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Passeios pela antiga Linha do Tâmega

Conheça a antiga Linha do Tâmega entre as estações de Amarante 
e de Arco de Baúlhe, num percurso bastante interessante, onde se 

destaca desde logo a ponte de Massamá sobre o rio Tâmega, o pólo 
museológico situado em Arco de Baúlhe e o núcleo interpretativo 

existente na antiga estação de Celorico de Basto. Neste último ponto 
é possivel alugar bicicletas, conhecer a história da Linha do Tâmega 

ou comprar alguns produtos.

anTes & dePois

Maio de 2008

Abril de 2012

Fernando Pó 
(inTercidades Évora – lisboa)

© João Lourenço
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Antes das Portas de Rodão, 
o Comboio Presidencial é 
observado a serpentear o rio 
Tejo, 18 de Maio de 2014

Ricardo Ferreira

sPoTTing
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Há quatro anos atrás, o primeiro número da 
Trainspotter tinha uma dimensão muito dife-
rente das revistas que editamos actualmen-

te. A circulação de comboios de contentores por Beja 
era a tónica do primeiro episódio desta autêntica saga 
sobre carris, por um troço que hoje em dia já nem está 
em serviço: o Ourique – Beja!

Nestes quatro anos, não foi só Ourique – Beja que 
fechou. Vimos a desclassificação das vias estreitas do 
Douro, o fim do Ramal de Cáceres e o fim do serviço de 
passageiros na Linha do Leste. Vimos a saída das UTD 
0600, das locomotivas 2600 e das locomotivas 1550, 
anunciámos até prematuramente o enterro das 1960 
que, no entanto, continuam a circular na nossa rede, 
ainda que com um horizonte de vida cada vez mais li-
mitado.

Assistimos à abertura da Variante de Alcácer, da su-
bida do tráfego nos novos ramais do porto de Aveiro e 
da Siderurgia Nacional, à chegada a solo nacional das 
UTD 592 alugadas à Renfe e à definitiva afirmação das 
qualidades das 4700 no serviço de mercadorias.

Foram também quatro anos de um relativo arrefeci-
mento do ímpeto inicial da liberalização do transporte 
de mercadorias, claramente influenciado pela localiza-
ção periférica do país e pelo estado marginalizado que 
a nossa rede apresenta. E anos de recessão também 
no sector dos passageiros, com perdas de passageiros 
só ultimamente contrariadas.

E no entanto, com pequenas interrupções e alguns 
atrasos próprios de um projecto completamente des-
comprometido e assente na carolice da fantástica equi-
pa que o tem realizado, a Trainspotter sempre esteve 
cá para realçar sobretudo o lado positivo das coisas. 
Mesmo que, muitas vezes, numa óptica de redesco-
berta e recordação de serviços extintos e de ramais ao 
abandono.

Uma das coisas mais notáveis nestes quatro anos 
tem sido a pujança do modelismo ferroviário em Portu-
gal, cuja importância aliás está em contínuo crescimen-
to na Trainspotter. O orgulho e paixão dos modelistas 
portugueses mostra um caminho a percorrer também 
por outras áreas do entusiasmo pela ferrovia – con-
seguiram pontes com instituições do meio, com autar-

quias, com associativismo das mais diversas ordens, 
e têm hoje uma agenda de eventos de Norte a Sul do 
país que não pode deixar de ser realçada.

Não sei se daqui a quatro anos já poderemos estar 
a acompanhar as primeiras circulações entre Évora e 
Elvas, se estaremos ainda a despedir-nos das imor-
tais Allan 0350 (é o mínimo que se pode dizer, depois 
de tantas tentativas de as extinguir) ou se já existirão 
locomotivas 2600 em H0, mas sei que, aconteça o 
que acontecer, temos equipa para continuar a marcar 
a actualidade e a oferecer conteúdos de forma gratui-
ta e desinteressada, com a motivação da dedicação 
à causa.

Publicamente agradeço a todos quantos têm feito 
parte deste magnífico projecto, sobretudo aos que de 
forma regular o vão transformando, mas também aos 
que de forma pontual contribuem para as revistas. 
Tendo a revista nascido para divulgar o que de me-
lhor os entusiastas portugueses recolhem e captam, 
tem sido fundamental ver tanta gente revista neste 
espaço e com vontade de contribuir.

Esperamos continuar convosco desse lado!

João Cunha

 Primeira capa do novo formato, em Janeiro de 2012. O novo layout assinado por Ricardo Cruz
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breves

hisTórico do douro regressa em Julho

É já a partir do dia 5 de Julho 
que a CP volta a colocar em 

linha o Comboio Histórico, uma 
operação que se vai repetir todos 
os sábados até ao dia 25 de Ou-
tubro. À imagem dos dois anos 
anteriores, a composição vai ser 
traccionada por uma locomotiva a 
diesel, a 1424, e o valor dos bilhe-
tes vai-se também manter, 35 eu-
ros para adultos e 12 euros para 
crianças até aos 12 anos.  Os 

grupos com mais de 10 pessoas 
usufruem de desconto, com valor 
por passageiro de 10 euros.
Para colmatar a falha da 1424 
nos Regionais das rotações da 
Linha do Minho, a CP já arranjou 
solução, a locomotiva 1427, que 
trocou Lisboa por Contumil no 
passado mês de Maio – é uma 
solução que promete animar no-
vamente este Verão.

TAkARgO nO LOusOAREiAs

A Takargo, nos meses de Março 
e Abril, realizou dois comboios de 
madeira com origem no ramal de 
Lousoareias. Devido ao espaço 
existente e  ao comprimento do 
comboio, a composição foi dividida 
em duas metades que foram 
carregadas individualmente. A junção 
e a separação da composição foram 
realizadas na estação de São Romão. 
Desconhecemos se no futuro vão ser 
programados novos comboios.

Ricardo Ferreira

João Joaquim

Tiago Duarte

REABERTuRA DA EsTAÇÃO DA 
MARinHA gRAnDE

Após cerca de treze anos desguar-
necida e catorze anos sem realizar 
cruzamentos, a estação da Marinha 
Grande voltou a ter guarnição desde 
1 de Junho. A sua reabertura deve-se 
à alteração dos horários praticados 
pela CP na Linha do Oeste a partir 
desta data e que implica o cruzamento 
de um comboio IR e um Regional por 
volta das 15h20 e das 20h20 nesta 
estação. A estação contará com um 
turno de guarnição diário durante a 
tarde. Para a sua reabertura a REFER 
efectuou diversas operações de ma-
nutenção e limpeza na estação e zo-
nas envolventes.

inVEsTiMEnTO DE 770 MiL EuROs nA LinHA DO DOuRO

A REFER continua a investir na Linha do Douro no reforço de taludes, 
evitando possíveis quedas de pedras, com intervenções que já se inici-
aram em 2012. A nova empreitada abrange o troço compreendido en-
tre o apeadeiro de Ferrão e a estação do Pinhão, mais concretamente 
entre os quilómetros 124,5 e 124,7 e 125,46 e 125,81.  Tem a duração 
de	138	dias	e	compreende	a	instalação	de	redes		e	as	obras	finais	do	
túnel	artificial	construído	perto	de	Chanceleiros.	

© Pedro André
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No passado dia 15 de 
Maio, um comboio de 
mercadorias da Takargo 

descarrilou na Linha da Beira Alta, 
por volta das 12h30. O aparatoso 
acidente não provocou quaisquer 
ferimentos, mas viria a causar 
grandes prejuízos materiais, uma 
vez que o comboio circulou com 
um dos eixos de um dos vagões 
descarrilado sensivelmente du-
rante seis quilómetros! Por ter 
atravessado três imponentes pon-
tes metálicas parcialmente des-
carrilado, o acidente acabou por 
ser muito feliz...

O descarrilamento ocorreu em 
Trezói, no sentido descendente, 
no túnel que antecede as duas 
pontes ferroviárias, e o maquinis-
ta só se apercebeu do sucedido já 
depois de ter atravessado a pon-
te das Várzeas, no Luso. O rasto 
de destruição nestes quilómetros, 
que incluiu as travessas em ma-
deira das três pontes, acabou por 
obrigar à suspensão da circulação 
na zona durante três dias. A circu-
lação só foi retomada no dia 18 de 
Maio, com limitações de velocida-
de de 10 e 30 km/h, conforme as 
zonas.

O vagão que descarrilou foi um 
da série Laagrss, igual à da res-

tante composição, composta de 
dezanove vagões que transporta-
vam bobines de papel.

novo descarrilamento 
no dia 28

Depois de retomada a circulação 
condicionada, voltou-se a registar 
um novo descarrilamento na zona 
afectada no dia 28, mas agora 
com uma composição da CP Car-
ga, também num dos eixos de um 
vagão. O início do descarrilamen-
to terá ocorrido precisamente no 
mesmo ponto do anterior, mas 
desta vez o maquinista aperce-
beu-se mais cedo do sucedido, 
tendo imobilizado a composição 
logo ao encontrar a primeira pon-
te, em Trezói, que estava limitada 
a 10 km/h desde que aconteceu a 
ocorrência do dia 15.

O modelo do vagão descarrilado 
foi também igual ao do acidente 
com o Takargo, pelo que se prevê 
que o problema esteja na degra-
dação da infra-estrutura que se 
tem	 verificado	 na	 zona	 nos	 últi-
mos anos, afectando em particu-
lar esta série de vagões.

breves

Ricardo Ferreira

COMBOiO BEnFiCA nO OEsTE

A final	 da	 Taça	 da	 Liga,	 disputada	em Leiria no passado dia 7 de 
Maio, levou os adeptos de uma das 
equipas em comboio especial até à 
Linha do Oeste. O habitual Comboio 
Benfica	 partiu	 de	 Braga,	 mas	 desta	
vez, em Alfarelos, desviou para oeste, 
em direcção à estação de Leiria. 
A composição prevista saía de 
Braga ao meio da tarde com 5600 e 
carruagens IC e em Alfarelos a tracção 
trocava para uma 1930 afecta à CP 
Carga do Entroncamento. O plano, 
muito expectante pela rara aparição 
diesel, acabou por não ser 100% 
cumprido e os passageiros vindos 
de Braga, em quatro carruagens, 
chegaram a Coimbra e trocaram para 
a automotora 0467, saída de revisão 
dias antes.
Estiveram também previstos comboios 
especiais a partir de Lisboa com 0450, 
mas	o	mesmo	acabou	por	não	verificar.

descarrilamenTo na 
beira alTa

© Jornal da Mealhada

© Fernando Liberato
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Foi a maior operação ferroviária transfron-
teiriça de sempre, aquela que foi posta em 
marcha por CP e Renfe para o transporte 

de adeptos espanhóis para a final da Liga dos Cam-
peões, disputada no estádio do sport Lisboa e Ben-
fica, em Lisboa.

Ao todo, mais de 2.200 pessoas utilizaram o 
comboio para chegar a Lisboa para o maior evento 
desportivo de clubes do mundo, e beneficiaram das 
condições vantajosas do transporte ferroviário – 

baixo custo, conforto e convívio.

Anunciados desde as primeiras horas após a 
confirmação dos finalistas presentes em Lisboa, os 
comboios colocados em circulação aproveitaram a 
subida exponencial dos preços cobrados pelas com-
panhias de aviação e pelas unidades hoteleiras de 
Lisboa, promovendo assim a ida e volta no mesmo 

comboios Talgo em PorTugal

liga dos camPeões Trouxe a lisboa 
Treze comPosições de madrid!João Cunha

Bem antes da entrada em território português, a 
festa já se fazia do lado espanhol. O quinto comboio 
Talgo a Lisboa veio com uma surpresa à cabeça, a 
locomotiva 333.407, do famoso do Tren de la Fresa. 
A locomotiva passaria o sábado em Vilar Formoso, 
esperando o regresso do seu Talgo de Lisboa. A 
fotografia foi obtida já perto da fronteira, em Sancti-
spíritus.

