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Junho	 e	 o	 primeiro	 semestre	 de	 2020	 fecham	
com	a	 confirmação	do	 processo	de	 aquisição	
de	carruagens	da	Renfe	por	parte	da	CP,	um	

processo	que	se	 iniciou	no	final	de	2019.	As	primeiras	
marchas	 de	 encaminhamento	 das	 carruagens	
espanholas	para	Guifões	vêm	culminar	um	longo	esforço	
para	equipar	a	CP	de	mais	meios	de	produção	deste	tipo,	
algo	projectado	em	2016	por	Manuel	Queiró,	esquecido	
depois	 por	 Carlos	 Nogueira	 e	 agora	 amplificado	 e	
finalmente	executado	por	Nuno	Freitas.	

É	uma	grande	vitória	da	actual	administração	da	CP,	
que	se	debate	ainda	com	a	incompreensível	inacção	do	
Ministério	das	Finanças,	que	entre	 “erros”	processuais	
e	 sucessivos	 adiamentos	 no	 reenvio	 do	 contrato	 de	
serviço	público	para	o	Tribunal	de	Contas	vai	adiando	
o	momento	de	desembolsar	aquilo	que	de	livre	vontade	
contratualizou	com	a	empresa.

As	carruagens	que	já	chegaram	e	ainda	vão	chegar	
a	Portugal	 não	são	novas,	mas	em	material	 rebocado	
essa	pode	bem	ser	uma	característica	secundária,	dado	
o	excelente	nível	de	construção,	 já	que	estes	veículos	
repousam	desde	logo	sobre	bogies	de	altas	prestações	
e	conforto.	Por	outro	lado,	este	reforço,	que	chegará	a	
cerca	de	50%	da	capacidade	instalada	até	aqui,	dota	a	
CP	de	meios	para	enfrentar	alguns	dos	desafios	que	tem	
pela	frente,	onde	o	embaraço	de	não	ter	frota	eléctrica	
suficiente	foi	poupado	apenas	por	uma	execução	tardia	
e	 complicada	 do	 lado	 do	 gestor	 de	 infra-estruturas.	
Agora,	 por	 fim,	 a	 CP	 vai	 ter	 condições	 para	 acudir	 à	
linha	do	Minho	e,	a	médio	prazo,	ao	Algarve	e	ao	Oeste,	
independentemente	do	que	se	passe	com	a	malograda	
compra	 de	 comboios	 novos,	 cujo	 processo	 se	 arrasta	
nos	tribunais.

A	maioria	dos	veículos	que	chegam	a	Portugal	são	de	
nível	similar	aos	comboios	Alfa	Pendular	e	muitos	deles	
foram	desactivados	apenas	nos	últimos	meses,	
o	que	perspectiva	uma	recuperação	rápida	nas	
oficinas	de	Guifões.	Uma	das	questões	para	as	
quais	aparecerá	resposta	nos	próximos	meses	
é	 se	 a	 empresa	 aproveitará	 este	 material	 de	
alto	nível	para	substituir	as	Corail	nos	comboios	
Lisboa	 –	 Porto,	 enquanto	 essas	 carruagens	
esperam	 a	 prometida	 renovação	 total.	A	 outra	
hipótese	 será	 o	 emprego	 directo	 do	 novo	
material	 circulante	 em	 linhas	 como	 o	 Minho,	
de	 imediato	 permitindo	a	 interrogação	 sobre	a	
conveniência	de	manter	designações	comerciais	
actuais	para	classificar	serviços	para	os	quais	a	
CP	afectará	material	circulante	de	qualidade	até	
aqui	desconhecida.

Neste	 número	 da	 Trainspotter	 destacamos	

este	processo	e	temos	a	colaboração	de	Jaime	Camblor	
para	nos	apresentar	em	profundidade	estas	carruagens	
que	agora	chegam	–	nada	como	começarmos	o	contacto	
com	esta	nova	realidade	com	a	casa	arrumada!

A	relativa	bonança	da	concretização	de	tão	ansiado	
reforço	 de	 frota	 não	 esconde,	 no	 entanto,	 a	 dura	
realidade	–	apesar	da	situação	sanitária	que	vivemos	e	
do	impedimento	para	reduzir	a	oferta,	só	agora	a	CP	teve	
finalmente	direito	ao	contrato	de	serviço	público	visado	
pelo	Tribunal	 de	Contas,	 no	 culminar	 de	um	processo	
que	se	arrastou	desde	logo	nas	secretárias	do	Ministério	
das	Finanças.

António	 Costa	 livra-se,	 ao	 fim	 de	 cinco	 anos,	 do	
triste	 epíteto	 de	 ser	 o	 único	 primeiro-ministro	 das	
últimas	décadas	que	não	colocou	um	euro	que	fosse	na	
subsidiação	do	serviço	público	que	a	CP	presta	a	mando	
do	Estado,	o	que	não	deixa	de	ser	espantoso	dada	a	
facilidade	 com	 que	 desembolsa	 quantias	 milionárias	
com	a	TAP	 (uma	empresa	sem	obrigações	de	serviço	
público)	ou	com	o	Novo	Banco	(onde	pelos	vistos	nem	
os	contratos	leu).

Esta	 insustentável	 leveza	 com	 que	 se	 sobrevoa	 o	
que	nos	dizem	ser	a	prioridade	nacional	da	ferrovia	traz	
do	horizonte	nuvens	negras	que	ameaçam,	ainda	mais	
porque	o	ministro	Pedro	Nuno	Santos,	que	até	aqui	vinha	
fazendo	um	papel	interessante	na	defesa	do	sector,	se	
lança	agora	pela	estrada	inútil	da	ideologia	para	torrar	os	
milhares	de	milhões	de	Euros	que,	obviamente,	faltarão	
depois	em	algum	lado	–	e	podemos	adivinhar	qual.

