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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. Serviço Intercidades em Braga desde o dia 
15 de Dezembro

A CP retomou o serviço Intercidades em Braga no dia 15 de 
Dezembro. Aos quatro Alfas diários na capital minhota, a CP adiciona 

um comboio Intercidades com ligação a Lisboa. Consulte o horário 
no site da CP.

Antes & Depois

Novembro de 2009

Março de 2014

Vendas Novas 
(bifurcação Alentejo – Vendas Novas)
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Comboio Praias do Sado – 
Somincor à passagem pelo 
Zambujal, Agosto de 2013

João Lourenço

Spotting
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Editorial
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Passaram-se sensivelmente quatro anos de 
puro marasmo nos caminhos-de-ferro em 
Portugal. Assistimos a encerramentos de al-

guns troços de via férrea, vimos a infraestrutura a acu-
sar seriamente a falta de manutenção em diversas oca-
siões, o material circulante acusou o peso do serviço 
e da idade sem a merecida manutenção, e registou-se 
uma  enorme queda no número de passageiros trans-
portados. No fundo, quatro anos praticamente para es-
quecer na história ferroviária no nosso país..

Chegamos agora a meados de 2014 com poucos 
motivos para não esboçarmos pelo menos um ligeiro 
sorriso. Saúda-se o facto de finalmente um Governo, 
numa iniciativa inédita, ter apostado em criar um plano 
de investimento a seguir nos próximos anos. Pesso-
almente, congratulo os agentes envolvidos pelo reco-
nhecimento dos grandes constrangimentos do trans-
porte ferroviário nesse segmento e pela aposta, assim 
se espera, na sua resolução. Mas também não posso 
deixar de apontar, em sentido contrário, aquela que foi, 
para mim, a maior lacuna do relatório elaborado pelo 
GT-IEVA, e posteriormente do plano de investimentos 
anunciado pelo Governo: o não reconhecimento da 
falta de competitividade do transporte de passageiros, 
em especial, devido ao facto dos serviços operarem ao 
lado de uma rede rodoviária excepcional, sobre linhas 
com traçados antiquados e desfasados da realidade. 
Infelizmente, apesar de exemplos com a Linha da Bei-
ra Baixa estarem bem à vista, poderá ser uma grande 
oportunidade perdida para o nosso país definitivamente 
fazer melhor neste capítulo, onde se continua apenas a 
dar importância à instalação de catenária. Se é verdade 
que o forte investimento em mercadorias trará alguns 
benefícios ao transporte de passageiros, também a 

União Europeia não se mostrou agradada com a pe-
quena fatia direccionada aos passageiros. Vamos a ver 
até que ponto isso pode influenciar as decisões.

Outra nota positiva para a inversão na evolução do 
número de passageiros que entram nos nossos com-
boios. Finalmente a CP assumiu uma posição mais 
proactiva junto dos potenciais clientes, e tem-se des-
dobrado em múltiplas campanhas a preços mais atrac-
tivos, num momento em que, excepção feita à louvá-
vel introdução de internet a bordo nas composições de 
longo curso, a empresa não tem efectivamente intro-
duzido mais nenhuma melhoria substancial no conforto 
ou serviço a bordo das composições (pelo contrário, o 
parque de longo curso mostra-se cada vez mais enve-
lhecido). E os 53 mil passageiros transportados em ser-
viços charter no ano passado, conforme anunciado re-
centemente, só vieram provar que esse é um segmento 
com grande potencial, onde a operadora pública pode e 
deve rentabilizar melhor os seus recursos.

Contudo, é de bom senso continuarmos a encarar 
o futuro com toda a prudência. A situação económica e 
financeira do país continua a ser uma incerteza e será 
assim que teremos que continuar a viver. Toda a mo-
tivação política actual a girar em torno dos caminhos-
-de-ferro, está sujeita a ficar esquecida, como tantas e 
tantas outras promessas políticas feitas ao longo destes 
quarenta anos volvidos desde o 25 de Abril de 1974.

A Trainspotter, a caminho já do seu quarto aniversá-
rio, é que não veio para ficar esquecida. Assim, nesta 
edição, além das habituais linhas dedicadas à actua-
lidade, damos espaço a mais algumas memórias do 
nosso passado ferroviário, como o Ramal de Serpa e a 
Linha do Corgo. Boas leituras!

Ricardo Quinas Ricardo Ferreira



Especiais em crescimento
IDENTIfICAçãO NAS UME 3400

A colocação	 de	 identificações	 nos	topos das unidades da série 3400 
pertencentes aos Suburbanos do Porto 
era um assunto que se encontrava 
em discussão há algum tempo. Com 
efeito, chegou a ser testado um tipo 
de	 identificação	 que	 ficou	 restrito	 a	
uma unidade e nela permaneceu 
pouco tempo. Volvido o tempo 
desde esse efémero protótipo, as 34 
unidades começaram agora a receber 
identificações	de	aspecto	semelhante	
ao aplicado noutro material automotor. 
Situados por baixo do vidro frontal e 
nas extremidades surgem, em tons de 
branco, o número da unidade a par do 
logotipo da Comboios de Portugal.

Comboio Correio

A CP anunciou recentemente 
os números relativos aos 
serviços charter efectuados 

durante o ano de 2013. Assim, 
no ano passado esse segmento 
representou 52.700 passageiros 
transportados, num total de 113 
comboios realizados.
A contribuir para estes números, 
além de serviços especiais já ha-
bituais para alguns concertos, para 
empresas e para escolas e/ou mu-
nicípios, multiplicaram-se também 
os clientes novos, caso das Casas 
do	Benfica,	que	passaram	a	recor-
rer frequentemente ao serviço fer-
roviário para transportar adeptos 
até ao Estádio da Luz em Lisboa. 
Simultaneamente, a empresa tem 
reforçado a sua aposta comercial 
para o transporte de grupos, ofer-
ecendo preços mais competitivos.

Já no presente ano, a CP anun-
ciou já ter transportado 18 mil pas-
sageiros em comboios especiais 
durante os primeiros 3 meses, 
perspectivando um grande cresci-
mento	deste	mercado	até	ao	final	
do ano e rentabilizando os seus 
activos ao serviço.
Igualmente durante o mês de Maio, 
a CP reeditou os seus bilhetes de 
24 horas para os suburbanos de 
Lisboa, passando a denominá-los 
de bilhetes turísticos, alargando a 
oferta para 24 ou para 72 horas, 
e uniformizando o seu tarifário. 
Assim, viajar de forma ilimitada 
pela rede durante um dia passa a 
custar apenas 6€, enquanto viajar 
durante três dias terá um custo de 
13,50€.
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© Ricardo ferreira
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Locomotiva 5609 com o 
especial 21520 (Braga 
–	Benfica)	muito	bem	

composto, à passagem 
pela praia de Espinho

9 de Março de 2014 
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Balastro

Ramal de SeRpa

A estação de Serpa-Brinches, tal 
como tantas outras em Portu-

gal,	ficava	situada	demasiado	longe	dos	
principais aglomerados populacionais. 
De um lado estava a vila de Serpa, si-
tuada a nove quilómetros de distância, 
e no lado oposto encontrava-se a aldeia 
de Brinches, a cinco quilómetros. Esta 
situação levou, desde logo, a que ti-
vessem surgido as primeiras vozes de 
descontentamento exigindo uma ligação 
ferroviária que verdadeiramente servis-
se a população de Serpa.

Foi	então	apresentado,	em	finais	do	
século XIX, um projecto ferroviário que 

Canal ferroviário entre a estação de 
Serpa-Brinches e a vila de Serpa.

A história do Ramal de Serpa começa logo após a chegada da Linha do Sueste até à estação de 
Serpa-Brinches, tendo esta estação sido inaugurada no dia 14 de Abril de 1878. A Linha do 

Sueste continuou depois até Moura, actualmente conhecida por Ramal de Moura.