Fotografia de João Joaquim
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comboios Talgo em PorTugal

dia, evitando dormidas a preços proibitivos na capi-
tal portuguesa.

A operação iniciou-se a 13 de Maio de 2014, com 
uma inédita incursão pela rede nacional de uma com-
posição Talgo Vii, a mais recente série de Trenhotel 
da Renfe, colocada em serviço em 2010. Estes autên-
ticos hotéis de luxo sobre carris (são dez, ao todo), 
são agora a face dos novos “Train&Breakfast”, um 
produto turístico da Renfe similar aos cruzeiros, que 
propõe aos turistas viagens nocturnas com todo o 
conforto e, chegado ao destino, tempo para visitar a 
cidade, podendo voltar ao seu quarto (no comboio) 
em qualquer altura do dia.

neste dia, a composição Talgo Vii saiu de Vilar 
Formoso com destino a Lisboa, preparando o cami-
nho para a operação a 24 de Maio. Com a viagem a 
correr sem problemas, a autori-
zação foi obtida e a Renfe anun-
ciou então a segunda viagem do 
“Train&Breakfast”. Destinos: Lis-
boa e Porto!

Treze composições 
Talgo em Lisboa

A mega-operação lançada por 
CP e Renfe trouxe a Lisboa um im-
pressionante dispositivo ferroviário 
– ao todo, treze composições Tal-
go rumaram a Lisboa. Entre elas, 
oito composições de camas e cinco 
composições diurnas (butacas). To-

das	as	gerações	ainda	em	serviço	se	fizeram	representar	
– Talgos IV, V, VI e VII. Vieram composições CP/Renfe 
(em serviço no “Lusitânia” e “Sud-Express”), composi-
ções “Elipsos” Renfe / SNCF, composições até do “Torre 
De Oro”, percurso Sevilha – Barcelona que substituiu o 
mítico “Garcia de Lorca”.

Eis a síntese dos comboios que chegaram a Lisboa:

1. “Train&Breakfast”, com número 11118 em Por-
tugal, Madrid-Chamartín – Lisboa-Santa Apolónia. CP 
5620 e Talgo VII – 7C5, com dezoito carruagens, entre 

comboio correio

A mesma composição da foto da 
página anterior, mas com o comboio já 

em terras nacionais, Vilar Formoso.

Fotografia de João Joaquim

À chegada a Fuentes de 
Oñoro, vemos uma 334 à frente 

do sexto comboio Talgo para 
Lisboa.

Fotografia de Gonçalo Ribera
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O 5º comboio Talgo para Lisboa, com 
a 5614 à cabeça, poucos quilómetros 
depois de entrar em território português, 
deslizando já sobre o troço renovado 
entre a guarda e Pinhel, na Trajinha.

Fotografia de João Joaquim

10

O sexto comboio Talgo liderado pela 5612, depois de render a locomotiva 334 da 
página anterior em Vilar Formoso. A fotografia foi obtida no Sobral, pouco depois 

da guarda e nesta fase o comboio levava perto de 15 minutos de atraso.

Fotografia de Pedro Mêda
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as quais duas restaurantes;

2. “Sud Express” / “Lusitânia Tren Hotel”, com nú-
mero 312/332 em Portugal, Irún / Madrid-Chamartín – 
Lisboa-Santa Apolónia. Locomotiva CP 5618 e, além 
da composição habitual, este comboio regular foi ainda 
reforçado com uma terceira composição “Trenhotel” de 
sete carruagens;

3. Especial 11122 em Portugal, Madrid-Atocha 
– Lisboa-Oriente, com adeptos do Atlético de Madrid. 
Composto pela locomotiva CP 5607 e Trenhotel das sé-
ries V e VI. Composições cama 10C5 de dez carruagens 
e 6C7 de catorze carruagens – anteriormente utilizado 
nos comboios “Elipsos” Barcelona / Madrid – Paris;

4. Especial 11120 em Portugal, Madrid-Chamartín 
– Lisboa-Santa Apolónia, com adeptos do Real Madrid. 
Com a locomotiva 5606 à cabeça e outras 24 carruagens 
Talgo – composições cama 6C6 e 6C5, antigas composi-
ções dos comboios “Elipsos” Barcelona – Zurique;

5. Especial 11124 em Portugal, Madrid-Atocha – 
Lisboa-Oriente, com adeptos do Atlético de Madrid. CP 
5614 e 12 carruagens da composição 6B1 (anteriormen-
te afecto ao “Mare Nostrum” Cartagena – Montpellier) e 
onze carruagens da composição 6B14 (afectas antiga-
mente a comboios Altaria);

6. Especial 11126 em Portugal, Madrid-Chamartín 
– Lisboa-Santa Apolónia, com adeptos do Real Madrid. 

O mesmo comboio da 
página anterior, o sexto, 

obtida já mais para o litoral, 
perto do Baraçal.

Fotografia de João Joaquim
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A 5615 liderou o último Talgo 
da Liga dos Campeões. A 
fotografia foi obtida em Vila 
Boa do Modego.

Fotografia de João Joaquim



CP 5612 e composição de treze carruagens 6B11 – do 
Talgo “Torre de Oro”, Sevilha – Barcelona, onde a Renfe 
substituiu esta composição por outra composição Talgo 
VII;

7. Especial 11128 em Portugal, Madrid-Chamartín 
– Lisboa-Santa Apolónia, com adeptos do Real Madrid. 
CP 5615 e duas composições com dezanove carruagens 
ao todo – 4B10 e 4B4, as mais antigas composições Tal-
go ainda ao serviço da Renfe, actualmente sem serviços 
atribuídos.

De notar que todas as locomotivas destes serviços 
foram da CP Longo Curso, que de entre as vinte loco-
motivas 5600 do seu parque conseguiu mobilizar seis 
locomotivas para os serviços especiais, distribuídas no 
domingo, 25 de Maio, por Contumil, Entroncamento e 
Lisboa	S.A.,	após	o	fim	desta	operação.

“Train & Breakfast” 11118
O comboio saiu de Madrid por volta das 22h e cir-

culou por Medina del Campo, tal como o “Trenhotel Lu-
sitânia”, rebocado por uma 252 e alimentado por uma 

locomotiva 334. Após Medina del Campo, uma outra lo-
comotiva 319, vinda a reboque desde Madrid, assumiu 
a titularidade do comboio até Vilar Formoso.

Este comboio chegou a Portugal com cerca de 2h30 
de atraso, em resultado da doença de um passageiro 
ainda no percurso espanhol.

A grande novidade em solo português chegou por 
isso a Lisboa já após as 9h da manhã, permitindo foto-
grafias	com	iluminação	correcta,	que	o	seu	horário	origi-
nal não permitia. Este comboio foi limitado a 140 km/h tal 
como todas as outras gerações Talgo (quiçá por o pro-
cesso	de	homologação	definitiva	não	ter	sido	lançado?).

Este comboio revolucionário, que após o jogo da Liga 
dos Campeões rumou à Cidade Invicta antes de regres-
sar a Madrid na noite de 25 para 26 de Maio, estacionou 
durante todo o dia na linha 1, com o seu comprimento 
a	obrigar	a	locomotiva	titular	a	ficar	estacionada	já	para	
lá	das	agulhas	de	acesso	a	esta	via.	A	locomotiva	ficou	
todo o dia a funcionar e ligada ao comboio, para o abas-
tecer de energia eléctrica.

Foram 240 os lugares oferecidos neste comboio.

“sud Express” / “Lusitânia 
Trenhotel” 312/332

O único comboio regular entre Lisboa e Madrid foi 
outra	estrela	da	campanha	para	a	final	da	Liga	dos	Cam-
peões. A anémica composição madrilena foi reforçada 

O sexto comboio Talgo novamente com 
a 5612, cruzando a imponente ponte das 
Várzeas, no Luso, a 10 km/h, fruto do 
descarrilamento ocorrido na semana anterior 
na zona, que afectou seis quilómetros de via 
(v. pag. 7).

Fotografia de Ricardo Ferreira
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com uma segunda composição “Trenhotel” de sete cai-
xas, a que se juntou a composição de Irún em Medina 
del Campo.

Chegou a Lisboa com pouco mais de 15 minutos de 
atraso, aos primeiros raios de Sol. As sete carruagens 
de	reforço	ficaram	em	Lisboa,	e	formaram	parte	do	re-
forço do comboio de regresso no dia 25 de Maio – foi o 
único	reforço	que	não	saiu	de	Lisboa	logo	após	a	final	da	
liga dos Campeões.

O reforço atingiu os 86 lugares.

Especial 11122
A composição ao serviço dos adeptos do Atlético de 

Madrid oferecia todo o conforto das composições “Elip-
sos”, detidas pela SNCF e pela Renfe, sem serviços atri-

buídos desde a inauguração da LAV Perpignan – Barce-
lona. Os Talgo VI e V formaram um dos dois comboios 
mais longos do dia, com 24 carruagens e mais de 300 
metros de comprimento.

Esta composição que saiu da estação de Cercanias 
de Atocha, em Madrid, circulou por Medina del Campo, 
o habitual trajecto do Lusitânia, com inversão incluída 
nessa estação. Até essa estação o comboio foi rebocado 
por uma 252, rendida depois por uma 333.4.

As composições parte deste comboio estavam afec-
tas aos “Elipsos” Barcelona / Madrid – Paris, o “Fran-
cisco de Goya” e “Joan Miró”, desaparecidos a 15 de 
Dezembro de 2013. São parte actualmente do amplo 
parque excedentário de “Trenhotels” e outras composi-
ções Talgo, e que a Renfe aproveitou para esta enorme 
operação ferroviária.

O último comboio 
novamente, na Quinta do 

Valongo, na Vacariça.

Fotografia de Pedro Mêda

Mais a sul, já na Linha do 
norte na zona de Pombal, o 
último comboio a caminho 
de Lisboa.

Fotografia de João Joaquim
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O primeiro comboio a chegar à 
capital portuguesa liderado pela 5618 
foi na realidade o segundo comboio 
previsto, visto o atraso da primeira 
composição. É o “sud-Express” / 
“Lusitânia”, com um reforço de mais 
uma composição Talgo. A foto foi 
obtida na zona de Fungalvaz.

Fotografia de Ricardo Quinas

O terceiro comboio programado (nº 
11122) com a 5607 à cabeça, Talgo V e 
Vi com adeptos do Atlético de Madrid. 
Ao contrário da foto anterior, aqui o 
sol já brilhava.

Fotografia de Ricardo Quinas

O quarto comboio programado (nº 
11120) liderado pela 5606, com adeptos 
do Real Madrid. A fotografia foi obtida 
em Paialvo.

Fotografia de Ricardo Quinas
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Em Portugal, o comboio circulou 
liderado pela locomotiva 5607 e com 
cerca de 40 minutos de atraso, um 
atraso ainda assim desprezível face 
à natureza do comboio, que alberga-
va muitos adeptos que chegaram a 
Lisboa a descansar.

Neste comboio, viajaram 330 pes-
soas, um número notável para um 
comboio nocturno nos dias de hoje.

Especial 11120
Este comboio estava reservado 

a adeptos do Real Madrid, e deixou 
Madrid-Chamartín pelas 23h30, hora 
espanhola. Circulou, como todos os 
comboios nocturnos, pela linha Ma-
drid – Medina del Campo e de segui-
da Medina del Campo – Fuentes de 
Oñoro. À semelhança do comboio 
anterior, também este comboio rebo-
cado por uma 252 até Medina, com 
uma 333.4 a assegurar o comboio 
após essa estação.