Na	 CP	 vê-se	 competência	 mas	 em	 tudo	 o	 resto	
vemos	muitas	dúvidas	na	preparação	para	o	que	vai	ser	
o	ano	europeu	da	ferrovia	–	2021.

Boas	leituras!

Vilar Formoso com as carruagens para a CP, 01-07-2020
©  António Gonçalves

João Cunha



A locomotiva 2601 reboca o 
primeiro conjunto de carruagens 
na passagem pelo viaduto do 
Côa. 01 de Julho de 2020.

João Cunha
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CoNtrAto de serviço 
PúbliCo dA CP

tribuNAl de CoNtAs Já deu visto Ao CoNtrAto de serviço PúbliCo

OFinalmente! Depois de uma longa espera 
o processo de contratação do serviço pú-
blico ferroviário à CP foi aprovado no dia 

26 de Junho. Relembramos que o processo andou 
demasiado tempo atrasado e sujeito a demoras pro-
cessuais pouco compreensíveis quando se sabe da 
prioridade dada publicamente aos caminhos de fer-
ro nos discursos políticos. 

Resumindo	parte	da	história	final	deste	processo,	no	
final	de	Maio,	o	Tribunal	de	Contas	tinha	rejeitado	pela	
terceira	vez	o	visto	ao	contrato	de	serviço	público	da	CP	
e,	desta	vez,	devido	a	uma	relevante	omissão	processu-
al	da	parte	do	Governo,	que	ainda	não	tinha	publicado	
a	 autorização	 de	 despesa	 que	 acompanha	 os	 valores	
prometidos	no	contrato	de	compensação	à	empresa	pú-
blica.

Esta	incrível	falta	foi	corrigida	apenas	a	4	de	Junho	de	
2020,	com	o	Governo	a	publicar	em	Diário	da	República	
a	autorização	de	despesa	para	o	período	de	2020-2029,	
o	período	inicial	de	contratação	de	serviço	público	à	CP	
–	o	período	pode	ser	alargado	por	mais	cinco	anos	se	
existirem	aquisições	de	material	circulante.

Com	 esta	 publicação,	 esperava-se	 que	 por	 fim	 esti-
vessem	reunidos	os	requisitos	processuais	e	legais	para	
ser	dado	o	visto	ao	contrato,	permitindo	à	CP	aceder	às	
fundamentais	indemnizações	pela	prestação	do	serviço	
público	 a	 que	 está	 obrigada	 pelo	 Estado.	 Recorde-se	

que	esta	era	uma	exigência	legal	da	própria	União	Eu-
ropeia,	que	vigora	desde	1	de	Janeiro	de	2019.	Foram	
ainda	necessários	esperar	mais	22	dias.

O	 presente	 contrato,	 agora	 com	 visto	 de	 aprovação	
do	Tribunal	de	Contas	da	data	do	dia	26	de	Junho	TdC,	
vigora	a	partir	de	1	de	Janeiro	de	2020,	tendo	por	isso	a	
CP	direito	a	receber	todas	as	verbas	desde	o	início	do	
ano	assim	que	esteja	de	facto	em	execução.

Aos	valores	autorizados	e	exibidos	abaixo	acresce	IVA,	
sendo	de	destacar	que	o	valor	é	decrescente,	apesar	da	
inflação	esperada,	o	que	pressionará	a	CP	a	melhorar	
os	seus	indicadores	de	gestão	ao	longo	deste	período.

l Em	2020	—	€	88	101	529,00;

l Em	2021	—	€	89	384	372,00;

l Em	2022	—	€	98	463	385,00;

l Em	2023	—	€	95	494	697,00;

l Em	2024	—	€	84	396	072,00;

l Em	2025	—	€	79	329	754,00;

l Em	2026	—	€	81	051	000,00;

l Em	2027	—	€	81	089	409,00;

l Em	2028	—	€	78	984	534,00;

l Em	2029	—	€	74	393	654,00.

Comboio Correio
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Comboio Regional nº 5601; Lisboa Santa Apolónia -> Castelo Branco, Alferrarede, 09-07-2016. © Ricardo Quinas
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medwAy m&r reForçA 
digitAlizAção dA emPresA  

2.ª FAse dA imPlemeNtAção do sAP
A MEDWAY - Maintenance & Repair (MEDWAY 

M&R) acaba de concluir a segunda fase da 
implementação do sistema SAP, com a fi-

nalidade de gerir a actividade de manutenção, mo-
nitorizar o real desempenho do material circulante 
em serviço comercial e ainda estabelecer contactos 
com os clientes, em modo remoto, maximizando a 
eficiência do serviço e a fiabilidade dos dados tran-
sacionados.. 

Este	sistema	–	implementado	em	duas	fases,	dada	a	
abrangência	global	do	projecto	–	permite	obter	informa-
ção	de	suporte	a	uma	frota	com	mais	de	2.500	veículos	
activos,	 de	 diversas	 tipologias,	 a	 operar	 na	 península	
ibérica	 e	 promover	 uma	gestão	 efectiva	 dos	 trabalhos	
de	manutenção	desenvolvidos	pela	Empresa	–	Contro-
lo	Financeiro,	Compras,	Logística,	Stock,	Planeamento,	
Calibração,	Execução	e	Faturação.

Bruno	 Silva,	 Director	 Geral	 da	 MEDWAY,	 destaca:	
“Este	 foi	mais	 um	 importante	 passo	 na	 transformação	
digital	da	MEDWAY,	um	processo	complexo	do	qual	nos	
congratulamos	 tê-lo	 implementado	 durante	 o	 contexto	
pandémico	que	vivemos.	O	resultado	alcançado	com	a	
implementação	desta	solução	traduz	a	competência	da	

equipa	consultora	e	do	empenho,	dedicação	e	audácia	
de	 todos	os	colaboradores	MEDWAY	que	participaram	
ativamente	no	desenvolvimento	e	implementação	desta	
nova	solução.”

