização 
de um sem-número de comboios 
especiais que percorreram milhares 
de quilómetros em Portugal.

Este fim-de-semana irá ser ocu-
pado com dois trajectos distintos. 
No dia 12 será a Linha do Douro, 

entre a Cidade Invicta e a estação 
do Tua, contemplando a paragem 
mais demorada no Tua para o al-
moço, antes da viagem de retorno 
à cidade do Porto. E o dia 13 será 
então dedicado ao Minho. Com par-
tida novamente do Porto, a viagem 
vai levar os participantes até Viana 
do Castelo, onde o comboio ficará 
imobilizado cerca de quatro horas.

Tal como aconteceu em Setem-
bro, a composição será similiar e 
será constituída pelo furgão gerador 
e por três carruagens CoRail. Foram 
solicitadas à CP duas locomotivas 
diferentes para os dois dias, mais 
concretamente a 1404 (que ainda 
não se sabe se estará operacional a 
tempo) e 1424. A todos desejamos 
uma óptima viagem.

Ptg EM Portugal 

Após a passagem na 
estação de Nine, a 1437 

inicia o Ramal de Braga com 
o comboio especial PTG em 
direcção à capital do Minho.

Fotografia de Ricardo Ferreira 