Saiu de Vilar Formoso cerca das 
3h da madrugada, liderado pela loco-
motiva 5606, que continua a ostentar 
o seu tom de vermelho-escuro.

O “Trenhotel” chegou a Santa 
Apolónia com 20 minutos de atraso 
e as composições-parte deste com-
boio estavam afectas aos “Elipsos” 
Barcelona – Zurique, o “Pau Casals”, 
desaparecido a 7 de Dezembro de 

O primeiro comboio que devia 
chegar a Lisboa finalmente aparece, 

o fabuloso “Train & Breakfast” 
com um Talgo Vii, liderado pela 

5620 com duas horas de atraso na 
Lamarosa.

Fotografia de Ricardo Quinas

novamente o sexto comboio Talgo, agora em Paialvo, com adeptos do Real Madrid

O quinto comboio já foi visto mais atrás, agora mais a sul de Portugal, em Paialvo

Ricardo Quinas

Ricardo Quinas
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O último comboio Talgo do dia na Lamarosa, com adeptos do Real Madrid

Ricardo Quinas
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2012. Também estas composições 
encontram-se actualmente sem ser-
viços atribuídos, e, no seu tempo de 
glória – no início da década de 1990 
– chegaram a estar autorizados a 
circular a 200 km/h em França, au-
torização revertida para 160 km/h 
após 1993 mas que ainda é regra na 

rede espanhola. Por cá, estão auto-
rizados a 140 km/h, como as restan-
tes gerações Talgo.

Ao todo, 278 passageiros foram 
transportados neste comboio.

Especial 11124
O primeiro dos especiais 

diurnos utilizou composições 
Talgo Butacas (lugares sen-
tados), que já não circulavam 

em Portugal desde o desapare-
cimento do saudoso “Luís de Ca-
mões”, ligação diurna entre Lisboa 
e Madrid que durou até 6 de Maio 
de 1995.

Como todos os especiais diur-
nos, circulou em Espanha pela 
magnífica	linha	Ávila	–	Salamanca,	
por	Peñaranda,	linha	não	electrifica-
da. Este comboio foi rebocado em 
Espanha pela famosa locomotiva 
333.407, do “Tren de la Fresa”, e cir-
culou em Portugal com cerca de 15 
minutos de atraso, rebocado pela 
locomotiva 5614.

As duas composições Talgo VI 
estão autorizadas a 200 km/h em 
Espanha, e dividiam os seus servi-
ços anteriormente pelos Talgo “Mare 
Nostrum”, entre Montpellier e Carta-
gena, suprimidos a 15 de Dezembro 
de 2013 na sequência da inaugura-
ção dos serviços de alta velocidade 
entre Perpignan e Barcelona, pondo 
fim	a	45	anos	de	circulação.

Servem ainda hoje no corredor 
Mediterrânico, um dos últimos refú-
gios dos comboios Talgo convencio-
nais, em Espanha.

Este comboio autorizou a deslo-

no setil, a 5615 marcha a 140 km/h com o 
último dos especiais, já perto da hora do jogo.

Fotografia de Carlos Loução
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cação de 620 passageiros, o com-
boio de maior capacidade posto em 
circulação.

Especial 11126
Único dos comboios diurnos ope-

rado com uma composição simples, 
este comboio circulou também por 
Peñaranda e saiu de Atocha por vol-
ta das 7h35 da manhã, rebocado por 
uma locomotiva 334.

Todos os 328 lugares colocados 
à disposição foram preenchidos, e 
não se importaram certamente dos 
cerca de 40 minutos de atraso à che-
gada a Lisboa, com tanto e tão bom 
convívio permitido a bordo destes 
comboios. Deslizando ao critério da 
locomotiva 5612, esta foi uma das 
mais notáveis composições do dia, 
ou não fosse ela a composição do 
Talgo “Torre de Oro”, que sucedeu 
ao mítico “Garcia de Lorca” no tra-
jecto Barcelona – Sevilha.

A sua vinda a Lisboa valeu até a 
rara aparição de um Talgo VII no per-
curso Barcelona – Sevilha.

Especial 11128
O último dos comboios especiais 

foi também o que circulou com ilu-
minação mais bela no percurso por-
tuguês. Saiu de Chamartin às 8h40 
rebocado por uma locomotiva 334, 
e entrou em Portugal com avanço, 

Especial do Real Madrid, mais 
um “Trenhotel”, à passagem pelo 
Cartaxo.

Fotografia de João Cunha

Agora no Cartaxo, o “Train & 
Breakfast”, o revolucionário produto 
de turismo da Renfe, na sua segunda 
viagem... a primeira a Lisboa.

Fotografia de João Cunha
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que foi precioso para chegar a horas 
a Lisboa já depois de passar pela 
zona do Luso, afectada pelo descar-
rilamento de um comboio de merca-
dorias a meio de Maio. Este era aliás 
o comboio mais crítico do ponto de 
vista de pontualidade, visto que che-
gou a Lisboa pouco antes das 17h, 
já perto da hora do jogo.

Um total de 470 lugares foram 
colocados à disposição dos adeptos 
do Real Madrid, que o lotaram por 
completo. A locomotiva 5615 fechou 
o	 desfile	 de	Talgos	 rumo	 a	 Lisboa,	
rebocando as mais antigas composi-
ções desta operação – série 4, cons-
truídos em 1980 e já sem serviços 
regulares atribuídos.

santa Apolónia – o 
“pesadelo” dos comboios 

indeformáveis
Foram longas as operações de 

parque dos comboios durante a 
tarde, à medida que as treze com-
posições se iam acumulando e que 
exigiam espaço que não estava dis-
ponível de forma evidente. Depois 
das demoradas operações de ma-
nobras, as composições indeformá-
veis conseguiram encontrar o seu 
lugar durante umas horas, antes do 
regresso a Madrid.

A	 composição	 Talgo	 VII	 ficou	
na linha 1, excedendo em muito o 
comprimento disponível, mas pos-
sibilitando um local resguardado o 
suficiente	para	os	afortunados	pas-
sageiros deste luxuoso comboio ho-
tel – um comboio que provavelmente 
voltaremos a ver em breve, ou não 
estivesse a Renfe empenhada na 
promoção deste novo conceito.

Além do parque, foi a oportunida-
de de reabastecimento em combus-
tível de algumas das composições 
que, lembremo-nos, têm forneci-
mento autónomo de electricidade 
graças ao seu furgão-gerador. A úni-
ca excepção, claro, é a do Talgo VII, 
abastecido pela locomotiva.

sud Express-Lusitânia irun-Madrid – Lisboa, reforçado, à passagem por Vila Franca

O terceiro comboio, do Atletico de Madrid, à passagem pelo Carregado

Único especial de composição única, o sexto, pelas Virtudes, cerca das 16h00

João Cunha

João Cunha

João Cunha
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Final da Operação
A operação fechou-se com a 

mesma distinção com que se iniciou. 
Em Espanha, as locomotivas e com-
posições foram redistribuídas pelos 
seus centros de afectação, alguns 
deles tão longe como Barcelona, e 
em Portugal duas marchas dedi-
cadas foram postas em circulação: 
Vilar Formoso – Contumil, com uma 
5600 e uma CoRail usada para le-
var seguranças para Vilar Formoso, 
e Vilar Formoso – Lisboa, com lo-
comotivas 5600 para distribuir por 
Coimbra-B,	 Entroncamento	 e	 final-
mente Santa Apolónia.

Chave de ouro para uma opera-
ção que mostrou todo o dinamismo 
da Renfe (que até distribuiu chapéus 
Renfe da cor dos clubes aos passa-
geiros dos comboios), e toda a nova 
filosofia	 comercial	 da	 CP,	 que	 aco-
lheu de forma entusiasta esta mega 
operação entre as duas redes ferro-
viárias ibéricas.

novamente o último do dia, diurno do 
Real Madrid, à passagem por Azambuja 
e a cerca de 30 mins do destino.

Fotografia de João Cunha
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A invasão de Talgos em Lisboa-santa Apolónia

João Cunha

Dia 25, o “Train & Breakfast”, composto 
por um Talgo da série 7, deslocou-se até ao 

Porto, a partir de Lisboa e durante a noite. 
O comboio esteve todo o dia estacionado 

em Porto Campanhã, cumprindo a sua 
função de hotel para os turistas. A 5619 

esteve também todo o dia ligada ao 
comboio, alimentando o comboio.

Fotografia de Gonçalo Ribera



O regresso a Madrid do primeiro comboio, 
já no domingo e em terras espanholas, 
novamente com a locomotiva 333.407. 
A	fotografia	foi	obtida	em	Peñaranda	de	

Bracamonte.

Fotografia de Javier Diaz Dapena
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O segundo comboio de regresso com adeptos 
do Atlético de Madrid, que circulou pela linha 

Ávila	–	Salamanca,	Muñogrande.

Fotografia de Javier Diaz Dapena

20
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Comboio Presidencial 
com a locomotiva 1413 à 
passagem pelas portas de 
Rodão, 18 de Maio
 
Bruno Luís

comboio 
Presidencial 

 
de visiTa à 

linha da    
beira baixa
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Por ser a um domingo e com 
previsão de bom tempo, fo-

ram muitos os que se propuseram 
a acompanhar esta circulação ao 
longo da sua viagem de três horas 
rumo a Castelo Branco, a qual esta-
va assinalada com marcha T-70, por 
se tratar de um passeio turístico. Tal 
como no passeio anterior ao Lousa-
do, a locomotiva 1413 foi novamente 
utilizada na tração da composição.

Foi cerca das 9h da manhã, que, 
junto à linha 11 da estação do En-

troncamento,	uma	orquestra	filarmó-
nica brindou os presentes, antes do 
início da viagem marcado para as 
9h38. E foi à tabela que ele partiu ao 
mesmo tempo que a névoa matinal 
ia dando lugar ao Sol que estava 
previsto.

Seguindo logo atrás do Interci-
dades 541 para a Covilhã, mal este 
passou na Barquinha, a 1413 fez-se 
ouvir ao longe pela sua buzina e ao 
fim	de	 cinco	minutos	 de	 viagem	 foi	
feito o primeiro registo da composi-

ção na Barquinha. 

A primeira paragem ocorreu na 
estação da Praia do Ribatejo para 

no âmbito dos passeios 
presidenciais levados a 
cabo pela Fundação do 

Museu nacional Ferroviário (FMnF), 
foi no passado dia 18 de Maio, Dia 
internacional dos Museus, que o 

Comboio Presidencial efectuou mais 
uma viagem de promoção, desta vez 

até à capital da Beira Baixa.

22

A caminho de Castelo Branco, o 
Comboio Presidencial espera um 
cruzamento com uma uTE em Belver.

Fotografia de Ricardo Quinas

Bruno Luís

© Ricardo Ferreira
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cruzamento com o Intercidades 540, 
o qual circulava com cerca de 10 mi-
nutos de atraso. Foi à saída desta 
estação que se encontravam vários 
entusiastas que captaram o com-
boio a passar em cima da ponte até 
à próxima paragem na estação de 
Abrantes. 

A composição ganhou algum 
avanço em relação ao horário que 
estava marcado devido a um cru-
zamento que estava previsto com 
um comboio 66530 procedente da 
Central do Pego e que não chegou 
a ocorrer, pois o mesmo atrasou-se 
à partida. 

Foi por isso que o comboio cir-
culou um pouco mais devagar, se-
gundo testemunhos de entusiastas 
que foram a bordo, até à próxima 
paragem que ocorreu na estação de 
Belver-Gavião e foi mais prolongada 
que o previsto, devido a algum atra-
so do regional procedente de Caste-
lo Branco. Durante a viagem, mar-
caram alguns produtos típicos da 
região, nomeadamente os vinhos, 
bolos tradicionais e enchidos.