José Sousa José Sousa
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tinha como objectivo ligar a Linha do Sueste 
com a Mina de São Domingos. Este projecto 
defendia uma linha a sair da estação de Moura 
com um trajecto paralelo à EN 265, passando 
por Serpa, pela Aldeia Nova (hoje Vila Nova de 
São	Bento).	O	objectivo	desta	ligação	era	ligar	o	
caminho-de-ferro mineiro, que ia até ao Poma-
rão, ao resto da rede nacional, servindo também 
a vila de Serpa.

Em 1901, um novo projecto é apresentado 
com um traçado onde, para além de Serpa e Al-

deia Nova, surgiam no per-
curso a Herdade do Peixoto, 
o Vale dos Mortos e Santa 
Iria.

 
Foi no início da década 

de	20	do	século	XX	que,	fi-
nalmente, o Ramal de Serpa 
começou a tornar-se reali-
dade, tendo o senador, Dr. 
Afonso de Lemos, tido um 
papel preponderante nos es-
tudos e na efectivação dos 
trabalhos necessários à im-
plementação das obras no 
terreno.	 O	 projecto	 deixava	
de ter início na estação de 
Moura, passando o Ramal 
a sair da estação de Serpa-
-Brinches em direção da vila 

A ponte da ribeira do Enxoé

Onde seria colocada a passagem 
superior sobre a EN 265

A ponte da ribeira do Enxoé e o canal ferroviário

Balastro
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de Serpa.

No Diário de Governo de 25 de 
Agosto de 1922, o Ministério do Co-
mércio e Comunicações, segundo a 
lei nº1/327, com base numa lei de 26 
de Março de 1922 (lei esta que per-
mitia ao governo em conjunto com o 
Banco de Portugal criar mecanismos 
de	 financiamento	 para	 as	 necessi-
dade	do	país),	foi	apresentada	uma	
lista de obras ferroviárias que teriam 
direito	 a	 financiamento	 estatal,	 ten-
do sido atribuído o valor de 
1.500.000$00 ao troço Ser-
pa-Brinches a Serpa. Em 
Fevereiro de 1923, ou seja 
seis meses após a afecta-
ção de verbas, é comunica-
do ao município de Serpa 
que as obras de construção 
do ramal iriam ter início.

Com o traçado escolhi-
do e as expropriações ne-
cessárias efectuadas, foi 
aberto o canal ferroviário 
com cerca de oito quilóme-
tros	 de	 extensão.	 O	 canal	
começava após a passa-

gem de nível si-
tuada na saída 
da estação de 
Serpa-Brinches 
no sentido de 
Moura e começa-
va a curvar para 
a direita em di-
recção à vila até 

junto da ribeira do Enxoé. Aqui foi 
construída uma ponte com cerca de 
70 metros de comprimento, compos-
ta por três arcos e erguida quase ex-
clusivamente em pedra típica da re-
gião. Na passagem pela EN 265 foi 
decidida a construção de uma pas-
sagem superior, o que permitiria a 
passagem do tráfego automóvel sob 
a via férrea, eliminando desse modo 
uma futura passagem de nível. Fo-
ram rasgadas trincheiras, realizados 
os aterros necessários e construí-

das algumas passagens hidráulicas 
que facilitassem o escoamento das 
águas até ao canal chegar à entrada 
da vila de Serpa.

Infelizmente, e como se tornou 
habitual nessa altura, as obras pa-
raram e só em Dezembro de 1931 
é que o Governo autorizou um em-
préstimo de 40 mil contos destinado 
ao	 financiamento	 para	 a	 conclusão	
de diversas obras ferroviárias, onde 
se encontrava incluído o Ramal de 
Serpa, autorização de empréstimo 
que pouco tempo depois acabou por 
ser revogada. Esta revogação surgiu 
porque ainda se vivia a crise instala-
da	desde	finais	de	1929	e	tinha	sido	
aprovado o plano rodoviário de 1928 
que defendia que, em algumas zo-
nas do país, o transporte rodoviário 
podia satisfazer a movimentação 
de passageiros e de mercadorias, 

Plano de urbanização da vila de Serpa em 1947 
com o local da estação situada junto dos silos.

Balastro

No plano de 1947, a estação ficaria 
situada junto dos silos de cereais

A primeira localização para a estação de Serpa situava se 
na zona onde hoje existem os Bombeiros Voluntários



Balastro

Mapa do Instituto Geográfico 
do Exército com o canal 

“reservado” para o ramal

Imagem do Google 
Earth com o percurso do 

Ramal de Serpa
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por um largo tempo. De realçar que 
com a aprovação deste plano rodo-
viário, o país começou, por um lado, 
a abandonar projectos de linhas de 
caminho-de-ferro planeados, e por 
outro a deixar muitas linhas por con-
cluir, como foi o caso do Ramal de 
Reguengos, onde o comboio chegou 
em 1927 sem a linha ter tido a liga-
ção ao Ramal de Moura como estava 
projectado, e daí a ligação a Espa-
nha e/ou às Minas de São Domingos.

Se a crise e a mudança de men-
talidade do Governo teve quota parte 

no abandono do projecto do Ramal 
de Serpa, muitas foram também as 
vozes das redondezas que se levan-
taram contra a construção da ligação 
ferroviária até Serpa, entre elas a 
Junta de Freguesia de Brinches que 
temia que a estação existente de 
Serpa-Brinches passasse a ser um 
mero apeadeiro, deixando de rece-
ber e enviar cereais, produtos agrí-
colas e outros géneros que eram de 
importância fulcral para a economia 
daquela freguesia e das regiões cir-
cundantes.

Só em 1947, com um ante-plano 
destinado à urbanização de Serpa é 
que o ramal “adormecido” de Serpa 
volta a ser destacado, já que, segun-
do dados da direção geral do cami-
nho-de-ferro, previa-se que a esta-
ção	 de	 Serpa	 fosse	 edificada	 junto	
aos silos de cereais, algo que era 
normal acontecer, tendo em consi-
deração a economia da altura (base-
ada	essencialmente	na	agricultura).

O	plano	acabou	por	não	ser	apro-
vado e o ramal “adormecido” de 
Serpa acabou por fazer companhia 
a tantas outras linhas e ramais, que 
com várias obras no terreno, acaba-
ram sem ter visto comboios.

Fontes: 
Gazeta dos Caminhos de Ferro 
João Cabral, Arquivos de Serpa, Serpa, 1971
Jornal  “ O Alentejo”
Revista de Turismo
Diários do Governo 
Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra - Serpa



painéis azulejares

Texto: Pedro André

Fotografias: José Sousa 

Começamos a viagem pela 
cidade de Chaves, onde o 

edifício de passageiros da estação 
está perfeitamente preservado muito 
por culpa da localização do mesmo, 

já que está inserido dentro da cida-
de e tem uma utilização regular, já 
que foi na zona da antiga estação 
que foi implantado o Centro Cultural 
de Chaves. A antiga estação é um 

bonito edifício, 
muito provavel-
mente o mais 
bonito de toda a 
Linha do Corgo, 
muito devido à 
importância que 
tinha. Construído 
lateralmente em 
relação à antiga 
linha, estava pre-
visto que tivesse 
funcionado como 
a última estação 

antes	 de	 Espanha,	mas	 afinal	 aca-
bou	por	ficar	como	ponto	final,	o	que	
lhe deu ainda maior dimensão regio-
nal. Por ali podemos realçar alguns 
azulejos em muito bom estado de 
preservação, decorando a estação, 
algo que só acontece nas estações 
finais	 da	 Linha	 do	 Corgo.	 A	 arqui-
tectura do edifício de passageiros é 
única nesta linha, já que as outras 
antigas estações seguem diferen-
tes modelos, consoante a altura da 
construção da linha.