A	MEDWAY	M&R	surgiu	com	o	propósito	de	responder	
às	necessidades	de	manutenção	do	material	circulante	
com	o	enfoque	na	disponibilidade	para	o	serviço	e	na	
fiabilidade	em	exploração,	vectores	de	 referência	para	
diferenciar	 o	 serviço	 ao	 cliente	 num	sector	 fortemente	
regulado	e	competitivo,	devido	à	presente	liberalização	
do	transporte	de	mercadorias.	

À	data	(obs.16	de	Junho),	com	uma	semana	do	siste-
ma	em	produção,	a	MEDWAY	registou	a	entrega	para	
o	 serviço	 de	 exploração	 de	 15	 locomotivas	 e	 de	 121	
vagões,	 as	quais	 ocorreram	em	 tempo	 real	 e	no	 local	
correspondente	à	efetiva	prestação	de	serviço.	Este	pro-
cesso	permitiu	aproximar	a	manutenção	da	exploração,	
potenciando	assim	a	pronta	disponibilidade	do	material	
circulante	para	o	serviço	comercial,	assegurando	as	ne-
cessárias	condições	de	segurança	para	a	circulação	e	
em	observância	pelo	normativo	aplicável	enquanto	Enti-
dade	Responsável	pela	Manutenção.

Comboio especial entre Alhandra e o ramal Petrogal Asfaltos à passagem por Santiago do Cacém, 30 de Abril de 2019. 
©  António Pombo
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reNFe merCANCiAs estreou 
oPerAções em PortugAl
No dia 23 de Junho, a Renfe 

Mercancias iniciou as suas 
operações em Portugal, com 

o primeiro serviço de mercadorias 
operado em exclusividade a partir de 
uma estação portuguesa. Apesar da 
curtíssima distância para a fronteira, 
esta honra cabe ao novo tráfego de 
contentores Elvas – Huelva, operado 
semanalmente às terças pela Renfe 
Mercancias. 

Previamente	ao	início	do	serviço,	a	Ren-
fe	realizou	diversas	marchas	de	formação	
entre	Badajoz	e	Elvas.

Carregado	e	descarregado	no	 terminal	
de	contentores	de	Elvas,	este	novo	tráfe-
go	será	efectuado	por	 locomotivas	333.3	
com	um	comprimento	total	de	309	metros	
e	um	peso	de	980	toneladas.

A locomotiva 333-375 sai de Badajoz em direcção a Elvas com uma marcha de formação. 01 de Junho de 2020. 
©  José Luis Torres Blázquez
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O novo serviço de mercadorias de contentores de Transitex com carga da MacAndrews de Elvas a Huelva-Cargas (Nº 42837/6).
Medina de las Torres 30-6-2020.©  Alejandro M. Medina

Locomotiva 333-366 com o primeiro comboio de mercadorias entre Elvas e Badajoz dando entrada na estação espanhola no dia 
23 de Junho. ©  José Luis Torres Blázquez
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low Cost rAil reCuPerou 
A “virgeN de lA luz”

A Low Cost Rail, operadora baseada em Es-
panha, deu a conhecer nos primeiros dias 
de Junho a locomotiva 269.851, adquirida à 

Renfe e revista integralmente em Fuencarral, Madrid. 
A locomotiva-tandem (união permanente de duas lo-
comotivas 269) foi apresentada numa simples e ele-
gante decoração de base branca, com alguns adere-
ços (logótipos da LCR, linhas azuis e logótipos da 
Tramesa). 

A	locomotiva,	que	irá	estar	dedicada	aos	tráfegos	side-
rúrgicos	da	Tramesa	com	origem	nas	Astúrias,	foi	ainda	
baptizada	“Virgen	de	la	Luz”,	recuperando	uma	tradição	
muito	 espanhola,	 com	 décadas	 de	 existência.	 Então,	
eram	as	 locomotivas	Talgo	as	que	recebiam	este	bap-
tismo	tão	especial.

Trata-se	de	mais	uma	unidade	269	que	a	Renfe	não	
necessitava	e	que	vendeu	a	operadores	privados	que,	
com	um	custo	 relativamente	baixo,	 revalorizam	para	o	
seu	próprio	interesse.	Esta	locomotiva	permitirá	rebocar	
os	pesados	comboios	siderúrgicos	pela	mítica	rampa	de	
Pajares,	 com	 grandes	 vantagens	 face	 às	 locomotivas	
diesel	333.3	que	constituem	quase	na	totalidade	a	frota	
operacional	da	Low	Cost	Rail.

Apesar	 dos	 bons	 augúrios,	 a	 locomotiva	 avariou	 na	
primeira	vez	que	tentou	subir	a	rampa	de	Pajares,	estan-
do	a	ser	reparada	desde	então.	Para	o	seu	lugar,	a	LCR	
chamou	 três	outras	 locomotivas	Mitsubishi	 269,	nesse	
caso	alugadas	à	Renfe.

 Primeiro comboio carregado da Low Cost Rail, a 12 de Junho, de Gijon para Villadangos. Asturias.  ©  Jaime Camblor
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 ©  Low Cost Rail

 ©  Low Cost Rail

 ©  Low Cost Rail

 269.851 com o primeiro comboio vazio Villadangos-Puerto de Xixón no dia 11 de Junho.  ©  Álvaro Fernández
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 Um dos primeiros comboios do novo tráfego de bobinas entre o Porto del Musel (Xixón) e Villadangos (León). De novo as 
269.850 voltaram a cruzar a Rampa de Payares.  Mieres , 16 de Junho. ©   Álvaro Fernández

Desta feita à passagem por La Rotiella no dia 16 de Junho. ©   Álvaro Fernández
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Composição com as bobinas no dia 16 de Junho na zona de Malveo. ©   Álvaro Fernández

As locomotivas Mitsubishi 269 alugadas à Renfe para substituir a 269.851. Montinana, 26 de Junho.	©   Álvaro Fernández
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Ferro de moNCorvo 
vAi CirCulAr de Comboio

Paradas desde Março, as minas de ferro de 
Torre de Moncorvo vão reiniciar produção já 
em Julho, de acordo com o presidente da 

empresa portuguesa, Ricardo Santos Silva.   