Já com atraso e em ritmo do pas-
seio, o comboio atrasou cerca de 15 
minutos até à sua chegada a Vila 
Velha de Ródão, dando oportunida-
de de fazer mais um registo com as 

imponentes Portas de Ródão como 
cenário de fundo. Seguia-se a última 
parte da viagem, e a mais dura, com 
a subida da rampa até à estação das 
Sarnadas, o que acrescentou mais 
5 minutos de atraso à viagem, como 
já seria de prever, fazendo com que 
a composição chegasse a Castelo 
Branco cerca das 12h45. A hora pre-
vista de chegada era às 12h25.

Os convidados do Comboio Pre-
sidencial foram recebidos pelo som 
das concertinas tratando-se de um 
momento surpresa que estava pre-
visto no programa. Em seguida, 
foram encaminhados de autocarro 
para um hotel da cidade, onde foi 
servido o almoço, seguido de visita 
a alguns museus da cidade, entre 
eles o recém-inaugurado Centro de 
Cultura Contemporânea, antes do 
regresso ao Entroncamento, o qual 
estava previsto para as 17h15.

Entre as 15h e as 17h, o Comboio 
Presidencial esteve aberto ao públi-
co para visita na linha 3 e, segundo 
os registos, o mesmo foi visitado por 
cerca de 300 a 400 pessoas. Das 
opiniões recolhidas pela imprensa 
local, destacaram, entre outros as-
petos, o luxo presente em muitos 
pormenores e o cuidado com que foi 
feita esta recuperação.

A viagem, a qual foi patrocinada 
pelo município albicastrense, teve 
como objectivo promover a cidade 
como destino turístico, com o obje-
tivo promover diversos percursos tu-
rísticos ao longo dos municípios que 
a linha atravessa. Para além da ci-
dade	anfitriã,	contou	com	a	presença	
de representantes do Entroncamen-
to, Abrantes e Vila Nova da Barqui-
nha.

De referir também que esta via-
gem permitiu que fosse possível 
para a maioria dos entusiastas que 
acompanharam a viagem por den-
tro e por fora, diversos encontros e 
reencontros bastante salutares, nal-
guns casos de pessoas que já não 
se encontravam há bastante tempo.

O objectivo futuro passa por tra-
zer este comboio novamente à Linha 
da Beira Baixa e com uma ida mais 
a norte até à Covilhã, aproveitando 
o potencial turístico da Serra da Es-
trela.

A próxima viagem que está mar-
cada para Évora e Faro, nos próxi-
mos dias 30 de Junho e 1 de Julho, 
será a última para promover e dar a 
conhecer o Comboio Presidencial.

Passagem do Comboio Presidencial pela 
Ortiga, a caminho de Castelo Branco.

Fotografia de Ricardo Quinas
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O convite foi lançado, vários 
dias antes da viagem, e o 

plano começou a ser preparado. 
Juntei-me a mais três veteranos 
do Grande Porto e a partida aca-
bou por ser lançada por volta das 
6h da manhã de Porto, mas eu só 
me juntaria na zona de Aveiro. 

Porém, as coisas nem sempre 
correm pelo previsto. O objectivo 
inicial era ainda ir buscar um com-
boio de carvão para o Pego e um 
madeireiro para Ponte de Sôr à 
zona da Barquinha pouco depois 
das 8h da manhã, mas uma ava-
ria no automóvel registada já per-
to de Aveiro acabou por nos fazer 
atrasar alguns minutos, ao forçar 
inclusivé a troca de viatura… 

Já não fomos aos dois objecti-
vos iniciais (o madeireiro de Ponte 
de Sôr até acabou suprimido, fru-
to talvez do corte que se registava 
na Linha da Beira Alta, onde a ma-
deira se destinava), mas o Com-

boio Presidencial estava ainda ga-
rantido. Já não fomos à Barquinha 
e apontamos directamente para o 
local previsto para o primeiro re-
gisto do Comboio Presidencial, o 
miradouro do Castelo de Almou-
rol. 

À entrada do Ribatejo o tempo 
não se mostrava muito animador, 
com várias nuvens a não deixa-
rem brilhar o Sol, mas entretanto 
a coisa acabou por abrir e o dia 
correr bem. Chegamos ao mira-
douro para o castelo sensivelmen-
te às 9h15, onde outro grupo de 
entusiastas já marcava a sua pre-
sença. O primeiro comboio ia ser 
o Intercidades para a Covilhã às 
9h35, que circulava à tabela. Uma 
UTE IC não dá grande motivação, 
claro, mas serve para preparar a 
luz	da	figura	seguinte,	o	Presiden-
cial com hora ali prevista às 9h48. 
E à tabela, o som do velho motor 
da 1413 não perdoou, fazendo-se 

O Presidencial saiu novamente à linha. Como acontece com todas estas ocasiões, dezenas de 
entusiastas acompanham a viagem, quer por dentro do comboio, quer pelo lado de fora, ten-

do sempre em mente uma boa sessão de fotografias ou video que um comboio destes nos pro-
porcionam, mas também a oportunidade de termos um dia bem passado ao rever velhos amigos. 

A Trainspotter não podia faltar, claro, e acompanhou desta vez a viagem pelo seu exterior.

Ricardo Ferreira

Presidencial em movimenTo 

...sPoTTing na beira baixa

© Ricardo Quinas

© Ricardo Ferreira



ouvir ao vencer a rampa do Entron-
camento para a Barquinha, com os 
seis caixotes habituais: furgão Dyf 
408, salões 5, 4, 3 e 2 e a carruagem 
dos jornalistas na retaguarda. Des-
lumbrante composição, a 1413 não 
representa o Comboio Presidencial 
à imagem daquilo que as história 
nos	conta,	mas	o	laranja	fica	sempre	
muito bem.

Para grande parte das 150 pes-
soas que viajavam dentro do com-
boio, aqui é a primeira surpresa do 
dia – a imagem que se tem do Cas-
telo de Almourol para quem passa 
pela primeira vez de comboio é de 
facto deslumbrante. Aconteceu se-
melhante situação comigo há treze 
anos atrás, ainda em tempos de in-
fância, quando na altura a locomoti-
va ALCo 1501 foi do Entroncamento 
ao Rodão com uma composição es-
pecial de Schindlers e Sorefames. E 
continuo a gostar de cá vir!

A partir de agora, para quem 
queira acompanhar o comboio por 
via rodoviária, é preciso não deixar 
descansar o acelerador. Apesar de 

homologado a 100 km/h, a marcha 
do comboio é T-70, limite imposto 
pela própria FMNF com o intuito de 
melhor preservar esta velha compo-
sição. A próxima paragem é na ponte 
de Constância, a menos de dez qui-
lómetros de Almourol, onde o com-
boio passa para o lado sul do Tejo. 
Foi aqui que um comboio pesado de 
carvão há alguns anos a esta data 
deslocou a ponte em alguns cên-
timos, devido a uma frenagem de 
emergência. Tivemos boa margem 
de tempo para cá chegar, porque an-
tes da ponte, o comboio foi cruzar à 
Praia do Ribatejo com o Intercidades 
da Covilhã, que veio com 10 minutos 
de atraso. Apresentou-se ao plano 
uma	fila	de	vários	entusiastas,	ami-
gos, ao ponto de quase não se en-
contrar espaço para todos devido à 
densa vegetação.

O IC UTE passou, entretanto, 
para lá, no sentido descendente, e 
depois veio o nosso comboio, que 
fez uma lenta aceleração à passa-
gem pela ponte. Regressando à 
estrada, ainda fomos tentar à zona 
do Tramagal, mas a sinuosa estra-

da não nos permitiu acompanhar o 
comboio; seguimos então até mais à 
frente, passagem de nível a sul da 
estação de Abrantes. O comboio, 
que tinha 10 minutos de paragem na 
estação, chegou no mesmo instante 
que nós à estação, mas devido ao 
atraso que registava (por causa do 
cruzamento atrás com o Intercida-
des), a paragem foi muito curta. Só 
tivemos tempo para sair do automó-
vel e correr para o melhor ângulo da 
fotografia	-	que	acabou	por	captar	a	
1413 em grande momento ao deixar 
para trás uma enorme fumarada die-
sel. Na passagem de nível alguns 
automobilistas espreitam curiosos e 
perguntam:	“que	comboio	é	este?”.	E	
depois duma rápida resposta: “mas 
é	o	Cavaco	que	vai	lá	dentro?”…

Agora poderíamos apostar em 
Belver, enquadrando este histórico 
comboio com o também histórico 
Castelo de Belver, mas para tornar 
a viagem mais tranquila, decidimos 
ir já directos até Rodão pela A23, 
ao miradouro no Castelo de Rodão, 
que	fica	exactamente	sobre	as	mag-
nificas	Portas	de	Rodão,	num	plano	

25
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O comboio já perto do destino 
final, na zona das Benquerenças.

Fotografia de Gonçalo Ribera
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muito alto com uma boa perspectiva 
para a Linha da Beira Baixa e para o 
vale do rio Tejo. À saída de Belver o 
comboio já registava novamente 10 
minutos de atraso, devido a um atra-
so de um comboio Regional… e até 
chegar até nós ainda demorou. 

Fazia mais de 30 ºC quando o 
comboio,	por	 fim,	passou	e	fizemo-
-nos novamente à estrada, agora 
para o apanhar algures mais a norte, 
já perto de Castelo Branco. A aposta 
acabou por ser uma passagem su-
perior antes do apeadeiro das Ben-
querenças. Foi aqui que também 
soubemos que o comboio especial 
de mercadorias ao Fundão, progra-
mado para o dia de hoje, realizou-
-se com recurso à locomotiva 1942, 
uma aparição  diesel muito frequente 
noutros tempos, mas rara nos dias 
de hoje. Claro que não desperdiçá-
mos	a	oportunidade	e	fizemo-nos	a	
ele no regresso, aqui também nas 
Benquerenças.

Agora já só fomos visitar o com-
boio a Castelo Branco, onde se man-
teve em exposição durante mais de 

quatro horas. Pouco depois da che-
gada, a 1413 inverteu o sentido de 
marcha e trocou o furgão também 
para a frente da composição, agora 
no sentido descendente. O comboio 
resguardou na linha 3 de Castelo 
Branco.

Depois de um almoço bem tran-
quilo na cidade de Castelo Branco 
e troca de momentos de lazer com 
outros velhos amigos, preparámos 
a marcha de regresso, que era mais 
acelerada que a subida. Optámos 
por	 só	 fazer	 duas	 fotografias.	 Para	
a primeira, deslocámo-nos até às 
Portas de Rodão, mas ao contrário 
do que foi feito de manhã: agora o 
objectivo era enquadrar o comboio 
com os famosos rochedos das Por-
tas. Em Rodão existem uns passeios 
turísticos de barco com visita guiada 
à zona e decidimos embarcar num 
desses passeios para fazer uma fo-
tografia	a	partir	do	rio	Tejo,	também	
para tornar o passeio mais interes-
sante. Dias antes tinhamos já entra-
do em contacto com o responsável 
da empresa que opera ali com umas 
pequenas embarcações. Os pas-

seios são de uma hora, o comboio 
passava nas portas às 17h46 de ta-
bela – embarcamos às 17 horas com 
o risco do comboio se atrasar e já 
não	conseguirmos	fazer	a	fotografia.	
Connosco, juntaram-se mais meia 
dúzia de turistas, que nada tinham 
a ver com o comboio. Valeu a gen-
tileza deles em colaborar connosco 
para	a	 fotografia	do	 local	desejado,	
até com algum entusiasmo à mistu-
ra, por quererem saber que misterio-
so comboio seria aquele que nos fez 
embarcar e dispensar, cada um, 10 
euros. Felizmente veio à tabela e o 
objectivo foi atingido.