O	 pólo	 museológico	 ferroviário	
situado nas antigas cocheiras onde 
estão guardadas algumas peças 
relacionadas com via estreita, em 
conjunto com os vagões expostos 
no exterior, servem de recordação 

Estação de Chaves 

Secção Museológica de Chaves

A Linha do Corgo foi mais uma das vias estrei-
tas condenadas ao encerramento e ao conse-

quente abandono que nos dias de hoje se sente um 
pouco por todo o país em termos 
ferroviários, desde a década de 90. 
O traçado, que corta serras e vales 
entre a cidade da Régua e Chaves, 
vale muito mais do que apenas pela 
componente ferroviária. A viagem 
que se faz, acompanhando a antiga 
linha, leva-nos à descoberta de uma 
zona de Portugal onde não faltam 
interesses paisagísticos, culturais e 
históricos.

Mais uma vez contei com o José 
Sousa, um verdadeiro aficionado 
pela infraestrutura ferroviária nacio-
nal, para me acompanhar à desco-
berta da Linha do Corgo.

A "descoberta" de Portugal sempre me fascinou e a paixão pelos caminhos-de-ferro tem-
me levado nos últimos anos ao encontro de um país que, muito sinceramente, ainda não 

conhecia. Para todos aqueles que, como eu, nutrem a mesma admiração profunda pelos caminho-
de-ferro enquanto elemento fundamental da história de Portugal dos últimos dois séculos, vale 

sempre a pena partir à procura de locais onde o comboio há muito que deixou de apitar, mas onde 
existe sempre algo que nos recorda esses momentos, sejam ruínas de estações, obras de arte, uma 

pedra de balastro, carris, ou um simples tirafundo deixado para trás.

Linha do Corgo, parte i
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painéis azulejares

aos mais antigos e ao mesmo tempo ensinam aos 
mais novos que em tempos o comboio chegava 
ao interior norte do país. 

A zona envolvente à antiga estação viu as an-
tigas linhas transformadas em arruamentos; no 
entanto, o armazém ainda por ali persiste, quase 
despercebido, e é ainda possível adivinhar onde 
as mercadorias eram descarregadas no antigo 
cais ferroviário da SAPEC. Porém muito mais po-
dia e devia ter sido feito no intuito de preservar 
de uma outra maneira a memória ferroviária. A 
destruição das vedações, tão características do 
caminho-de-ferro, e a construção de uma aber-
ração	arquitectónica	(o	Centro	Cultural)	 junto	ao	
edifício da estação “matou” quase por completo a 
zona enquanto património ferroviário. 

Dentro da cidade transmontana grande parte 
do traçado deu lugar a ruas onde o carro subs-
tituiu o comboio. Mas perto do antigo apeadeiro 
da Fonte Nova, ao quilómetro 94,4, ainda existem 
vestígios, como o canal ferroviário (completamen-
te	abandonado),	alguns	postes	de	comunicações	
e o edifício do apeadeiro, ainda que completa-
mente	 “desfigurado”	 do	 que	 era	 originalmente,	
consequência da adaptação do mesmo a sede de 
uma associação.

Pela EN 2 vamos atravessar o corredor da an-
tiga linha, passando pelo local de uma antiga pas-
sagem de nível onde se encontra uma habitação 
de cariz ferroviário e onde o abrigo de guarda de 

fonte Nova

Antiga passagem de nível

Tâmega
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painéis azulejares

PN	 resiste,	 firme	 e	 hirto,	 às	 intem-
péries e ao abandono. Daqui vamos 
até à antiga estação do Tâmega, 
hoje propriedade privada, e por isso 
muito bem preservada. Foi aqui que 
um privado deu um grande exemplo 
de preservação ferroviária, já que 
para além da estação e do armazém 
de mercadorias, recuperou ainda a 
locomotiva E212, uma carruagem e 
um vagão, que estão expostos den-
tro da propriedade, retratando uma 
composição prestes a partir em dire-
ção à Régua. Muitos devem pergun-
tar o por quê de uma estação cha-
mada Tâmega, numa linha que tem 
o nome de Corgo. Pois bem, embo-
ra a linha comece na foz do Corgo, 
junto da Régua, tem o seu términus 
em Chaves, cidade banhada pelo rio 
Tâmega.

O	 próximo	 ponto	 de	 interesse	 é	
uma ponte sobre o rio Tâmega, que 
passa despercebida à maior parte 
dos que por ali passam. Construída 
na década de 20 do século passado, 
com recurso a granito, permite hoje 

a passagem de veículos automóveis 
e o acesso até à ecopista do Cor-
go, que tem o seu início logo após 
a ponte.

A partir daqui o canal ferroviário 
passa por algumas trincheiras, impo-
nentes, até se chegar ao local onde 
está situada a antiga estação de Vi-
lela do Tâmega/Moure (inicialmente 
chamava-se	 apenas	 Moure)	 num	
estado lastimoso, bastante degra-
dada e com a natureza a reclamar 
o espaço que já foi em tempos dela. 
Uma autêntica pena deixar-se esta 
e outras estações chegarem a este 
ponto de ruína, já que são conjuntos 
edificados	bastante	bonitos,	conten-
do também alguns azulejos. Vilela 
do	Tâmega	fica	afastada	da	estação	
e Moure é uma pequena aldeia per-
dida, num interior cada vez mais de-
serto e abandonado.

Continuamos pela ecopista a ca-
minho do apeadeiro de Peneda, que 
passa despercebido – só com muita 
atenção se consegue distinguir no 
meio das silvas a antiga plataforma 

do lado direito da via no sentido des-
cendente. Se os restos do apeadeiro 
em si têm muito pouco que ver, existe 
ali perto a barragem da Peneda que 
merece uma visita. Construída com 
o intuito de gerar energia eléctrica, 
hoje serve mais para pesca desporti-
va. A existência do próprio apeadeiro 
terá também muito a ver com a cons-
trução da barragem, já que em redor 
não existe qualquer habitação e os 
acessos rodoviários são péssimos.

A antiga estação de Paradenhas/
Vilarinho das Paranheiras ao quiló-
metro 81 encontra-se também em 
risco de desaparecer, tal é o esta-
do de degradação. A ecopista mais 
parece uma estrada de terra batida 
usada mais por veículos motoriza-
dos,	 do	que	por	 bicicletas.	O	aces-
so até aqui é extremamente fácil, 
ao contrário de Vilela do Tâmega e 
de Peneda, onde a melhor maneira 
de lá chegar é pela ecopista. A anti-
ga estação encontra-se isolada das 
povoações que lhe deram o nome e 
o corredor verde em que se tornou 

Ponte sobre o Tâmega Vilela do Tâmega / Moure

Apeadeiro da Peneda Paradenhas / Vilarinho das Paranheiras
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a Linha do Corgo não foi ainda su-
ficiente	para	a	recuperação	da	esta-
ção	e	da	zona	envolvente.	O	conjun-
to	 edificado	 de	 Paradenhas	 é	 igual	
ao de Vilela do Tâmega, e são os 
dois casos únicos da região. Daqui 
para a frente em direcção à Régua 

a arquitectura das estações e apea-
deiros altera-se bastante.

O	 próximo	 ponto	 de	 interesse	 é	
o apeadeiro de Campilho, inserido 
na malha urbana que se estende 
até Vidago. Também aqui a ligação 

entre o comboio e as 
águas naturais da re-
gião está presente, 
já que esta paragem 
servia as fontes de 
água com o mesmo 
nome, água essa em-
balada na fábrica em 
Vidago. Aqui o apea-
deiro foi recuperado, e 
mesmo a antiga casa 
de passagem de nível 
está em bom estado. 
É ainda dos poucos 
locais onde é possível 

observar	 carris	 que	 ficaram	 esque-
cidos no atravessamento da rua na 
zona da antiga passagem de nível. 
A disposição das pedras da calçada 
tenta imitar a forma de carris e tra-
vessas, numa tentativa quase inútil 
de recordar que o comboio ali pas-
sou, já que o apeadeiro passa qua-
se despercebido a quem circula de 
automóvel. Cerca de um quilómetro 
mais à frente chegamos então à es-
tação de Vidago.