	 Devido	 à	 procura	 nos	mercados	 internacionais,	 em	
subida,	 a	 empresa	 alcançou	 acordos	 para	 exportação	
para	a	Europa	e	mercado	árabe,	num	volume	de	300.000	
toneladas	de	agregado	de	ferro	até	ao	final	do	ano.

A	 empresa	 Aethel	 Mining	 diz	 ter	 já	 contratualizada	
toda	a	maquinaria	necessária	para	reiniciar	produção	e	
elevá-la	ao	patamar	extractivo	pretendido,	confirmando	
ainda	que	nesta	nova	 fase	de	 laboração	as	minas	 re-
correrão	ao	comboio	para	levar	o	agregado	de	ferro	do	

Pocinho,	aonde	chegará	de	camião,	até	ao	porto	de	Lei-
xões.	A	empresa	prevê	a	operação	de	dois	comboios	por	
dia	entre	as	extremidades	da	 linha,	o	que	não	deixará	
de	ser	um	desafio	para	a	gestão	de	tráfego	de	uma	linha	
que	viu	desaparecer	estações	e	 linhas	de	cruzamento	
nos	últimos	anos.

Caso	 as	 circulações	 se	 concretizem	 será	 também	o	
regresso	 dos	 comboios	 de	mercadorias	 à	 estação	 do	
Pocinho,	anos	depois	do	tráfego	de	cimento	ter	sido	su-
primido.	Actualmente	os	comboios	de	mercadorias	da	li-
nha	do	Douro	circulam	apenas	até	à	estação	de	Godim,	
perto	da	Régua.

Os comboios de mercadorias podem voltar a pisar os carris a caminho do Pocinho como acontecia em Março de 2012. 
Fotografia do transporte de cimento entre Gaia e o Pocinho ao quilómetro 142 da linha do Douro. ©  Jorge Lopes



 Antigas instalações da mina de ferro de Torre de Moncorvo em serra do Roboredo. Abril de 2019.

 ©  Ricardo M. Ferreira

1515

Local onde em tempos se extraiu o ferro de Torre de Moncorvo em serra do Roboredo, e que em 
breve voltará a ter actividade. Abril de 2019. ©  Ricardo M. Ferreira

As antigas instalações de cimento da Secil no Pocinho que entretanto deverão começar a ser usadas 
para o carregamento do ferro de Moncorvo. Março de 2020. ©  Ricardo M. Ferreira
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moderNizAção dA

 liNhA dA beirA AltA 
troço PAmPilhosA - sANtA CombA dão

CoNCordâNCiA dA meAlhAdA

O site da Fergrupo anunciou no passado dia 
12 de Junho que a Infraestruturas de Por-
tugal tinha adjudicado a essa mesma em-

presa, em consórcio com a Comsa, a primeira gran-
de obra do projecto de renovação da linha da Beira 
Alta, mais precisamente a empreitada relativa à “Mo-
dernização da Linha da Beira Alta, Troço Pampilhosa 
– Santa Comba Dão e a Construção da Concordân-
cia da Mealhada.” Este projecto de modernização da 
Linha da Beira Alta faz parte do Plano Estratégico de 
Transportes e Infraestruturas, e é uma ligação fun-
damental e prioritária já que faz parte do Corredor 
Internacional Norte. 

Segundo	 foi	 possível	 apurar,	 a	 empreitada	 foi	 adju-
dicada	pelo	valor	de	74,7	milhões	de	euros,	e	 tem	um	
prazo	de	conclusão	de	810	dias.	Inicialmente	a	IP	tinha	
colocado	um	valor	base	de	60	milhões	para	a	empreita-
da,	valor	considerado	insuficiente	pelas	diversas	empre-
sas	de	construção	ferroviária,	o	que	obrigou	a	empresa	

gestora	 da	 rede	 ferroviária	 a	 proceder	 a	 prorrogações	
de	prazo	e	ao	aumento	do	valor	base	para	80	milhões	
de	euros.

Como	referido	anteriormente	a	empreitada	vai	dividir-
-se	 em	 dois	 projectos	 distintos,	 a	 renovação	 da	 linha	
existente,	 numa	 extensão	 de	 34	 quilómetros	 entre	 as	
estações	 da	 Pampilhosa	 e	 de	 Santa	 Comba	Dão	 e	 a	
construção	 da	 nova	 concordância	 que	 permitirá	 aos	
comboios	Norte	–	Vilar	Formoso	evitar	a	inversão	na	es-
tação	da	Pampilhosa.

A	empreitada	 irá	abranger	a	 totalidade	dos	quilóme-
tros	entre	as	duas	estações	 referidas	anteriormente,	e	
segundo	informações	disponibilizadas	pela	Fergrupo,	os	
principais	trabalhos	a	serem	efectuados	neste	troço	de	
via	são:

 
 Viaduto e nova geometria do plano de água. 

Adaptado do Projecto de Execução da Concordância entre a Linha da Beira Alta e a Linha do Norte

moderNizAção dA viA
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•	Melhoria	 da	 infraestrutura	 e	 superestrutura	 da	 via,	
aumentando	a	secção	transversal	para	dispor	de	carril	
60E1	sobre	barra	larga	soldada,	novas	travessias	poli-
valentes	de	betão	e	balastro	granítico;

•	Montagem	de	novos	aparelhos	de	via;

•	Estabilização	de	taludes,	muros	de	contenção	e	ou-
tros	tratamentos	geotécnicos;

•	Melhoria	das	condições	de	drenagem	longitudinal	e	
transversal;

•	Melhoria	do	sistema	actual	de	catenária,	sinalização	
e	telecomunicações;

•	Substituição	de	postos	fixos	de	rádio	por	novas	es-
tações	GSM-R;