Já	em	terra	firme,	voltamos	nova-
mente à estrada, agora para a des-
pedida	 final,	 Tancos,	 já	 com	 o	 cair	
do sol. O trânsito é pouco… por esta 
altura disputa-se no Estádio do Ja-
mor	a	final	da	Taça	de	Portugal.	Já	
em Tancos optamos por nos posi-
cionar num ponto tendo como pano 
de fundo o Castelo de Almourol e o 
rio Tejo, mais a pequena população 
de Tancos, que inclui a Igreja Ma-
triz fundada no início do século XVI. 
Antes do Presidencial, ainda fomos 

26

Descanso em Castelo Branco, a 1413 
prepara-se para manobrar o comboio.

Fotografia de Ricardo Ferreira



brindados com um comboio de car-
vão vazio do Pego para Sines, que 
circulava à tabela com múltipla de 
4700. O Presidencial veio sensivel-
mente 30 minutos depois, com um li-
geiro atraso – acabou por fazer uma 
aproximação à passagem de nível 
de Tancos muito lenta, que ajudou 
no	filme,	atendendo	depois	ao	arran-
que diesel da inglesa. 

Durante toda a viagem, muitos 
lá dentro acenavam, alguns conhe-
cidos, já fartos de nos ver a subir 
e descer montes com máquinas ao 
pescoço.	Obtidas	 as	 imagens,	 fize-
mos o regresso ao norte do país. E 
em Aveiro ainda tivemos que chamar 
o reboque para a viatura que por ali 
ficou	da	parte	da	manhã,	peripécias	
que também fazem parte destas 

aventuras.

Antes de terminar, não deixo de 
enviar um forte abraço ao Eduardo 
Guimarães, Gonçalo Ribera e Pedro 
Mêda, pelo óptimo convívio e organi-
zação desta excelente jornada.

comboio hisTórico
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na viagem de regresso ao 
Entroncamento, o comboio 
passa as portas de Rodão, 
observadas a partir do rio Tejo.

Fotografia de Gonçalo Ribera

Perto do destino final, atravessando a 
bonita aldeia de Tancos já depois das 19h.

Fotografia de Gonçalo Ribera
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Pela Europa, preservação de locomotivas 
como esta só são possíveis graças a 
posturas completamente diferentes da 
sociedade e entusiastas em particular.
© João Cunha, 2011

Um código de condUta 
e mais horizontes

oPinião

Por motivos futebolísticos, não acompa-
nhei a primeira grande viagem do Com-
boio Presidencial. Ou aquela que foi, pelo 

menos, a primeira viagem cénica deste comboio, 
entre o Entroncamento e Castelo Branco, acompa-
nhando	o	magnífico	Tejo.	Deste	comboio,	felizmen-
te,	sobram	muitas	fotografias	de	muitos	dos	gran-
des fotógrafos ferroviários que temos no país.

Desta	viagem	ocorreu-me	a	reflexão	sobre	o	fu-
turo destes comboios em Portugal e, de forma mais 

abrangente, a oportunidade que pode ou não haver 
para projectos mais ou menos autónomos verem 
a luz do dia e perenizarem em termos concretos e 
palpáveis muitas das melhores memórias que nós, 
amantes do fenómeno, temos.

Ignorei muitos dos fenómenos autónomos de pre-
servação ferroviária até ver a imensa proliferação 
de semelhantes ideias no país vizinho, a Espanha, 
que mostra que isto já não é mais um luxo de Euro-
pa Central. Fazer circular uma automotora suíça ou 

João Cunha 



um	Talgo	III,	nem	que	seja	só	para	as	fotografias,	
deixou de ser uma ideia excêntrica e passou a ser 
uma doce realidade. Como em França deixou de 
ser utopia voltar a ver uma CC 6500 no eixo Tou-
louse – Paris.

Não só nestes projectos houve a audácia para 
juntar boas ideias, entusiastas, ferroviários e me-
cenas, como também tem havido uma noção de 
sociedade e de grupo que não abrange apenas os 
directos responsáveis pelas ideias mas também to-
dos aqueles que simpatizam e aproveitam as suas 
acções.

Uma	das	 formas	de	financiar	projectos,	que	em	
Portugal poderiam ancorar-se numa ideia de Mu-
seu mais dinâmico do que estático (como me pare-
ce ser o caso), com ou sem articulações adicionais 
com outras estruturas (associações) que poderiam 
elas também promover preservações adicionais, é 
o recurso aos spotters. Isso mesmo. Não viajam no 
comboio mas deleitam-se também com a circula-
ção de um especial como o Presidencial.

Como é óbvio, não é possível controlar quem tira 
fotografias.	Mais	ainda	quando	 fotógrafos	de	oca-
sião numa qualquer plataforma de estação existirão 
sempre, sendo a esmagadora maioria até comple-
tamente alheada do fenómeno ferroviário. Mas isso 
resolve-se com a boa fé e o sentido de responsa-
bilidade de grupo de todos quantos gostam mais 
seriamente deste tipo de eventos. Em associações 
lá fora, os grupos numerosos que se organizam 
para perseguir, pelo lado de fora e máquinas em 
punho, um determinado comboio, pagam o equiva-
lente a um bilhete à associação ou entidade que 
coloca a circular um comboio especialmente agra-
dável aos olhos. Por vezes os comboios circulam 
praticamente vazios, mas dão dinheiro… porque o 
financiamento	 não	 está	 só	 nos	 bancos	 ocupados	
do comboio, está também nas passagens superio-
res e outros elementos da paisagem que suportam 
as	máquinas	fotográficas	e	de	vídeo.

É uma espécie de código da conduta. Lá, como 
certamente cá aconteceria também, muita gente 
não paga nada. Assiste ao espectáculo, pode até 
vender	as	suas	 fotografias	a	 revistas	da	especia-
lidade, e nos bolsos das associações que a mui-
to custo oferecem o espectáculo não cai dinheiro 
nenhum. Mas esses existirão sempre, têm uma re-
putação própria e são facilmente excluídos de um 
conjunto maior, que por isso alcança mais informa-
ção, mais eventos e mais auto-realização. Não é a 
sua existência, por isso, que deve impedir que uma 
maioria se possa consciencializar e agir de modo 
a tornar sustentáveis modelos de preservação por 
que, acredito, tanta gente anseia em Portugal.

Eu acredito que é possível ajudarmos o Museu 
Nacional Ferroviário a fazer mais viagens, a recu-
perar mais composições e até a abrir portas para 
ajudar	outras	entidades	(associações?)	a	avança-
rem com os seus próprios projectos. Também acre-
dito que isso não surgirá de forma espontânea, vai 
ser preciso que o espírito colectivo tome alguma 
forma institucional para garantir a responsabilidade 
e a conduta que possam abrir uma nova época.

Pessoalmente falando, e sonhando com a con-
cretização de mais projectos como o do Comboio 
Presidencial, imagino-me perfeitamente a pagar o 
que teria de pagar para viajar no comboio, só para 
o poder fotografar. Não quero saber se algures vou 
estar junto a um fotógrafo que não contribuiu com 
um tostão para a circulação. As acções são com 
quem	as	fica.	E	eu	acredito	que	se	alguns	gostarão	
de	ficar	sempre	à	margem	de	esforços	e	partilhas	
colectivas, muitos mais serão aqueles que quere-
rão dar o exemplo e proporcionar-se a si e a todos 
os	outros	experiências	que	ficarão	bem	gravadas	
na memória individual e colectiva.

Sim aos comboios especiais. Sim a um código de 
conduta.	Sim	ao	financiamento	por	parte	dos	spot-
ters. Sim a mais projectos de preservação circulan-
te. Sim a uma nova era. É possível!
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Regional Coimbra – guarda, 
pouco depois de passar o antigo 
apeadeiro da Trajinha, Março de 
2008

João Cunha

sPoTTing
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Se o passeio a pé foi bonito 
pelo canal ferroviário até 
ao	alto	do	monte	onde	fica	

a antiga estação de Loivos, não me-
nos bonito é o regresso até ao vale, 
desta vez seguindo alguns metros 
pelo canal em direção a Sabrôso, 
até pela curiosidade de se poder ob-
servar a existência de muito balastro 
praticamente novo. Após a passa-
gem de mais uma trincheira, um pe-
queno atalho leva-nos até ao local 
onde subimos anteriormente e onde 
se encontra o nosso automóvel que 
nos vai levar ao próximo ponto. 

A estação de Sabrôso apresen-
ta uma arquitectura comum dos 
caminhos-de-ferro portugueses, ar-
quitectura que nos vai acompanhar 
praticamente até à Régua. Aqui a 

ecopista apresenta-se em excelen-
tes condições e estamos no local 
onde existia uma das maiores rectas 
da Linha do Corgo. O conjunto edi-
ficado	 é	 também	 bastante	 interes-
sante	e	diversificado.	Para	além	do	
edificio	de	passageiros,	existe	ainda	

Antiga estação de sabrôso em 2008

A recta de sabrôso com a casa “ferroviária”

Nesta edição da Trainspotter vamos avançar mais uns quilómetros na nossa viagem, 
percorrendo o que resta da Linha do Corgo. Na edição anterior viajámos entre 

Chaves e Loivos, desta vez vamos desta última localidade até à cidade de Vila Real.

Linha do Corgo, parte ii
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Depósito de água 
de sabrôso

Pedro André

José Sousa
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o armazém, em ruínas, um depósito de água em 
betão, uma casa utilizada em tempos para habita-
ção e, não muito longe, uma outra casa colocada 
junto de uma antiga passagem de nível em dire-
ção a Chaves com um “design” muito pitoresco. 
No sentido inverso, podemos encontrar o que nos 
parece ser um cais de embarque, embora algo 
afastado da estação. A existência de uma toma de 
água em Sabroso devia-se ao facto de as locomo-
tivas, quando cirvulavam a caminho de Chaves, 
terem de vencer um enorme desnível entre esta 
paragem e Loivos, o que obrigava a um reabas-
tecimento. 

Em	 sentido	 contrário	 fica	 Pedras	 Salgadas,	
num percurso quase plano de cerca de três qui-
lómetros, facilmente percorridos de bicicleta ou 
mesmo a pé. Pedras Salgadas é um óptimo lugar 
para retemperar forças da viagem que já se fez 
desde Chaves – cerca de 35 quilómetros, alguns 
deles percorridos de automóvel, outros a pé. Aqui, 
a antiga estação e toda a zona envolvente está re-
cuperada e perfeitamente enquadrada na malha 
urbana. O edifício de passageiros é, nos dias de 
hoje, utilizado por autocarros já que está encos-
tado à EN 2, tendo a zona ferroviária, onde exis-

Pedras salgadas
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Apeadeiro de nuzedo
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tiam as linhas, sido transformada 
em arruamentos e estacionamentos. 
Aqui o armazém não sobreviveu às 
alterações que foram efectuadas; no 
entanto, a preservação da estação 
foi fantástica, mantendo por comple-
to o traço arquitectónico da mesma, 
sendo que o depósito, os WCs e a 
toma de água também ainda se en-
contram por ali em muito bom estado 
de conservação, embora nos pareça 
que a toma de água não esteja no 
local original.