Em 2013 a zona envolvente à 
antiga estação tinha muito para ver, 
desde as antigas habitações dos 
empregados ferroviários, passando 
pela casa da passagem de nível, 
antigos anexos destinados às vias e 
obras, até ao bonito edifício de pas-
sageiros que têm características úni-
cas desta zona do país. Infelizmente 
o plano urbanístico destinado a esta 
zona da vila de Vidago irá revolucio-
nar toda a área envolvente, e num 
futuro muito próximo os “mamarra-
chos” previstos para aqui irão des-
truir o ambiente ferroviário que ainda 
se	 respira.	 Os	 carris	 que	 existiam,	
ainda recentemente, entre o arma-
zém e na zona frontal do edifício de 
passageiros já fazem parte do pas-
sado. Muitas das vezes a moderni-
dade não consegue andar de mãos 
dadas com uma preservação mais 
racional do património.

Deixando Vidago para trás, a pró-
xima paragem é Salus, um apeadei-
ro similar ao de Campilho e que tinha 
a função de também servir uma fon-
te de água existente nas redondezas 
(também	embalada	em	Vidago),	em-
bora aqui o apeadeiro esteja situa-
do no meio de nada (ao contrário de 
Campilho),	e	a	ecopista	não	passar	
de um caminho de terra batida que 
segue	até	Oura.	

O	 apeadeiro	 de	 Oura,	 com	 o	
seu abrigo em madeira, é dos lo-
cais mais pitorescos desta viagem. 
Para além do abrigo utilizado prati-
camente como “anexo” da habitação 
ali próxima (o que terá impedido até 
aos	dias	de	hoje	a	sua	destruição),	
ainda ali existe o sinal avançado que 
protegia a entrada da estação de Vi-
dago – e que é da pouca sinalização 

painéis azulejares

Campilho

Salus

Vidago
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que sobreviveu ao encerramento e 
destruição do património ferroviário 
entre Vila Real e Chaves. 

A	mais	de	quatro	quilómetros	fica	
a antiga estação de Loivos, situada 
no alto da serra e onde o comboio 
só chegava depois de uma enorme 
subida marcada por inúmeras cur-
vas, incluindo uma das curvas em 
“cotovelo” mais impressionantes da 
rede ferroviária nacional. A estação 
de Loivos servia acima de tudo como 
ponto de cruzamento e de descanso 
para as locomotivas a vapor, já que 
a localidade mais perto estava servi-
da	pelo	apeadeiro	de	Oura	e	a	aldeia	
de	Loivos	fica	a	quase	seis	quilóme-
tros. Era aqui que o comboio supe-
rava a serra que separa Vidago de 

Pedras Salgadas – chegar até aqui 
foi também uma autêntica aventura 
a pé, seguindo pelo canal ferroviário 
desde o vale até ao local da estação. 
Andar a pé pelas linhas abandona-
das faz parte da aventura e propor-
ciona um maior conhecimento da 
realidade que foi abrir caminho por 
entre serras e vales, numa altura 
em que o trabalho era praticamente 
todo feito à mão. Percorrer curvas e 
contra-curvas em subida, passar por 
trincheiras abertas à força de bra-
ços, encontrar antigas passagens 
de níveis assaltadas pela vegetação 
e imaginar o que seria isto nos tem-
pos áureos do transporte ferroviário, 
faz parte do espirito de aventura que 
nos move a percorrer tão grandes 
distâncias por esse país fora. 

A estação de Loivos mais não é, 
nos dias de hoje, do que ruínas que 
se resumem ao pequeno edifício de 
passageiros e ao armazém, mas que 
tem um imenso valor pela paisagem 
deslumbrante em redor, principal-
mente a vista fantástica para o vale 
em	 direção	 a	Oura	 e	 Vidago,	 onde	
é possível descortinar o percurso 
que o comboio fazia em pleno es-
forço vencendo o enorme desnível 
existente. A imaginação leva-nos ao 
passado até aos tempos em que o 
silvo das locomotivas a vapor ecoa-
ria por estas serras e vales em sinal 
de progresso e modernidade. Tempo 
de descansar, recarregar baterias 
e continuar viagem que terá segui-
mento na próxima edição.

Oura Loivos

Antigo canal ferroviário entre Oura e Loivos
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Antigo canal ferroviário perto de Loivos



Fotografias : José Sousa 

turismo fazendo uma pequena home-
nagem à Gazeta dos Caminhos de 
ferro, que durante décadas aliou 
o caminho-de-ferro em Portugal 
com o turismo e com a divulgação 
do que o país tinha para oferecer 
ao visitante, aqui ficam alguns 
dos locais que merecem ser visi-
tados numa próxima vez que viaje 
até onde, em tempos, passou a Li-
nha do Corgo.

Barragem de Peneda

Vidago

Palace Hotel de Vidago 
é um edifício situado em 

Vidago, concelho de Chaves. 
Clássico e emblemático hotel 

termal, foi desenhado em 
1910 pelo arquitecto José fer-

reira da Costa e inaugurado 
pelo rei D. Manuel II.

Em Chaves podemos encontrar a ponte 
romana sobre o Rio Tâmega (Ponte do Trajano), 

erguida entre fins do século I e o início do século 
II d.C, e também as Termas de Chaves, de origem 

Romana, com alvará de 1899, situadas em ple-
nos jardins marginais do Tabolado, junto ao rio 

Tâmega.

Barragem da Peneda, situada no rio 
Tâmega a escassas metros de distância 
do antigo apeadeiro situado na Linha do 

Corgo com o mesmo nome.

Rio Tâmega em Chaves

Caldas de Chaves
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2600 na Imprensa Nacional

Opinião

O	Jornal de Notícias levantou, durante o mês de Abril, a polémica 
sobre os investimentos feitos na frota de locomotivas eléctricas 
da CP e, em particular, sobre a desactivação das locomotivas 

2600 após anos de sucessivos investimentos na série.
O	artigo	tem	algumas	incorrecções,	nomeadamente	no	número	de	locomotivas	construídas.	O	jornal	alega	

que	uma	 fonte	 insistiu	e	contrariou	a	CP	 (que	diz	serem	21	as	 locomotivas	da	série,	e	bem),	dizendo	que	
são	26	locomotivas	na	série.	Ou	a	fonte	está	mal	informada,	ou	não	existe,	tanta	é	a	documentação	até	de	
conhecimento genérico que existe pela Internet fora.
No	entanto,	o	ponto	do	artigo	é	evidentemente	outro,	e	que	vale	a	pena	discutir.	O	artigo	tem	duas	teses	

paralelas: a CP comprou locomotivas em excesso face às necessidade e por outro lado investiu em locomotivas 
que haveria de descontinuar rapidamente.

Em relação à compra ou não em excesso das locomotivas 4700, importa perceber o contexto em que foi feita. 
Quando o contrato foi assinado, para 15 locomotivas e outras 10 em opção, havia até o medo que apenas 15 
não	chegassem	sequer	para	afastar	as	velhas	e	cansadas	locomotivas	2500	e	2550.	O	tráfego	de	mercadorias	
fluorescia	a	ponto	de,	a	dada	altura,	o	sábado	começar	a	parecer	um	dia	útil,	tantos	eram	os	comboios	que	
circulavam	ao	fim-de-semana,	precisamente	por	não	haver	meios	disponíveis	durante	a	semana.