•	Ampliação	da	Estação	de	Mortágua	(pk	72+200)	para	
permitir	o	cruzamento	de	comboios	de	750	metros,	e	au-
mentar	a	capacidade	do	terminal;

•	Supressão	das	Passagens	de	Nível	aos	quilómetros	
59,025	 no	 Luso	 e	 74,415	 em	Mortágua,	 e	 construção	
de	uma	Passagem	Inferior	e	Passagem	Superior	como	
restabelecimento	alternativo	de	passagem;

•	Reparações	e	tratamento	anticorrosivo	de	7	pontes	
metálicas	e	de	1	muro	de	pedra	argamassada;

•	Reparações	e	melhoria	da	drenagem	longitudinal	em	
10	túneis;

•	Modernização	e	prolongamento	de	plataformas	em	
Apeadeiros;

•	Trabalhos	de	fecho	de	Estações,	Apeadeiros,	Pontes,	
e	em	zonas	urbanas,	 tal	 como	colocação	de	barreiras	
acústicas	para	mitigar	os	efeitos	do	ruido	e	vibrações;

•	Reposição	de	serviços	afectados.	

ProJeCto dA CoNCordâNCiA dA meAlhAdA
A	 construção	 da	 Concordância	 da	Mealhada	 será	 a	

intervenção	mais	aguardada	dos	últimos	tempos	no	ob-
jectivo	de	facilitar	o	movimento	ferroviário	entre	o	norte	
do	país	e	a	fronteira	de	Vilar	Formoso,	acabando	de	vez	
com	as	inversões	a	que	estavam	os	comboios	obrigados	
a	fazer	na	estação	da	Pampilhosa.	

Será	assim	construída	uma	ligação	directa	electrifica-

da	e	em	via	única	entre	a	linha	da	Beira	Alta	e	a	linha	do	
Norte,	através	da	referida	concordância.	A	Concordância	
insere-se	na	Linha	do	Norte	na	via	descendente,	estan-
do	prevista	uma	diagonal	entre	esta	via	e	a	ascendente.	
Será	 também	 criada	 uma	 estação	 técnica,	 situada	 na	
concordância,	 com	 uma	 linha	 de	 resguardo	 com	 820	
metros	de	comprimento	entre	as	estacas	 limites	e	que	
irá	funcionar	como	“buffer”	de	entrada	e	saída	da	linha	

 Localização da futura Concordância entre a Linha da Beira Alta e a Linha do Norte.
Adaptado do Projecto de Execução da Concordância entre a Linha da Beira Alta e a Linha do Norte.



Comboio Correio

18

do	Norte.	 Isto	 irá	permitir	melhorar	a	operabilidade	da	
estação	da	Pampilhosa	da	linha	do	Norte.	A	Concordân-
cia	 será	alimentada	pelas	SST	das	 linhas	onde	 se	 in-
sere,	sendo	dotada	de	uma	zona	neutra	ao	km	2,866	da	
Concordância.

A	conjunção	dos	dois	projectos,	modernização	da	via	
e	construção	da	concordância,	terá	as	seguintes	vanta-
gens:	

•	Garantir	 a	 interoperabilidade	do	corredor	 com	apli-
cação	de	travessa	polivalente;

•	Permitir	uma	carga	máxima	rebocada	de	1.400	t	por	
tração	simples	e	tendo	por	base	a	locomotiva	europeia	
de	referência	Euro	4000;

•	Implementar	um	sistema	de	drenagem	adequado	em	
toda	a	zona	de	intervenção;

•	Prever	a	 instalação	das	 instalações	fixas	de	 tração	
elétrica;

•	Prever	a	instalação	de	infraestruturas	de	suporte	aos	
sistemas	de	sinalização	e	telecomunicações;

•	Implementar	o	retorno	de	corrente	de	tração,	terras	

de	proteção	(RCT+TP).

A	estação	da	Pampilhosa	serve	como	ponto	de	cru-
zamento	 da	 linha	 do	Norte,	 ao	 quilómetro	 231,0	 e	 da	
linha	da	Beira	Alta	ao	quilómetro	50,425.	Se	no	sentido	
sul	–	Vilar	Formoso	–	sul	os	comboios	fazem	o	percurso	
directo,	para	os	comboios	com	destino	e	origem	ao	norte	
do	país,	como	por	exemplo	Leixões,	há	a	necessidade	
de	reverter	as	locomotivas	na	estação.

O	Estudo	Prévio	que	foi	elaborado	pela	CONSULGAL	
em	meados	de	Setembro	de	2017,	refere	que	a	 futura	
concordância	 irá	 ligar	a	zona	do	quilómetro	53,002	da	
linha	da	Beira	Alta	e	o	quilómetro	235,331	da	 linha	do	
Norte.

O	traçado	escolhido	vai	desenvolver-se	basicamente	
em	 dois	 perfis,	 um	 composto	 essencialmente	 por	 ter-
raplanagens	e	outro	onde	será	necessário	construir	um	
viaduto	 com	 uma	 extensão	 de	 1250	metros	 e	 que	 irá	
servir	como	divisão	da	obra	da	concordância.	Do	 lado	
esquerdo,	com	1450	metros,	irá	ficar	a	ligação	à	linha	do	
Norte,	e	do	lado	direito,	com	600	metros,	será	a	ligação	
à	linha	da	Beira	Alta.