 Depois de um bom repasto, altu-
ra de seguir viagem pela EN 2, tendo 
a ecopista como companhia até ao 
apeadeiro de Nuzedo. Em tempos, 
existiu um apeadeiro intermédio ao 
Pk 59,2 de nome Vila Meã de Aguiar, 
mas do qual não encontrámos ves-
tigios – foi demolido na década de 
60, segundo nos foi possível apurar. 
Já o apeadeiro de Nuzedo está com 
estado bastante razoável, contendo 
ainda o antigo abrigo para os pas-
sageiros. Alguns apeadeiros desta 
linha destacam-se pela simplicidade 

da construção, tal como acontece 
em alguns casos na Linha do Tua. 

 Vila Pouca de Aguiar é a estação 
seguinte e, nos dias de hoje, passa 
algo despercebida. Se por um lado 
está completamente recuperada e 
serve como Casa da Cultura do mu-
nicípio, por outro a área envolvente 
quase não tem elementos relaciona-
dos com o caminho-de-ferro. Acaba 
quase por ser um edifício como tan-
tos outros na malha urbana da vila, 
sendo que, todavia, é sempre me-
lhor uma utilização racional do pa-
trimónio do que o simples abandono 
como se vê tanto por este país fora. 
Soube-se entretanto que era do inte-
resse dos responsáveis da Casa da 
Cultura apresentar uma exposição 
permanente sobre a Linha do Corgo 
recorrendo	 a	 fotografias,	 documen-
tos e objectos entregues por particu-
lares, mantendo assim viva a memó-
ria do caminho-de-ferro. O telheiro 
em metal destaca-se e é o elemento 
que mais facilmente nos chama a 
atenção, já que a urbanização efec-

tuada na zona levou à demolição do 
armazém, sobrevivendo as antigas 
casas de banho. A estação em si 
apresenta uma arquitectura similar 
aos casos de Vidago, Pedras Salga-
das	e	Vila	Real,	o	que	se	justificaria,	
já que eram na altura as principais 
estações da Linha do Corgo.

 Em Parada de Aguiar voltamos a 
encontrar o apeadeiro comum desta 
zona: um pequeno edifício de passa-
geiros num estado de conservação 
bastante aceitável, ainda que a zona 
envolvente esteja algo descaracteri-
zada, um pouco por culpa das obras 
da ecopista que acabaram por fazer 
com que não haja quase vestígios do 
cais de embarque dos passageiros, 
o que infelizmente é normal ao longo 
da ecopista. O edifício bem merecia 
um melhor cuidado, quanto mais não 
fosse a nível da pintura, visto a mes-
ma	encontrar-se	bastante	danificada	
– embora bem melhor do que outros 
casos que vamos encontrar um pou-
co mais à frente na viagem.

Vila Pouca de Aguiar Zimão

Parada de Aguiar Tourencinho
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Zimão	fica	apenas	a	cerca	de	dois	
quilómetros, e aqui a degradação é 
mais evidente. De realçar a existên-
cia	do	armazém	junto	ao	edificío	de	
passageiros, existindo inclusivé liga-
ção interior entre ambos, o que não 
era de todo normal na rede ferrovi-
ária nacional. Um passeio pelo inte-
rior leva-nos até ao tempo em que o 
comboio trazia uma vida diferente ao 
meio envolvente, uma vida que em 
nada tem a ver com os dias de hoje. 
Embora algo degradado, não deixa 
de ser interessante visitar o arma-
zém, a bilheteira ou a sala de espe-
ra, que, se não forem devidamente 
recuperadas, em breve mais não se-
rão do que meras ruínas.

Ao quilómetro 45,1 chegamos 
a Tourencinho, onde o antigo ape-
adeiro é nos dias de hoje sede da 

Associação Cultural, Recreativa e 
Desportiva Tourencius dos Xudrei-
ros. De referir que existe um proto-
colo estabelecido entre o Município 
de Vila Pouca de Aguiar e a REFER 
Património, estabelecido a 16 de Fe-
vereiro de 2005, permitindo que a 
associação pague uma renda simbó-
lica de 10 euros por mês, um exem-
plo que podia ser seguido noutros 
pontos do país – levando a um me-
lhor aproveitamento de algum do pa-
trimónio	 edificado	 da	 REFER.	Aqui	
destacamos a existência da sinalé-
tica normal presente nas passagens 
de nível, sendo que até a plataforma 
de embarque continua por ali, junto 
agora da ecopista.

E eis que nos espera a segunda 
grande aventura da nossa viagem: 
Samardã!	É	também	aqui	que	final-

mente nos aparece o rio Corgo, que 
dá nome à linha. A antiga estação de 
Samardã	fica	colocada	numa	encos-
ta, e, surpresa das surpresas: não 
há acesso rodoviário que permita 
uma rápida deslocação até lá; e a 
própria	povoação	fica	no	lado	oposto	
do rio ao local onde passava a linha. 
Sem grandes hipóteses, resta-nos ir 
a	pé,	tal	e	qual	como	fizeram	durante	
dezenas de anos todos aqueles que 
queriam usar o comboio. Samardã 
é uma bonita aldeia, com as casas 
quase todas de pedra e ruelas bem 
estreitas que não permitem a passa-
gem de uma viatura automóvel. Mas 
o pior estava ainda por vir: o aces-
so até ao rio só é possivel através 
de pequenas veredas encravadas 
na encosta do Corgo, serpenteando 
em redor de pequenas hortas. São 
praticamente 500 metros de cami-
nhada até chegarmos ao rio, onde 
nos espera uma ponte que já viu 
melhores dias (ou seja, em estado 
iminente de derrocada, e por onde a 
passagem é proibida). Embora o rio 
não tenha muito caudal, arriscamos 
a passagem pela ponte para a ou-
tra margem, onde nos espera uma 
enorme subida de 600 metros até 
ao antigo canal ferroviário. A antiga 
estação está quase toda destruída, 
e os grandes incêndios que assola-
ram esta zona no verão de 2013 dão 
um aspecto ainda mais triste a toda 
à zona envolvente. A vista sobre o 
outro lado do rio e sobre a aldeia de 
Samardã é fantástica e merecedora 
de	todo	o	esforço	fisíco.	A	distância	
e	as	dificuldades	de	aceder	ao	trans-
porte ferroviário não foram, duran-
te décadas, impedimento para que 
as pessoas usassem o comboio, e 
cuja estação funcionava como ponto 
central de um quotidiano que visou 
durante tanto tempo combater o iso-
lamento patente na altura em que o 
comboio aqui chegou. Infelizmente, 
a zona está muito descaracterizada 
e não encontramos o local do antigo 
depósito, que dava de beber às loco-
motivas a vapor.

	Depois	das	fotografias,	o	regres-
so até à aldeia e uma nova traves-
sia sobre o rio Corgo, de encontro 

balasTro

Fortunho

samardã
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Cigarrosa

Estação de Abambres
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ao automóvel que nos levaria até 
ao apeadeiro do Fortunho. Duran-
te alguns quilómetros é possível, a 
partir da estrada nacional, observar 
o canal ferroviário que corre a meia-
-encosta no vale do rio Corgo, sendo 
que já próximo do apeadeiro, a an-
tiga linha deu lugar à autoestrada e 
aos	seus	acessos,	tendo	ficado	ape-
nas um corredor alternativo para uso 
da REFER e da respectiva ecopista. 
O apeadeiro do Fortunho é igual a 
tantos outros e o estado de abando-
no e de desmazelo também, embora 
seja ainda possível ver uma antiga 
plataforma no lado oposto ao edifí-
cio de passageiros, o que nos leva a 
pensar que existiram duas linhas de 
circulação.

 A caminho de Vila Real tempo 
ainda para uma breve visita à antiga 
paragem da Cigarrosa, que servia 
a povoação de Sigarrosa. Esta pa-
ragem continha apenas uma plata-
forma e uma placa, placa esta que 
ainda resiste junto a uma vedação 
tipica dos caminhos-de-ferro. Aqui, 
se não fossem estes pormenores, 
dificilmente	se	acreditaria	que	havia	
passado o comboio.

  Em Abambres reserva-nos a 
surpresa de ainda ter os carris, já 
que houve em tempos a intenção de 
colocar as LRV circularem entre este 
ponto e a Régua, um pouco à ima-
gem do que acontece no Tua entre 
Mirandela e Carvalhais. A estação 

em si apresenta-se razoavelmente 
estimada, até porque, ao contrário 
de muitas outras, encontra-se perto 
de habitações e da estrada. O ca-
nal ferroviário à saída de Abambres 
e em direcção a Chaves está algo 
descaracterizado, mas a caminho de 
Vila Real acontece o oposto, o car-
ril está praticamente todo presente, 
tendo sobrevivido ao crescimento e 
desenvolvimento da cidade - o que 
dá	 origem	 a	 algumas	 fotografias	
curiosas da linha centenária serpen-
teando por entre ruas e prédios mo-
dernos, até à estação de Vila Real, 
ponto onde fazemos uma nova pau-
sa nesta viagem, que terá continua-
ção na próxima edição.

Vila Real



A estação de samardã vista da aldeia

Acesso entre a aldeia e a estação Ponte sobre o rio Corgo

Aldeia da samardã vista da estação

balasTro
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turismo

Tal como na edição anterior, dei-
xamos alguns pontos de interesse 
turísticos que se podem encontrar 
quer na aldeia de Vilarinho da sa-
mardã, quer nas próximidades de 

Pedras salgadas.

Vilarinho da samardã

Pedras salgadas
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Pedras salgadas

Vilarinho da samardã
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cavalos de Ferro

locomoTivas 1300s

Estávamos em 1950. 
O Conselho de Admi-
nistração da CP, após 

ter recebido e constatado que 
as suas novas locomotivas die-
sel eram de bastante qualidade1, 
havia-se decidido a efectuar mais 
uma encomenda de material mo-
tor aos Estados Unidos da Amé-
rica, por dois motivos: em primei-
ro lugar, nesta época, o material 
americano estava na vanguarda; 
por outro lado, o negócio realizar-
-se-ia sob o Plano Marshall, a aju-
da pós-guerra providenciada pelo 
Governo de Harry Truman à Eu-
ropa. A ideia original – de adquirir 
locomotivas em tudo semelhan-
tes às ALCo que já circulavam em 
Portugal – foi logo descartada, uma 
vez que o seu peso por eixo invia-
bilizava que pudessem circular por 
todo o país. Finalmente, decidiu-se 
apostar na compra de cinco locomo-
tivas iguais às 1500, como reforço 
do parque para o eixo Porto – Lisboa 
– Faro, e de doze locomotivas com 
menos tonelagem por eixo e menos 
potência que aquelas, mas que ain-
da pudessem apresentar para cima 
de 1.200 Cv de potência. 

Foram consultados as três gran-
des construtoras de material motor 
na América, a American Locomotive 

Company (como não podia deixar de 
ser), a General Motors e a Baldwin-
-Lima-Hamilton; apenas a terceira 
respondeu àquilo que a empresa 
portuguesa pretendia, apresentando 
um produto que combinava motores 
marítimos da Superior, equipamento 
eléctrico da Westinghouse e bogies 
da Commonwealth, sendo tudo o 
resto	fabricado	e	montado	numa	filial	
da Baldwin, a Whitcomb Locomotive 
Works, sediada em Rochelle, Illinois. 
Esta	 filial	 não	 dispunha	 de	 grande	
reputação; todavia, a reputação da 
Baldwin	 acabaria	 por	 ser	 suficiente	
para dissipar quaisquer dúvidas que 
as	 chefias	 da	 CP	 pudessem	 ter.	 O	

contrato entre a CP e a Caixa Geral 
de	Depósitos,	para	o	financiamento	
destinado à compra das dezassete 
locomotivas seria assinado a 5 de 
Setembro desse ano. Em Setembro 
de 1951 (um ano depois, portanto), 
uma equipa de engenheiros e ins-
pectores partiu rumo aos Estados 
Unidos, até à fábrica de Rochelle, 
acompanhando de perto o processo 
de construção das novas locomoti-
vas. 