No entanto, já na altura, o tráfego não estava devidamente optimizado. Muitos dos comboios eram compostos 
por	meia-dúzia	de	vagões	vazios,	e	a	ocupação	de	locomotivas	era	muitas	vezes	ineficiente.	O	grande	erro	
foi o de não se ter pensado em grande e numa óptica de optimização das operações de transporte, para 
perspectivar as necessidades futuras de locomotivas.

Foi aí que a opção de compra das 10 locomotivas foi tomada, e é aí que pode ser discutida. Essas 10 
locomotivas	só	foram	julgadas	necessárias	pois	se	observava	uma	operação	ineficiente	e	com	comboios	em	
multiplicação.
Em	2009,	a	avassaladora	crise	instalou-se	e	as	25	4700	entraram	ao	serviço.	Foram	mais	do	que	suficientes	

para afastar as 2500 e 2550 e até para enviar para o Longo Curso muito mais locomotivas 5600 do que tinha 

João Cunha 



sido previsto, a ponto do Longo Curso ter hoje em dia rotações bastante largas e confortáveis para a série.
Nem	dois	anos	passaram,	e	até	as	2600	ficaram	excedentárias,	sendo	o	seu	fim	decretado	em	Janeiro	de	

2011.
Passemos	então	às	2600.	O	grande	investimento	na	série	data	de	2004,	ano	a	partir	do	qual	as	locomotivas	

foram renovadas. Uma nova mesa de condução, novos instrumentos de controlo e climatização, a par da 
revisão mais profunda que a série sofreu na sua história. Primeiro, as 12 2600 de primeira série e depois, a 
partir de 2007, também as 2620, a segunda série, sofreu tratamento idêntico. Apenas 4 das 21 locomotivas 
escaparam ao investimento – 2621, 2622, 2625 e 2629.

Neste ponto, a actualização da série impunha-se, mas não deixa de ser estranho pensar que a CP o fazia 
numa altura em que já preparava os IC a 200 km/h, tarefa que arredaria obviamente as 2600, por estas só 
poderem circular a 160 km/h. 

Quanto às mercadorias, quando a CP decidiu investir na série para as preparar para o tráfego de mercadorias, 
instalando o comando múltiplo, já decorria o processo de aquisição das locomotivas 4700. Uma vez mais, não 
se	olhou	às	necessidades	futuras	no	sentido	de	optimizar	o	parque.	Ou	não	se	investia	de	todo	nas	2600,	ou	
não se compravam 25 4700. As duas coisas em conjunto parece opção difícil de explicar e, claro, pelo caminho 
ficaram	alguns	milhões	que	fariam	falta	à	empresa	para	outros	investimentos	igualmente	necessários.

Em 2011, já com a frota toda encostada, a CP ainda substituiu o comando múltiplo em todas as 10 locomotivas 
com este equipamento, instalando novos autómatos e ligações… Que nunca foram usados. Até a 2601, abatida 
ao serviço por acidente, foi restaurada, integralmente revista e … enviada para a linha de abate.

Até podemos arranjar explicações plausíveis para decisões que anos mais tarde parecem claramente 
erradas, mas não deixa de ser também de lamentar que a série esteja mal protegida e resguardada, quando o 
número	de	electrificações	anunciadas	e	o	potencial	de	crescimento	do	tráfego	de	mercadorias	parece	anunciar	
um potencial futuro para aumentar o parque eléctrico da CP. Em que estado estarão estas locomotivas nessa 
altura? Será a CP obrigada a gastar mais uma fortuna em locomotivas novas, 
quando tinha à sua mão locomotivas bem preparadas para o tráfego pesado?

A polémica levantada pelo Jornal de Notícias conseguiu levantar muitas questões sobre o passado e sobre o 
futuro. Todos ganhávamos se fosse mais claro para todos de que forma são comandadas as empresas públicas 
e qual o sentido e prioridades dos seus investimentos.
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João Cunha

João Cunha
Em todo o panorama fer-

roviário, depois das lo-
comotivas 2600, nenhu-

ma outra série me encantou tanto 
como as maravilhosas Nohab. As 
automotoras suecas, construídas 
em 1948, duraram até 2006, altu-
ra em que, com 58 anos de ida-
de, acharam que já tinham vivido 
o	suficiente.

Nenhum outro material ferrovi-
ário dava tanto prazer a um en-
tusiasta ferroviário. Automotoras 
pequenas, acolhedoras, com 
uma	 performance	 e	 uma	 fiabili-
dade nada habitual para material 
com 50 anos, e saltitonas onde a 
linha não fosse não grande coisa. 
Desde a primeira vez que andei 
numa, talvez em 2003, andei o 
mais que pude até elas saírem 
de serviço.

A	 finalizar	 o	 12º	 ano,	 e	 sem	
aulas à tarde, não raras vezes 
passei o rio Tejo só para as poder 
ver. E num dia chuvoso, a ideia 
foi uma ida e volta a Évora. Uma 
viagem cheia de peripécias. A No-
hab 0110 que me levou do Pinhal 
Novo a Casa Branca, avariou à 
entrada de Torre da Gadanha. 
Na realidade não era bem uma 
avaria, pelo menos das impediti-
vas de andar. Estas automotoras 
aliás caracterizavam-se por isso 
mesmo… se levassem com uma 
granada, a seguir era dar à cha-
ve e seguir viagem. Mas um dos 
veios de transmissão teimava 
em pregar partidas. Chegámos 
a Casa Branca já atrasados, e lá 
esperava pelo cruzamento o mer-
cadorias Beja – Praias do Sado, 

com duas 1550 e uma enorme 
composição de cimento e pedra 
de Cuba.

Ainda à espera estava a No-
hab 0105, para a ligação com 
Évora. A pobre Nohab 0105 tinha 

um aviso na cabine, indicando 
limitação a 70 km/h em vez dos 
100 km/h habituais, devido a um 
incidente	que	lhe	tinha	danificado	
um dos bogies. Não havia proble-
ma,	pensei	eu.	O	ramal	de	Évora	
estava então limitado a 50 km/h, 

Spotting

fotografias que 
contam histórias



Spotting

21

portanto os 70km/h da automotora 
até eram excessivos.

O	que	eu	me	enganei!	O	maquinis-
ta, conhecedor da linha (em péssimo 
estado)	e	com	pressa	para	 recupe-
rar o atraso, lançou-se a 90 km/h. 
Os	 saltos	 eram	 indescritíveis,	 e	 só	
abrandámos após a primeira ponte, 
altura em que a automotora saltou 
demais e, claro, provocou algum 
medo.

A chuva caía com grande intensi-
dade. No Tojal, estação hoje desa-
parecida, cruzámos com o antigo ci-
menteiro de Estremoz, que naquele 
dia já tinha recebido um reforço de 
mercadoria na estação de Monte 
das Flores, com uma composição 
comprida de vagões balastreiros.

Em Évora, tempo apenas para 
comprar uma água, e regressar à 
automotora. Em Casa Branca, a liga-
ção de Beja já esperava. Era a 0111, 

uma das três automotoras que che-
garam	ao	final	da	vida	quase	em	es-
tado original, e que hoje em dia está 
afecta ao Museu Ferroviário, apesar 
do vandalismo de que foi alvo nos 
últimos anos.

A chuva não abrandava, antes 
pelo contrário, e lançámo-nos a 100 
km/h rumo a Vendas Novas. Para-
gem ao sinal: na estação de Ven-
das Novas, em sentido contrário, 
entrava a Nohab 0113, com o Pinhal 
Novo – Vendas Novas que circulava 
na altura para promover o regresso 
a Vendas Novas de quem tinha ido 
trabalhar para Lisboa ou para a zona 
envolvente do Pinhal Novo. Uma 
vez imobilizada a 0113, avançámos 
e detivemo-nos na estação da famo-
sa terra das bifanas, ladeando ou-
tra irrestível “joaninha”, o carinhoso 
nome com que ferroviários e entu-
siastas apelidavam estas velhinhas 

automotoras suecas.