Nos	extremos	da	concordãncia	o	projecto	aponta	para	

 Esquema da nova estação técnica a ser construída na concordância.
Adaptado do Projecto de Execução da Concordância entre a Linha da Beira Alta e a Linha do Norte

 

Desenho esquemático de um módulo com três tramos.
Adaptado do Projecto de Execução da Concordância entre a Linha da Beira Alta e a Linha do Norte
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a	construção	de	2	linhas	de	topo,	destinadas	à	função	de	
emergência,	e	não	para	manobras.	Nessas	linhas	serão	
instalados	sistemas	de	absorção	de	choque	deslizáveis,	
com	um	comprimento	de	deslizamento	de	10,5	metros	
e	 um	 comprimento	 total	 de	 14	metros.	Basicamente	 a	
sua	função	é	imobilizar	material	circulante	em	casos	ex-
tremos	de	avarias	 dos	 sistemas	de	 frenagem.	O	 com-
primento	 das	 linhas	 de	 topo	 obedeceu	 à	 necessidade	
de	 contemplar	 o	 sistema	 de	 absorção	 de	 choques	 e	
ainda	um	comprimento	suficiente	para	a	respiração	das	
tensões	provocadas	pela	dilatação	dos	carris	de	barra	
longa	soldada.	Para	o	efeito	considerou-se	que	linha	de	
topo	terá	o	seu	início	dentro	do	AMV	sendo	para	o	seu	
comprimento	total	considerado	o	comprimento	do	ramo	
desviado	do	AMV	que	liga	com	a	linha	geral.	Estas	lin-
has	foram	previstas	com	a	função	de	emergência	e	não	
com	a	função	de	manobra	ou	de	resguardo	de	material	
circulante,	pelo	que	o	seu	dimensionamento	não	teve	em	
consideração	a	necessidade	de	permitir	a	entrada	total	
de	composições.	

Será	 construída	 uma	estação	 técnica	 na	 concordân-
cia,	entre	a	 linha	do	Norte	e	o	viaduto,	que	 irá	permitir	
o	cruzamento	de	comboios	com	750	metros	de	compri-
mento,	aumentando	desse	modo	a	capacidade	da	linha.	
A	estação	técnica	terá	um	comprimento	entre	marcos	in-
dicadores	de	limite	de	resguardo	superior	a	820	metros.	
As	ligações	da	estação	técnica	à	linha	geral	serão	feitas	
através	de	AMVs	 (Aparelho	Mudança	de	Via)	 que	 vão	
permitir	a	velocidade	de	60	km/h	na	linha	desviada.

As	linhas	da	concordância	serão	constituídas	por	car-

ril	barra	longa	soldada	60E1,	suportado	sobre	travessas	
de	betão	monobloco	polivalentes,	equipadas	com	as	cor-
respondentes	fixações	para	Carril	60E1,	e	balastro,	em	
conformidade	com	os	normativos	em	vigor,	com	uma	es-
pessura	mínima	de	0,30	m	sob	a	face	inferior	da	traves-
sa,	medida	na	prumada	do	carril	da	fila	baixa.

Os	AMVs	serão	novos,	de	geometria	Cogifer,	e	de	tg	
0.728,	os	quais	permitem	a	velocidade	de	60	km/h	no	
itinerário	do	ramo	desviado.

Foi	efetuado	o	cálculo	dinâmico	para	a	via	geral	e	para	
a	 via	 secundária	da	 concordância	para	 comboios	 con-
vencional	 e	 basculante,	 considerando	 uma	 velocidade	
mínima	de	60	km/h	e	uma	velocidade	máxima	de	100	
km/h.

No	estudo	apresentado	no	Projecto	de	Execução,	o	vi-
aduto	será	composto	por	um	tabuleiro	em	betão	armado	
e	pré-esforçado,	com	um	comprimento	 total	de	1249,5	
metros,	compreendido	entre	os	eixos	de	apoio	situados	
nos	encontros.	A	rasante	irá	desenvolver-se	a	uma	altura	
média	de	12,4	metros,	variando	entre	uma	altura	miníma	
de	8,5	metros	e	uma	altura	máxima	de	14	metros.

	A	plataforma	ferroviária	que	irá	ser	instalada	sobre	o	
viaduto,	será	composta	por	uma	via	única	que	ficará	as-
sente	sobre	uma	camada	de	balastro	que	irá	ter	uma	es-
pessura	mínima	de	30	centimetros	e	que	ficará	delimitida	
por	dois	muretes	guarda	balastro	com	30	centimetros	de	
espessura.	Serão	ainda	construídos	dois	passeios	com	
uma	 largura	 mínuina	 de	 1,50	 metros,	 os	 respectivos	
guarda-corpos	e	vigas	de	bordadura.

 Viaduto e nova geometria do plano de água. 
Adaptado do Projecto de Execução da Concordância entre a Linha da Beira Alta e a Linha do Norte
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desCArrilAmeNto NA 
liNhA beirA bAixA e NA 
estAção dA guArdA 

No dia 8 de Junho de 2020, a UTE 2257 que 
realizava o regional 5623 entre o Entronca-
mento e Castelo Branco descarrilou na li-

nha da Beira Baixa  quando circulava no troço entre 
Belver e Barca da Amieira.  

O	reboque	piloto	dianteiro	descarrilou	 totalmente,	 fe-
lizmente	sem	consequências	humanas	e	com	prejuízos	
materiais	bastante	reduzidos.	O	descarrilamento	foi	cau-
sado	pela	presença	de	uma	pedra	de	grandes	dimen-
sões	na	via.

O	comboio	socorro	do	Entroncamento	 foi	mobilizado	
para	o	carrilamento	e	a	linha	foi	reaberta	ao	final	desse	
dia,	provocando	no	entanto	vários	transbordos	ao	longo	
do	dia	e	desde	logo	para	os	comboios	Intercidades	Lis-
boa	–	Covilhã.

Nesse	mesmo	dia,	na	Guarda,	carruagens	pertencen-
tes	ao	Intercidades	que	se	encontravam	nessa	estação	
embateram	na	composição	de	empreiteiros	que	estava	
parqueada	numa	linha,	fazendo	com	que	um	dos	vagões	
embatesse	e	subisse	para	cima	do	topo	de	betão	exis-
tente	na	linha.

Também	aqui	foi	necessário	proceder	à	utilização	do	
comboio	socorro,	A	locomotiva	1413	teve	assim	um	dia	
bastante	atarefado	no	reboque	da	composição	socorro,	
já	que	após	o	regresso	do	incidente	na	Beira	Baixa,	mal	
teve	tempo	para	reabaestecer,	 inverter	e	seguir	para	a	
estação	da	Guarda.