T   rinta e três anos de carreira está dentro da média aceitável de idade para uma série de 
locomotivas, apesar de ter havido, mesmo em Portugal, máquinas com currículo mais 
prolongado. A aura que rodeia as 1300, todavia, assenta no facto de terem sido retira-

das de serviço antes de alguns de nós ter idade para andar de comboio ou aperceber-se das 
diferenças entre locomotivas – e o facto de, naquela altura, não haver tanta gente a registar a 

história do caminho-de-ferro como nos dias de hoje. Este artigo visa tentar recordar um pouco 
do que foi a história dessas locomotivas, oriundas do outro lado do Atlântico, em Portugal.

Carlos Loução

Locomotiva 1304 em Casa 
Branca, a 11 de Julho de 1984

© Owen Brison
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As locomotivas foram enviadas 
para Portugal via marítima, come-
çando a chegar em Março de 1952. 
Ostentavam os números de fábrica 
61156 a 611672 e a numeração DE 
201 a DE 212 – em território nacio-

nal, foram rapidamente numeradas 
para 1301 a 1312. Tinham pouco 
mais de 17 m de comprimento, 95,4 
t de peso em ordem de marcha e 
disposição de rodados A1A-A1A – 
o que resultava em 15,9 t de peso 
por eixo – e dois motores Superior 
40 B-Lx que debitavam 675 Cv cada. 
Ostentavam uma pintura verde, com 
uma faixa prateada de uma ponta à 
outra da locomotiva, rodados pretos 
e cabeçotes vermelhos. Chegadas a 

Portugal, foram alocadas ao depósi-
to de Campolide, tendo sido prepa-
radas para os ensaios de linha que 
seriam efectuados entre Lisboa e 
Castelo Branco; não tendo sido veri-
ficados	quaisquer	problemas,	entra-
ram ao serviço entre Maio e Junho, 
tratando de comboios nas linhas de 
Sintra e do Oeste, acabando com o 
vapor no Rossio.

Os primeiros dois anos de vida 

Locomotiva 1309 durante 
uma pose para a fotografia 
na década de 50, com o seu 
primeiro esquema de pintura.
© Estúdio Horácio Novais, 
Colecção Calouste Gulbenkian

Locomotiva 1311 
com o seu segundo 

esquema de pintura, 
Entroncamento em 
7 de Maio de 1964. 

 © John F. Robinson
Col. Geoff Plumb



das 1300s não foram fáceis. O fac-
to de serem máquinas com peças 
de diversas origens causou diver-
sas avarias e contratempos, como 
actuações irregulares dos relés de 
comando da transição série-paralelo 
dos motores de tracção e fendas tér-
micas nos êmbolos dos motores die-
sel provocados por concentração de 
tensões, apenas citando dois exem-
plos. Estas e outras questões foram 
resolvidas graças à assistência téc-
nica assegurada pela Baldwin, por 
vezes com consideráveis gastos 
da sua parte, e graças também ao 
pessoal	das	oficinas	de	Campolide,	
sempre incansável na arte de as 

reparar e de lhes descobrir os pro-
blemas, o que fez com que os pro-
blemas mecânicos que surgiram nos 
primeiros anos de funcionamento 
acabaram por ser remediados.

Com	o	advento	da	electrificação,	
a chegar a Sintra e ao Entronca-
mento em 1956, as 1300 perderam 
algum protagonismo, sendo substi-
tuídas nas linhas do Norte e Sintra 
por material eléctrico. Na década de 
60 o seu esquema de cores foi alte-
rado, passando a ostentar um azul-
-escuro com uma faixa branca que 
terminava em “bigodes” nas frentes 
da locomotiva. 

A chegada das primeiras 1200, 
em	 1961,	 fá-las	 perder	 em	 definiti-
vo o Oeste e Sintra, passando a ser 
avistadas na zona Centro do país, 
mais especialmente na Beira Alta, 
efectuando alguns comboios de 
mercadorias e o “Sud-Express”3, na 
Beira Baixa, Leste e Ramal de Cá-
ceres (estas duas últimas em con-
junto com as 1200 e sobreviventes 
locomotivas a vapor). Tiveram ain-
da a seu cargo um desdobramento 
do “Foguete” Lisboa – Porto, feito à 
tarde e com recurso a carruagens 
recém-fabricadas pela Sorefame, 
traccionando o comboio desde Lis-
boa até Vila Nova de Gaia.
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                            esquemas de PinTura

©
 Eugénio santos



Em 1967, começam a chegar 
a Portugal as locomotivas da série 
1400, e as 1300 são desalojadas 
dos seus serviços, sendo então aco-
lhidas pelo Sul e pelo depósito do 
Barreiro. Passam então a traccionar 
os tranvias da Linha do Sado, pra-
ticamente todo o serviço de passa-
geiros rápido para Beja, mercadorias 
entre Barreiro e Vendas Novas (com 
extensão ao Setil) e entre o Barreiro, 
a Funcheira e, ocasionalmente, Tu-
nes. Mais tarde, com a reformulação 
dos horários do Algarve, foi estabe-
lecida um serviço entre Barreiro e 
Lagos onde uma 1300 efectuava o 
serviço na totalidade, uma vez que 
era a única série de locomotivas do 
parque diesel da CP com esforço de 
tracção	 suficiente	 para	 ultrapassa-
rem	a	serra	algarvia	e	 leves	o	sufi-
ciente para passarem pela ponte de 
Estômbar sem limitações de veloci-
dade. Durante esta fase, começaram 
a mostrar alguns problemas, em vir-
tude do avolumar da sua idade mas, 
principalmente, por via da casa-mãe 
ter fechado e ser extremamente difí-
cil arranjar-se peças sobressalentes 
para estas locomotivas – por não se-
rem máquinas standard americanas 
– o que fazia com que os trabalha-
dores	 das	 oficinas	 tivessem	 quase	

de efectuar milagres quando elas 
tinham uma avaria…

Na década de 70, toda a série 
recebeu o último esquema de cor, 
laterais laranjas, cabine castanha e 
topos às riscas laranjas e brancas e 
cabeçotes laranja – excepto a 1308, 
já encostada para servir como banco 
de peças para as restantes.

A década de 80 inicia-se com a 
aparição em Portugal das 1900/30 e 
das 1960. Novas locomotivas impli-
cam movimentações nos depósitos 
de tracção, e, no Barreiro, passam 
a	figurar	as	1800	e	1500/20,	que	se	
encarregarão dos rápidos de passa-
geiros	do	Sul.	E	as	1300?	Despoja-
das do seu único serviço adequado 
às suas características que ainda 
dispunham, entram em declínio; 
ainda iam a todo o lado (com a ex-
cepção dos ramais de Mora, Re-
guengos, Moura, Aljustrel e da Linha 
do Sul entre Tunes e Faro), mas as 
avarias já são constantes, sendo 
bastante comum a sua substituição 
à cabeça dos comboios que era su-
posto efectuarem. À medida que os 
meses avançam, começam a ser en-
costadas, com as abatidas ao servi-
ço a serem dadoras de peças às so-

breviventes, mas até essas peças se 
esgotam (as avarias acabam por ser 
nos mesmos locais…), e as suas ro-
tações acabam por as colocar sem-
pre com trabalhos curtos e na zona 
do	Barreiro.	O	epitáfio	para	esta	sé-
rie é inevitável: a 28 de Dezembro 
de 1985, a 1304, a última locomotiva 
1300 ainda em funcionamento e que 
ia fazer um tranvias para Setúbal, 
gripa um dos grupos geradores, pon-
do termo a 33 anos de serviço.

À medida que vão sendo encos-
tadas, as 1300s vão sendo coloca-
das	nas	 traseiras	do	Grupo	Oficinal	
do Barreiro: cinco delas (a 1302, 
1304,	1306,	1309	e	uma	não-identifi-
cada) são levadas para Setúbal-Mar 
e demolidas em Dezembro de 1987, 
enquanto as restantes permane-
cem	durante	anos	a	fio	no	Barreiro,	
sujeitas às intempéries, ao sol e ao 
vandalismo.	Por	 fim,	 quando	 o	 ano	
de 1992 se encaminha para o seu 
final,	é	dada	a	ordem	de	demolição	
às que ainda existem. Todavia, a 
1311 é salva do maçarico in-extre-
mis graças a elementos da Associa-
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1305 na estação de Tunes, 
29 de Agosto de 1983

 © Owen Brison



ção 6 de Setembro, um grupo 
de entusiastas ferroviários, que 
acaba por conseguir que aquela 
locomotiva seja preservada. É 
rebocada para o Entroncamen-
to, restaurada esteticamente, 
pintada com o esquema origi-
nal com que a série chegou a 
Portugal e colocada debaixo de 
um oleado, aguardando recolo-
cação no (então) futuro Museu 
Nacional Ferroviário. E, a 18 de 
Maio de 2007, é inaugurado o 
primeiro núcleo do museu, no 
lugar da velha cocheira de loco-
motivas, onde a 1311 está pre-
sente (ladeada pela locomotiva 
a diesel 1501 e pela máquina 
a vapor 754), estando ainda na 
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série 1300
1301-6 Demolida a 21 de Outubro de 1992
1302-4 Demolida a 15 de Outubro de 1987 
1303-2 Demolida em data incerta 
1304-0 Demolida a 15 de Outubro de 1987
1305-7 Demolida 12 de Dezembro de 1992 
1306-5 Demolida 15 de Outubro de 1987 
1307-3 Demolida a 28 de Outubro de 1992 

1308-1 Demolida em data incerta

1309-9 Demolida a 15 de Outubro de 1987 

1310-7 Demolida a 12 de Dezembro de 1992 

1311-5 Preservada no MNF, avariada

1312-3 Demolida a 15 de Outubro de 1987 

cavalos de Ferro

A 1302 Barreiro, em 17 de Maio de 1985.
© Owen Brison

A 1302 em Portimão com o comboio 
número 9623, 7 de Agosto de 1983
© Owen Brison
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Três locomotivas da 
série 1300 já fora de 
serviço no Barreiro-A 
em Agosto de 1990
 © José Ferreira

rotunda nos dias de hoje, como peça 
estática – visto faltarem-lhe diversos 
componentes de um dos motores, 
que inviabilizam que possa voltar a 
trabalhar.

Ao contrário das suas compatrio-
tas 1500s, as 1300s não foram tão 
bem-amadas pelos maquinistas. As 
já referidas avarias que as foram as-
solando	 tornaram-nas	pouco	fiáveis	
e uma dor de cabeça para quem ti-
nha de gerir um depósito de tracção 
com muito movimento como era o do 
Barreiro. Todavia, o seu desapareci-
mento antes da era da globalização 

da	 fotografia	deu-lhes	um	 toque	de	
fascínio extra para a comunidade en-
tusiasta, que ainda sonha poder ver 
a 1311 à frente de um comboio his-
tórico	(o	Presidencial?)	ou	do	PTG.

notas:

 1 Ver Trainspotter nº 39, “As ALCo 1500”

 2 Convém referir que estas locomotivas foram 
as últimas a serem construídas pela Whit-
comb. O grupo Baldwin-Lima-Hamilton estava 
a	reorganizar-se,	ficando	acordado	que	a	fá-
brica de Rochelle passaria a produzir maqui-
naria pesada de construção civil. 

3	Até	à	chegada	das	2550	e	da	electrificação	
chegar ao Pombal, era bastante normal o 
“Sud-Express” sair de Lisboa já com a 1300 
à cabeça.

Fontes: 
“Bastão-Piloto” nº 75, de Março de 1987.