À chegada ao Pinhal Novo, toda 
a gente devia sair. A CP na altura já 
promovia um estapafúrdio transbor-
do, apesar da maioria das pessoas 
seguir para o Barreiro, que era pre-
cisamente o mesmo destino da No-
hab, que recolhia ao seu depósito. 
Já “habitués” nestas lides, consegui-
mos que a tripulação nos deixasse 
seguir na Joaninha até ao Barreiro, 
na marcha sem serviço. Todos aque-
les apeadeiros entre o Pinhal Novo 
e o Barreiro, hoje totalmente renova-
dos e irreconhecíveis, foram passa-
dos a velocidades sempre entre os 
100 e os 110 km/h (estas automoto-
ras ganhavam velocidade com uma 
rapidez	espectacular!).

Grandes memórias destes tem-
pos.	Na	fotografia,	estação	de	Ven-
das Novas, e o regional Pinhal Novo 
–	Vendas	Novas.	Fotografia	tirada	a	
partir do regional Beja – Pinhal Novo.

Comboios Talgo em PorTugal
24 e 25 de maio, Para a liga dos CamPeões

Madrid - Lisboa
Três nocturnos

Três diurnos

Lisboa - Madrid 
Seis nocturnos

Talgo IV, VI e VII© Nuno Magalhães
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Ricardo Quinas

Em fevereiro de 2012, as locomotivas 5622 e 5627 
aguardavam a hora de partida da central com o 66582/3Ricardo Quinas

Mercadorias

Os comboios 66850/1 
e 66582/3 cumprem 
o trajecto Porto de Sines 

– Central do Pego – Porto de Sines. 
Estas marchas fazem parte do trá-
fego que assegura há largos anos 
o abastecimento de carvão para a 
central termoeléctrica do Pego, com 
um número de circulações variável 
ao longo do tempo.

O	 comboio	 nº	66850/1 parte 
do Porto de Sines de madrugada, 
perto das 4 horas da manhã e che-
ga praticamente cinco horas depois 
ao	 destino.	 Os	 23	 vagões	 Uaoos	
que integram a composição deste 
serviço, perfazendo mais de 2.000 
toneladas, são desacoplados das lo-
comotivas e começam pouco depois 
a ser descarregados para um fosso, 
através de um cabo que assegura a 
sua tracção.

O	 comboio	 nº	66582/3 parte 
da Central de Pego em direcção a 
Sines pelas 11h07, podendo circular 

com a mesma composição que le-
vou anteriormente, após ser descar-
regada, ou em alternativa trocar para 
uma outra composição semelhante 
deixada pelo serviço anterior. Dá 
entrada no Porto de Sines perto das 
17 horas, onde cada vagão é nova-
mente carregado com 60 toneladas 
de antracite.

Estes serviços circulam por re-
gra diariamente, mas estão sujeitos 
ao ritmo de chegada dos barcos de 
carvão a Sines e à actividade da 
central do Pego, muito incerta, em 
especial no Inverno, e que motivam 
frequentemente alterações pontuais 
a estas marchas (de facto, a mar-
cha 66582/3 actualmente não 
existe)	ou	mesmo	a	supressões	pro-
longadas.	O	comboio	nº	66850/1 
consegue ser bastante pontual, em 
contraponto ao 66582/3 que par-
te frequentemente com algum atra-
so, apesar de o poder recuperar pelo 
caminho.

A tracção de todo este tráfego 
está atribuída em exclusivo às loco-
motivas 4700, em unidade múltipla, 
fazendo cada unidade destas uma 
média 1,5 idas e voltas por dia ao rit-
mo habitual para este tráfego de três 
comboios por dia em cada sentido. 
Contudo, até Abril de 2012 foi um 
parque restrito de locomotivas 5600 
que marcou este tráfego, rendidas 
apenas após alteração dos engates 
Atlas para engates UIC reforçados 
nos vagões Uaoos.

O	 horário	 do	 comboio	 nº	
66850/1 limita as suas fotogra-
fias	quase	em	exclusivo	à	Linha	do	
Norte e Linha da Beira Baixa, tendo 
uma luz favorável em especial no 
Verão. Pelo contrário, o serviço nº 
66582/3 pode ser fotografado em 
todo o seu trajecto, com luz favorá-
vel em especial após entrar na Linha 
do Norte.

Comboios de Carvão 
Sines – Pego – Sines 

66850/1 e 66582/3
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A 4709 e 4706 iniciam o trajecto final do 66580/1 no Ramal do Pego, 
dedicado em exclusivo a este tráfego, Mouriscas, Março de 2014

Uma múltipla de locomotivas 4700 atravessa fernando Pó com o 66582/3, Setembro de 2012

Ricardo Quinas

Ricardo Quinas

Partida: 3h56
Chegada: 08h54
Tempo de percurso: 4h58
Distância percorrida: 325,19 km
Tipo de marcha: T-100
Tipo de locomotiva: CP 4700
Regime de frequência: Diário

Partida: 11h07
Chegada: 17h00
Tempo de percurso: 5h53
Distância percorrida: 325,19 km
Tipo de marcha: T-100
Tipo de locomotiva: CP 4700
Regime de frequência: Diário
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No mundo do modelismo 
ferrioviário as carrua-

gens CoRail no esquema CP 
estão presentes tanto na esca-
la N como na escala H0, tendo 
sido reproduzidas pela Lima 
e	Roco	(escala	H0)	e	pela	Ar-
nold	(N).

As CoRail CP foram cons-
truídas na Sorefame em 1985  
sob licença Alshtom e estrea-
ram-se em serviço comercial 
na CP no ano seguinte, asse-
gurando os comboios de lon-
go curso do serviço Alfa (até 
à entrada dos comboios pen-
dulares,	 entre	 1999	 e	 2000)	
e a partir de 1988 também o 
serviço Intercidades até à ac-
tualidade. São, também, uti-
lizadas em diversos serviços 
especiais (como alugueres a 
grupos ou para peso-freio de 
comboios como o de transpor-

te	de	material	de	via	estreita)	e	
mais recentemente em serviço 
Interregional na Linha do Mi-
nho e Douro, em substituição 
das automotoras 592 sempre 
que necessário.

Estas carruagens estão, 
ao dia de hoje, divididas em 
quatro tipos, diferenciando-se 
segundo o serviço oferecido: 
1ª classe, Bar + 1ª classe, 2ª 
classe e carruagem VIP. 

Desde a sua estreia até à 
actualidade estas carruagens 
ostentaram três esquemas 
de	pintura.	O	primeiro	esque-
ma que durou de 1986 até 
sensivelmente 2002 apenas 
apresentava as portas nas 
laterais e nos topos coloridas 
(em	laranja),	sendo	o	resto	da	
carruagem em inox à excep-
ção de uma pequena faixa a 

cinza na parte de baixo das 
laterais e a clássica risca ama-
rela por cima das janelas nas 
carruagens	 com	 1ª	 classe.	 O	
segundo esquema destas car-
ruagens durou poucos anos, 
desde 2001 a 2009, sendo 
idêntico ao primeiro esquema 
mas com uma faixa verde ao 
longo das janelas em cada la-
teral e novos pictogramas re-
presentado	as	classes.	O	 ter-
ceiro e actual esquema destas 
carruagens tem também uma 
faixa verde nas janelas, mas 
num tom mais claro que o do 
segundo esquema. Conta, ain-
da, com algumas riscas e com 
zonas a verde escuro nas car-
ruagens de 2ª classe e a azul 
escuro nas carruagens de 1ª 
classe e nas de Bar. As carru-
agens Bar têm ainda uma re-
presentação de monumentos 
de diversas cidades portugue-

Corail CP à esCala

João Joaquim 

A s carruagens CoRail que 
diariamente percorrem a 
rede ferroviária nacional 

inseridas em comboios InterCida-
des estão também presentes no 

mundo do modelismo ferroviário, 
permitindo aos modelistas a recria-
ção de diversos dos seus serviços.