 Composição socorro no regresso da estação da Guarda. ©  João Morgado
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 A PrimeirA mitsubishi 269  
dA medwAy

A Raxell Rail concluiu, nas suas oficinas de 
Fuencarral, a primeira revisão e renovação 
de locomotivas 269 para a Medway. As lo-

comotivas eléctricas alimentadas em corrente contí-
nua a 3.000 volts estarão dedicadas aos tráfegos em 
trajectos electrificados da companhia portuguesa 
em solo castelhano, como é o caso dos comboios 
de contentores Madrid-Abroñigal – Valencia Font 
San Lluis. 

Trata-se	da	269.355,	a	primeira	locomotiva	recupera-
da	em	Espanha	a	luzir	as	cores	corporativas	da	empre-
sa.	Fabricada	em	Espanha	sob	licença	da	Mitsubishi,	a	
269.355	é	uma	 locomotiva-tandem,	ou	seja,	é	uma	 lo-
comotiva	composta	por	duas	unidades	269	permanen-
temente	ligadas,	opção	que	foi	muito	habitual	na	Renfe,	
procurando	economias	de	manutenção	e	maior	capaci-
dade	de	arrasto.

Esta	locomotiva	é	uma	das	seis	da	sub-série	269.350,	
formadas	 a	 partir	 das	 locomotivas	 269.9.	 Estas	 eram,	
por	 seu	 lado,	 originárias	 das	 269.2,	 construídas	 entre	
1980	e	1985,	tendo	a	sua	modificação	sido	a	remoção	
do	dispositivo	mecânico	de	birredução	(que	autorizava	
as	 locomotivas	 a	 100	 km/h	 para	 mercadorias	 ou	 160	

km/h	para	passageiros).	Em	2008,	devido	ao	aumento	
da	importância	da	série	para	o	transporte	de	mercado-
rias,	foram	reunidas	permanentemente	e	trocaram	a	sua	
redução	de	passageiros	pela	redução	de	mercadorias,	
ficando	autorizadas	a	100	km/h.

Com	esquema	eléctrico	clássico	e	bogies	monomoto-
res,	equipados	de	motores	Mitsubishi,	as	269.350	apre-
sentam	uma	potência	total	de	6.200	kW	distribuída	pelos	
quatro	bogies	e	cerca	de	34,5	metros	de	comprimento.

Das	 seis	 locomotivas	 269.350	 existentes,	 duas	 es-
tão	ao	serviço	da	Continental	Rail	e	outras	duas	da	Go	
Transport.	A	Medway	reactivou	assim	a	quinta	locomoti-
va	da	série,	ficando	apenas	uma	(a	269.354)	a	aguardar	
melhor	sorte.

A	269.355	foi	formada	a	partir	das	269.908	e	269.910,	
elas	 mesmo	 provenientes	 original	 e	 respectivamente	
das	269.286	e	269.262.

Imagem partilhada no Facebook de Vía Libre. La revista del ferrocarril.
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A Infraestruturas de Portugal (IP), Águas de 
Coimbra, E.M. (AC) e Águas Centro Litoral, 
S.A (ACL), em Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes, procederam no dia 24 de Junho ao 
lançamento do concurso para a realização da Em-
preitada do Troço Portagem - Alto de São João – 
Adaptação da Infraestrutura a BRT, Adutora da Boa 
Vista e Drenagem Pluvial do Vale da Arregaça.   

	O	concurso	publicado	em	Diário	da	República	tem	um	
preço	base	de	31.765.000,00	€	e	um	prazo	de	execução	
previsto	de	545	dias,	sendo	que	o	preço	base	definido	é	
o	valor	global	previsto	para	os	trabalhos	do	Troço	Urba-
no	Portagem	–	Alto	de	São	João	no	âmbito	do	Agrupa-
mento	de	Entidades	Adjudicantes	(AEA),	com	a	seguinte	
distribuição	entre	as	entidades:

Infraestruturas	de	Portugal	com	24.320.000	€,	a	Águas	
Centro	Litoral	com	6.930.000,00	€	e	ainda	a	Águas	de	
Coimbra	com	515.000,00	€.

A	empreitada	compreende	a	adaptação	da	infraestru-
tura	 ferroviária	 existente	 no	 troço	 urbano	 do	 ramal	 da	
Lousã,	de	forma	a	possibilitar	a	criação	de	um	serviço	de	
transporte	em	autocarros	de	alta	capacidade	em	canal	
próprio,	tipo	BRT,	e	envolve,	entre	outros,	os	seguintes	
trabalhos:	

Levantamento	das	estruturas	ferroviárias	existentes;

Tratamento	 e	 adaptação	 da	 plataforma	 ferroviária,	
melhoria	da	drenagem,	estabilização	de	taludes	e	estru-
turas	de	contenção;

Adaptação	dos	arruamentos	ao	canal	existente	(pla-
taforma)	e	novo	perfil	transversal	tipo;

Integração	urbana	e	tratamento	paisagístico	e	adap-
tação	da	iluminação	pública;

Execução	de	trabalhos	de	pavimentação	betuminosa	
e	instalação	de	semaforização	e	sinalização	rodoviária;

Execução	de	zonas	de	acessos	de	emergência	e	de	
inversão	dos	veículos	rodoviários;

Execução	de	plataformas	de	passageiros;

Construção	de	canal	técnico.

	 	 A	 empreitada	 “SMM	 –	 Troço	 Portagem	 -	 Alto	 de	
São	João	–	Adaptação	da	Infraestrutura	a	BRT,	Aduto-
ra	da	Boa	Vista	e	Drenagem	Pluvial	do	Vale	da	Arrega-
ça”,	da	responsabilidade	da	Infraestruturas	de	Portugal	
(IP),integra	a	candidatura	do	Programa	Operacional	da	
Sustentabilidade	e	Eficiência	no	Uso	de	Recursos	(PO-
SEUR)	 com	 o	 código	 POSEUR-01-1407-FC-000060.
com	uma	taxa	de	cofinanciamento	de	85%.	