“Bastão-Piloto” nº 87, de Março de 1988.

Fórum “Portugal Ferroviário”

Fórum “LusoCarris”

Um agradecimento particular a Fernando Pe-
dreira pela ajuda amavelmente disponibiliza-
da.

A 1311 actualmente preservada no 
Museu Nacional Ferroviário

 © Sérgio Santos

Na comemoração dos 50 anos da 
tracção diesel, a 1311 foi recuperada 
cosmeticamente, Entroncamento em 1998
 © José Ferreira
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Pedro André
Passageiros

Entre o Mosteirô e Aregos, no primeiro contacto com o rio Douro para quem vem do PortoRicardo Ferreira

inTerregional 863 
PorTo são benTo – Pocinho 

O comboio Interregional 863 percorre diaria-
mente o percurso entre a cidade do Porto, a 
partir da estação de São Bento, até ao Poci-

nho, em Vila Nova de Foz Côa. 

Esta circulação está entregue às automotoras a die-
sel da série 592, mais conhecidas no meio ferroviário 
como “Camellos”. Em tempos esteve também entregue 
às automotoras 0600 e às composições de 1400 e 
sorefames. Este comboio recorre a uma unidade ou 
a unidade múltipla, consoante as necessidades de rota-
ção do material ou necessidade de reforçar a oferta de 
lugares, algo que é mais comum no troço compreendido 
entre o Porto e a Régua, e sobretudo, no verão.

Embora o IR 863 já exista há alguns anos, apenas 
desde os horários de 15 de Dezembro de 2013 é que a 
viagem se efectua na totalidade entre o Porto e o térmi-
nus da Linha do Douro, já que anteriormente o IR 863 
acabava na Régua e o seguimento ao Pocinho era feito 
via IR 865.

Entre	São	Bento	e	Penafiel	o	comboio	efectua	ser-
viço em todas as estações e apeadeiros, e a partir daí 
pára em Caíde, Livração, Marco de Canaveses, Mostei-

rô, Aregos, Ermida, Rede e Régua – onde está imobili-
zado durante sete minutos. Da Régua até ao Pocinho, o 
IR 863 faz paragem comercial em todas as estações 
e apeadeiros, servindo as populações junto ao rio que 
têm no transporte ferroviário o único transporte colectivo 
viável.

É uma circulação bastante apreciada pelos turistas 
para visitar a zona do rio Douro através do transporte 
ferroviário, já que a viagem é feita praticamente sempre 
à margem do rio. Na região da Ferradosa o comboio tro-
ca a margem direita pela margem esquerda do mesmo.

Partida: 09h10
Chegada: 12h39
Tempo de percurso: 3h29
Distância percorrida: 174,1 km
Tipo de marcha: T-120
Tipo de locomotiva: CP 592
Regime de frequência: Diário
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 na passagem pelo quilómetro 96, entre a estaçáo da Rede e o apeadeiro de Caldas de Moledo

Nuno Morão

Comboio 863 a passar no viaduto da Pala, em 2006, rebocado por uma 1400

Valério Santos

João Cunha

Pedro André

Ponte da Murça Aregos
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A II Exposição de Modelismo 
Ferroviário do Barreiro decorreu no   
fim-de-semana	de	24	e	25	de	Maio,		
tendo sido realizada nas instalações 
do Grupo Desportivo Ferroviário do 
Barreiro.

O local escolhido para a realiza-
ção da exposição deste ano foi di-
ferente do local onde se realizou no 
ano passado (entre 18 e 19 de Maio 

de 2013), no Quartel dos Bombeiros 
Voluntários do Barreiro (BVB) – Cor-
po de Salvação Pública.

O número de visitantes durante 
os dois dias da exposição foi apreci-
ável (de encontro ao que tem vindo a 
acontecer noutras exposições desta 
temática realizadas no Barreiro), não 
sendo estranho a este facto a liga-
ção do Barreiro ao caminho-de-ferro, 

com os seus habitantes a gostarem 
de recordar os velhos tempos do 
Barreiro Ferroviário.

Os preparativos para a exposi-
ção	foram	realizados	no	fim	da	tarde	
e durante a noite de sexta-feira, para 
garantir que tudo estaria pronto no 
momento da abertura no sábado.

A exposição abriu as portas as 
10h de sábado, encerrando-as neste 
dia cerca das 19h.

No domingo, o horário praticado 
foi das 10h às 17h, havendo a ne-
cessidade de se encerrar mais cedo 
para que fosse possível proceder-se 
à desmontagem dos módulos e lim-
peza e arrumação do espaço.

A maquete apresentada nes-
ta exposição era constituída por 25 
módulos (construídos segundo as 
normas Maquetren) que formavam 
um circuito aberto em forma de C, 
contando com as mais variadas es-
tações e paisagens. 

II ExposIção dE ModElIsMo FErrovIárIo 

BarrEIro

André Cornamusaz

O Barreiro acolheu no último 
fim de semana de Maio uma 

exposição dedicada ao 
modelismo ferroviário. Desta forma foi 

possível ver circular comboios miniatura 
nesta emblemática cidade ferroviária, 

assim como promover o convívio entre 
modelistas e aficcionados dos caminhos-

-de-ferro das mais diversas idades.

Vários

Moreira Lopes
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A exposição contou também com a presença de 
dioramas militares de comboios, de Carlos Briz; de 
comboios portugueses construídos em Lego e de uma 
maquete escala N em ambiente japonês, de Nuno Fe-
lisberto.

Durante os dois dias da exposição, foi possível ver 
circular pela maquete comboios diversos, sendo de des-
tacar os modelos realizados por Luís Gaspar, tais como 
o comboio Foguete assegurado pelas automotoras Fiat 
CP 0500 (no esquema azul e no esquema Sotavento) e 
o Comboio Presidencial (na versão Museu) traccionado 
pela locomotiva CP 1424, a UDD CP 0450 e os modelos 
contruídos por Pedro Pinto, a automotora UTD CP 0600 
e a locomotiva CP 4700.

Circulou, também, o “comboio do Hitler” de João 
Soares, uma 353 a cargo de um Talgo III, o Rheingold 
com a locomotiva a vapor S 3/6 na sua cabeça, assim 
como outros modelos alemães, franceses e espanhóis, 
de Hugo Marques.

Na exposição no Barreiro estiveram presentes al-
guns lojistas, tais como a JG Modelismo Ferroviário e a 
L’Ferrovie de Paris.

A organização desta exposição esteve a cargo da 
ACCE – Associação Cultural Comboio da Esperança, 
contando com o apoio do Grupo Desportivo Ferroviários 
do Barreiro, da CP e da Webrails.

Sérgio Santos

Sérgio Santos



48

modelismo – exPosições

Módulos presentes na 
exposição: 

Beja;

Curva Bifurcação;

Campo –Serra;

Armazém Jéssica;

Parque	Oficinal;

Aregos;

Bifurcação;

Barreiro – A;

Baixa da Banheira;

Desfiladeiro;

Ameixial;

Curva dupla;

France;

Rotunda;

Bifurcação.

Filipa Silva

Sérgio Santos

Sérgio Santos
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Sérgio Barreto

Sérgio Barreto

Sérgio Barreto

Sérgio Barreto
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Inserido nas comemo-
rações do Dia Interna-
cional dos Museus, o 

25º encontro de modelismo 
ferroviário do grupo Módulos 
da Malta do Porto realizou-
-se a 17 de Maio, nas insta-
lações do Núcleo de Lousado 
do MNF.

A grande novidade apre-
sentada neste encontro foi 
a alteração do layout da ma-
quete, contando com diversos 
novos módulos. Desta feita a 
maquete apresentou-se aber-
ta e com duas novas estações 
nos seus topos. O formato da 
maquete segue os contornos 
das paredes da sala onde a 
maquete está montada, po-

dendo os visitantes circular 
por “dentro” da maquete. 
Desta forma melhorou-se a 
acessibilidade ao público e 
a própria distribuição da ma-
quete, que conta agora com 
curvas de tipo e direcção di-
ferentes, conferindo ao traça-
do um aspecto mais realista, 
fugindo à menos realista rec-
ta comprida apresentada em 
maquetes anteriores.

Também em destaque  
neste encontro pela qualidade 
dos pormenores esteve o mó-
dulo da ponte em via única, 
realizado por Cosmin Pasat e  
que reproduz um viaduto real 
existente na Roménia a cerca 
de 5km da cidade de Craiova.

Encontro dE ModElIsMo FErrovIárIo 
Módulos Malta do porto – lousado

João Joaquim

Vários

Cosmin Pasat
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Cosmin Pasat

Embora o material circulante 
neste tipo de encontro seja tenden-
cialmente português, as composi-
ções que percorreram a maquete 
neste encontro foram bastante 
variadas, tendo circulado em Lou-
sado comboios espanhóis, france-
ses, alemães e romenos, além dos 
portugueses. Também as épocas  
das composições foram várias, 
tendo-se assistido à circulação de 
composições modernas e antigas. 
Houve, ainda, a presença de al-
gumas peças de inspiração livre 
(como por exemplo uma automoto-
ra italiana pintada com o esquema 
azul que o Foguete ostentou nos 
anos 50).

A par do encontro de mode-
lismo, as comemorações do Dia 
Internacional dos Museus que de-
correram	durante	todo	o	fim	de	se-
mana contaram com um encontro 
ibérico de Lego, com a exposição 
de uma maquete em Lego cons-
truída pelo grupo PLUG. Houve, 
ainda, vapor vivo sob a forma de 
uma pequena linha recta onde uma 
composição circulava para ambos 
os lados transportando miúdos e 
graúdos que acorreram ao museu 
neste	fim	de	semana. Cosmin Pasat

Cosmin Pasat

http://www.youtube.com/watch?v=hGbGmtadU3U
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Vídeo de resumo 
do encontro 
 
por Tiago Duarte

Cosmin Pasat

Cosmin Pasat

Cosmin Pasat

https://www.youtube.com/watch?v=Ixn88rWAEaE
https://www.youtube.com/watch?v=Ixn88rWAEaE
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Cosmin Pasat

Tiago Duarte

Tiago Duarte

Tiago Duarte



A 1424 traccionando o 
Comboio Presidencial entre 
o Entroncamento e Castelo 
Branco, atravessando o rio Tejo 
através da ponte de Constância, 
18 de Maio de 2014

Ricardo Ferreira

sPoTTing
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Promete ser mais um dos grandes sucessos 
da Norbrass, as tão desejadas Nohab em 

escala HO vão ser finalmente lançadas. Ao todo 
são oito versões, que retrataram os vários esque-
mas que estas automotoras receberam ao longo 
de 58 anos de intenso serviço. O preço por unida-
de é de 785 euros e quem pretender deve efectuar 
a reserva o mais rapidamente possível, através do 
contacto da empresa.

norbrass lança nohab 0100

Já está disponível a revista número 27 da 
Associação do Museu Nacional Ferroviário 

(AMF), tendo como temas de destaque os 150 anos 
de comboios na Linha do Leste e as primitivas car-
ruagens do Comboio Presidencial. Quem preten-
der um exemplar deve entrar em contacto com a 
associação.

revisTa FogueTe nº27

É a segunda edição 
da recente revis-

ta Italiana, “Railways Por-
traits”, disponível no site 
www.railwayportraits.com. 
É uma sugestão para este 
mês!

railways  
PorTraiTs nº2

De França chega-nos também a 2ª 
edição da revista ferroviária “MIDI 

express” em formato digital, encontrando-
-se disponível em www.trainsdumidi.com.

midi exPress nº2



No próximo mês vamos acompanhar a Rota das 
Cerejas, na Linha da Beira Baixa