Vários

João Joaquim
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sas. Junto aos topos, as car-
ruagens Bar têm também uma 
risca amarela, diferenciando-
-as das carruagens de 1ª clas-
se. Neste esquema as portas 
laranja nas laterais mudaram 
de cor para verde claro, man-
tendo-se a laranja as portas 
dos topos. Desapareceu, tam-
bém, a clássica risca amarela 
de 1ª classe.

As carruagens que circulam 
em Portugal são baseadas nas 
carruagens produzidas em 
França apresentando visual-
mente uma notória diferentça, 
pois as carruagens portugue-
sas contam com canelado nas 
laterais e no tejadilho. Tam-
bém o interior das carruagens 
mistas são diferentes, pois na 
SNCF as carruagens Bar são 
acompanhadas por 2ª clas-

se e não por 1ª classe como 
acontece em Portugal. 

Tal como na realidade, no 
modelismo as CoRail CP são 
baseadas nas carruagens 
francesas, tendo quer a Lima, 
quer a Roco e mesmo a Arnold 
optado por não corrigir total-
mente as diferenças existen-
tes entre as duas versões. 

Assim, o interior das carrua-
gens Bar não corresponde ao 
interior das carruagens reais, 
com uma disposição de ban-
cos diferente. Também o inte-
rior da carruagem VIP foge ao 
real. Em relação ao canelado, 
ambos os fabricante optaram 
por simular os canelados nas 
laterais com decalques, man-
tendo os tejadilhos como na 
versão francesa (com excep-

ção das referências da Roco 
lançadas em 2007 e que re-
presentavam o segundo es-
quema adoptado nestas carru-
agens nos primeiros anos do 
século XXI – faixa verde nas 
janelas	e	portas	laranja).

Carruagens Lima

A primeira aparição das 
CoRail CP num catálogo da 
Lima aconteceu em 1993, no 
catálogo de novidades edita-
do por este fabricante. Neste 
catálogo foram apresentadas 
as três referências que a Lima 
produziu e comercializou, cor-
respondendo cada referência 
a um dos tipos de carruagens 
existentes no parque da CP à 
data do seu lançamento à es-
cala (a carruagem VIP apenas 

Carruagem Mista Bar/1ª classe fabricada pela Lima – pormenor das laterais assimétricas (Lima Collection)

João Joaquim

João Joaquim
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surgiu	no	início	do	século	XXI).
As CoRail CP da Lima foram comercializa-

das nas gamas Collection e Startset.

Na gama de iniciação Startset as carrua-
gens eram apresentadas em conjuntos com-
postos por uma locomotiva da série CP 5600 
(com	a	numeração	5601),	uma	carruagem	de	
1ª classe, uma carruagem de 2ª classe, uma 
carruagem bar / 1ª classe, um circuito oval e 
um transformador eléctrico. 

Na gama Collection as carruagens eram 
comercializadas numa embalagem própria, 
acompanhada por alguns acessórios para co-
locar, furações na zona dos faróis de cauda e 
um pequeno folheto de instruções (nas primei-
ras produções das carruagens CoRail estes 
acessórios e as furações não estavam incluí-

dos,	surgindo	posteriormente).
As referências da gama Collection comer-

cializadas pelas Lima foram as seguintes:
Corail 1ª Classe - 309678K

Corail 2ª Classe - 309679K

Corail Bar/1ª classe - 309680K

Embora as carruagens das duas gamas 
tivessem a mesma base e a mesma pintura, 
diferiam em diversos pormenores, sendo as 
carruagens da gama Startset de menor deta-
lhagem que as da gama Collection.

As carruagens da gama Startset face às da 
gama Collection	 apresentavam	a	 tampografia	
mais reduzida, as portas dos topos e as jane-
las das casas de banho não estavam pintadas, 
tinham rodas em plástico e não em metal e os 

Carruagens de 1ª e 2ª classe fabricadas pela Lima (Lima Collection)

João Joaquim

João Joaquim
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frisos das janelas estavam por 
pintar.

Ao contrário das primeiras 
CoRail SNCF produzidas pela 
Lima, as CoRail CP foram re-
produzidas à escala exacta 
de 1:87, pelo que o seu com-
primento é de 303 mm e não 
de 284 mm como era habitual 
neste tipo de carruagem até 
ao início dos anos 90. Esta 
opção, embora complicasse a 
circulação destas carruagens 
em raios menores, permitia 
que o seu comprimento fos-
sem	fiel	ao	verdadeiro.	De	for-
ma a não comprometer o girar 
do bogie devido à presença 
das escadas de acesso às 
portas, a Lima optou por des-
centralizar o pivot dos bogies. 
Esta opção afecta um pouco 
a inscrição dos rodados nas 
curvas de raios menores, pelo 
que não é aconselhável fazer 
circular este material por cur-
vas de raio inferior a 400 mm.

As CoRail CP da Lima es-
tão equipadas com cinemáti-
cas de alongamento e caixas 
NEM para os engates, permi-

tindo que as carruagens circu-
lem sem espaço entre si em 
recta e que tal aproximação 
não as impeça de circular con-
venientemente em curva. É, 
também, possível substituir o 
engate de origem (o standard 
NEM)	por	um	outro	à	escolha	
pelo modelista.

Os	 interiores	 destas	 car-
ruagens são simples, sendo 
constituídos apenas por uma 
peça em plástico injectado 
onde estão representados os 
assentos	 e	 o	 passadiço.	 Os	
interiores podem ser melho-
rados com a colocação de 
passageiros e cortinas, assim 
como pintando os assentos 
nas cores utilizadas na reali-
dade.

Embora as CoRail da Lima 
não estejam preparadas de 
fábrica com iluminação inte-
rior, a sua instalação não é 
complicada, em virtude do es-
paço disponível no interior da 
carruagem e pela facilidade 
com que se retira o tejadilho. A 
colocação de faróis de cauda 
é idêntica, não vem de fábri-

ca mas a sua colocação não é 
demasiado exigente. De notar 
que as primeiras carruagens 
comercializadas não traziam 
os	oríficios	dos	faróis	de	cau-
da (sendo necessário realizar 
as furações caso se deseje a 
sua	 instalação),	 ao	 contrário	
dos últimos exemplares co-
mercializados pela Lima.

Carruagens Roco

Em 2007, a Roco apos-
tou, à semelhança da Lima, 
também na comercialização 
de carruagens CoRail no es-
quema CP, vindo ao encontro 
da forte e crescente procura 
deste tipo de carruagens pe-
los	modelistas	portugueses.	O	
resultado recompensou forte-
mente a aposta, tendo os mo-
delos esgotado rapidamente 
e sem necessidade de preços 
promocionais. Em 2010, a 
Roco optou por uma nova edi-
ção destas carruagens, desta 
vez no esquema original, to-
talmente metalizadas. Contu-
do, optou pela produção de 
apenas carruagens de 1ª e de 

Carruagem VIP fabricada pela Roco

João Joaquim
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2ª classe. A carruagem mista 
de Bar e 1ª classe não foi re-
produzida, uma decisão curio-
sa e estranha, já que impede 
os modelistas portuguesas de 
recriarem os comboios onde 
estas carruagens circularam 
até à adopção do segundo es-
quema. Desta forma apenas 
se conseguem recriar os com-
boios que circularam durante 
a transição do primeiro para o 
segundo esquema, onde era 
normal circularem carruagens 
com o novo esquema em mis-
tura com o antigo.

Provavelmente fruto desta 
opção e com uma ajuda da 
crise instalada no nosso país, 
a 2ª edição das carruagens 

CoRail CP esteve longe de 
ser	 um	 sucesso,	 ficando	 por	
vender bastantes conjuntos 
e aparecendo poucos meses 
após o lançamento diversas 
promoções em inúmeras lo-
jas, tendo o preço chegado a 
quase metade do inicialmente 
comercializado.

As carruagens lançadas em 
2007 contemplaram os quatro 
tipos existentes na época no 
parque da CP: 1ª classe, 1ª 
classe / bar, 2ª classe e VIP. 
O	esquema	escolhido	foi	o	se-
gundo utilizado pela CP nas 
suas carruagens, risca verde 
nas janelas com as portas a 
laranja. 

Tal como nas carruagens 
lançadas pela Lima, os inte-
riores das carruagens Bar não 
tinham a disposição dos ban-
cos conforme as reais da CP, 
visto que reproduziam os inte-
riores das carruagens france-
sas onde o bar era partilhado 
com a 2ª classe. Também o 
interior da carruagem VIP não 
corresponde ao real.

Embora o canelado lateral 
fosse simulado com recurso 
à colocação de um decalque 
(sem	 qualquer	 relevo)	 o	 teja-
dilho destas carruagens, ao 
contrário das da Lima, estava 
reproduzido correctamente e 
não	 de	 forma	 simplificada	 –
representando o tejadilho das 

Carruagens de 1ª e de 2ª classe fabricadas pela Roco – versão anos 2000

João Joaquim
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carruagens francesas.

As CoRail CP da Roco fo-
ram comercializadas em con-
juntos de três e duas carrua-
gens. No caso do conjunto de 
três carruagens de referência 
45928, o mesmo era compos-
to por uma carruagem de 1ª 
classe, uma carruagem de 1ª 
classe / bar e uma carruagem 
de 2ª classe. Já o conjunto de 
duas carruagens de referência 
45929 era composto por uma 
carruagem de 2ª classe e uma 
carruagem VIP.

A cinemática do engate 
permite alongamento na ins-
crição em curva e possui caixa 
NEM para fácil troca de tipo de 
engate se desejado. As carru-
agens da Roco vinham equi-
padas por engates de proxi-
midade	 da	 marca.	 Os	 pivots	

dos bogies estão centrados no 
mesmo, tendo a Roco optado 
por ter uma pequena parte da 
saia das carruagens móvel 
que abre e fecha consoante a 
necessidade do bogie em ro-
dar. Esta opção permite que 
as carruagens circulem sem 
problemas em curvas de raio 

pequeno, embora seja uma 
opção nada realista visto que 
tal não acontece na realida-
de. É uma concessão estética 
para melhorar a funcionalida-
de dos modelos.

Também as CoRail CP da 
Roco não foram comercializa-
das com iluminação instalada 

Carruagem Bar + 1ª classe fabricada pela Roco - versão anos 2000

Conjunto Roco 64036 – 1 carruagem de 1ª classe e 1 carruagem de 2ª classe

João Joaquim

Conjunto Roco 64035 – carruagens de 1ª classe e de 2ª classe

© Roco

© Roco
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de fábrica, mas à semelhan-
ça das carruagens da Lima, a 
sua instalação (assim como a 
dos	 faróis	 de	 cauda)	 é	 relati-
vamente acessível de realizar 
pelo próprio modelista (ver ar-
tigo sobre este tema na Trains-
potter	44	de	Abril	de	2014).

As carruagens editadas em 
2010 foram comercializadas 
em dois conjuntos, sendo um 
deles composto por uma car-
ruagem de 1ª classe e duas 
carruagens de 2ª classe (refª 
64035)	 e	 o	 outro	 por	 uma	
carruagem de cada tipo (refª 
64036).

Em termos de caracterís-
ticas, as novas carruagens 
eram iguais às primeiras fa-
bricadas pela Roco, com a 
excepção do tejadilho. Desta 
feita, a Roco optou por colo-
car os tejadilhos incorrectos, 
equipando as carruagens com 
tejadilhos iguais aos da carru-
agens francesas.

Carruagens Arnold

A Arnold apostou também 
nas CoRail CP sensivelmente 
em simultâneo com a Lima, 
apresentando as suas refe-
rências perto de meados da 
década de 90 do século pas-
sado – representando o es-
quema original desta carrua-
gens, totalmente metalizadas 
com as portas em laranja. 

Mais uma vez a aposta re-
caiu na adaptação do mode-
lo francês para o português, 

tendo as carruagens produzi-
das pela Arnold o tejadilho in-
correcto, o canelado lateral si-
mulado através de decalques 
e o interior das carruagens Bar 
conforme o modelo francês.

Foram até hoje as únicas 
CoRail CP reproduzidas à es-
cala N – 1:160.

A sua comercialização foi 
realizada através de dois con-
juntos com três carruagens 

cada. Um dos conjuntos era 
composto por uma carruagem 
de 1ª classe, uma carruagem 
Bar e uma carruagem de 2ª 
classe e tinha a referência 
0335.	 O	 outro	 conjunto	 era	
composto por uma carruagem 
de 1ª classe e duas carrua-
gens de 2ª classe e tinha a re-
ferência 0336.

As carruagens comercia-
lizadas pela Arnold estavam 
equipadas com o engate pa-

Arnold 3571 – Carruagem CoRail CP de 1ª classe

Foto Autor Desconhecido

Arnold 3573 – Carruagem CoRail CP Bar / 1ª classe

Foto Autor Desconhecido

Arnold 3572 – Carruagem CoRail CP de 2ª classe

Foto Autor Desconhecido



drão da escala N, não contando com ilumina-
ção	 interior.	 A	 sua	 reprodução	 obedecia	 fiel-
mente à escala, contando com o comprimento 
de 165 mm.

A detalhagem das carruagens era de boa 
qualidade, não faltando o friso em metálico nas 
janelas e várias inscrições nas laterais.

Contudo, o vidro das janelas das casas de 
banho não se encontra pintado por dentro em 
branco tal como acontece na realidade, um 
pormenor que o modelista pode fazer por si 
próprio de forma a aproximar mais ainda o mo-
delo à realidade.

À semelhança das carruagens editadas à 
escala H0, também as CoRail da Arnold não 
contava com iluminação interior e faróis de 
cauda funcionais. Devido às dimensões pró-
prias da escala N, a sua instalação por parte 
do modelista não é uma tarefa fácil.

Face à época em que foram lançadas no 
mercado e ao reduzido número de exemplares 
disponibilizado, actualmente estas carruagens 
são raras de encontrar à venda, aparecendo 
apenas esporadicamente algum exemplar em 
páginas de leilões online.
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Composição CoRail em serviço Intercidades – Vila Nova de Gaia, 2007

João Joaquim

Conjunto Arnold 0335 – 1ª classe, 
Bar/1ª classe e 2ª classe

© Armindo Sequeira

Conjunto Arnold 0336 – 1ª classe e 2ª classe

© Armindo Sequeira



A 1424 traccionando uma marcha 
de encaminhamento de material 
para transporte da UDD 9632 
desde Aveiro até às oficinas de 
Contumil, francelos, 18-04-2013 

Joao Joaquim
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Exposição Modelismo 
Ferroviário

O	Grupo Desportivo Ferroviário do 
Barreiro vai receber nos dias 24 e 25 

de Maio a segunda edição da Exposição de 
Modelismo Ferroviário do Barreiro. A expo-
sição vai apresentar miniaturas ferroviárias 
de várias escalas, português e estrangeiro, 
e uma maquete modular, estando aberta a 
inscrições a quem queira participar.

Esta exposição vem na sequência da pri-
meira Exposição de Modelismo Ferroviário 
do Barreiro que aconteceu em 2013 nos 
dias 18 e 19 de Maio.



No próximo mês vamos acompanhar:
> Comboio Presidencial na Linha da Beira Baixa

> Especiais Liga dos Campeões