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/

Coimbra Parque vai definitivamente perder os elementos ferroviários que ainda estavam presentes em 2017. © José Sousa 

metrobus dA lousã
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termiNAl xxi AmPliA 
iNstAlAções FerroviáriAs
No passado dia 8 de Junho, o Ministro das 

Infraestruturas da Habitação, Pedro Nuno 
Santos deslocou-se até Sines, mais preci-

samente até junto do Terminal XXI onde decorrem 
obras de ampliação das instalações ferroviárias.   

	 A	 ampliação	 do	 terminal	 ferroviário	 representa	 um	
investimento	 de	 16,8	 milhões	 de	 euros	 e	 foi	 suporta-
do	pela	PSA,	que	é	a	concessionária	do	Terminal	XXI,	
e	 pela	APS	 (Administração	 do	 Porto	 de	 Sines).	 Estas	
obras	vão	permitir	aumentar	a	capacidade	de	movimen-
tação	 de	 composições	 ferroviárias,	 passando	 dos	 24	
comboios	diários	com	600	metros	de	comprimento	cada	
um,	para	um	movimento	de	36	comboios	por	dia	com	um	
comprimento	de	750	metros.	

Segundo	o	Ministro,	 “este	 investimento	permitirá	au-
mentar	a	capacidade	do	ramal	ferroviário	em	número	de	
comboios	e	no	comprimento	dos	comboios,	o	que	signi-

ficará	a	duplicação	da	capacidade	do	 ramal	 ferroviário	
e	isto	é	crítico	para	que	continuemos	a	crescer	no	Ter-
minal	XXI,	no	Porto	de	Sines,	no	geral”.	O	governante	
referiu	ainda	que	o	Porto	de	Sines	“dificilmente	parará	
de	fazer	novos	 investimentos”	 	 já	que	considera	que	a		

Na imagem podemos observar da esquerda para a direita: Nova linha de acesso, linha de inversão e a linha de gaveto
Gaveto Sines, Junho de 2020. ©  Ricardo Quinas

©  Administração dos Portos de Sines e do Algarve
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ligação	ferroviária	aos	portos	é	fundamental	para	o	de-
senvolvimento	da	economia.

A	APS	referiu	que	o	projeto	contempla	ainda	“o	redi-
mensionamento	do	‘layout’	do	actual	ramal”	para	permi-
tir	manobras	de	comboios	de	750	metros	e	o	aumento	
do	tráfego	“com	a	construção	de	uma	4.ª	 linha	de	804	
metros	de	comprimento,	e	de	uma	nova	linha	de	rever-
são	adequada	à	dimensão	destas	composições	para,	no	
futuro,	garantir	a	ligação	dos	dois	terminais”.

A		APS	destacou	ainda	que	no	futuro	poderá	vir	a	ser	
instalada	uma	5.ª	linha	de	resguardo,	
aumentando	desse	modo	a	capacida-
de	 para	 manobrar	 comboios,	 assim	
como	uma	 ligação	ao	 futuro	Terminal	
Vasco	da	Gama,	com	a	construção	de	
um	segundo	acesso.

Da	empreitada	fizeram	ainda	parte	a	
construção	de	duas	linhas	novas	com	
capacidade	 de	 receção	 de	 composi-
ções	de	750	metros	de	comprimento,	
obra	 	 que	 já	 foi	 concluída	 e	 que	 foi	
executada	sob	a	égide	da		PSA	Sines.

Estas	obras	permitiram	também	que	
fosse	 instalado	um	sistema	de	sinali-
zação	em	todas	as	linhas,	controlado	

por	uma	sistema	remoto,	fosse	ainda	instalado	um	posto	
de	 transformação,	equipamento	eléctrico	e	 todo	o	sof-
tware	necessário	ao	funcionamento. 

No	site	da	APS		foi	disponibilizado	um	vídeo	referente	
à	ocasião	e	que	pode	ser	vizualizado	no	seguinte	link:

https://youtu.be/b8DORCg45SY

Sines, Junho de 2020.  © Ricardo Quinas
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CP ComPrA 51 
CArruAgeNs PArA 
reForço de FrotA

A transportadora nacional alcançou um acor-
do com a Renfe para a compra de 51 car-
ruagens de longo curso, desactivadas no 

país vizinho. Trata-se da primeira aquisição de car-
ruagens desde que, em meados dos anos 1980, a CP 
adquiriu as carruagens Corail, construídas na Sore-
fame sob licença da Alsthom.

Apesar	de	se	tratarem	de	veículos	em	segunda	mão	e	
com	alguma	idade,	é	justo	afirmar	que	a	CP	consegue	
um	reforço	 fundamental	do	seu	parque	de	Longo	Cur-
so	com	veículos	que	 tiveram	pouco	uso	e	cujo	estado	
permite	um	reaproveitamento	em	excelentes	condições,	
após	renovação.

No	lote	de	51	carruagens,	adquiridas	por	cerca	de	1,7	
milhões	de	Euros,	o	grande	destaque	vai	para	a	aqui-

sição	de	36	carruagens	ARCO,	carruagens	 renovadas	
quase	a	partir	do	zero	entre	1999	e	2014,	com	um	con-
forto	a	bordo	apenas	comparável	aos	comboios	de	alta	
velocidade	 que	 circulam	 no	 país	 vizinho.	Aptas	 a	 200	
km/h,	 dispõem	 de	 sistemas	 de	 informação	 ao	 passa-
geiro,	áudio,	vídeo	e	um	conforto	geral	de	grande	nível.	
Muito	 embora	 possam	 precisar	 das	 normais	 revisões	
para	 recuperarem	a	 sua	melhor	 face,	 é	 possível	 dizer	
que	oferecem	padrões	de	conforto	similares	aos	com-
boios	pendulares	do	nosso	país,	o	que	desde	 logo	diz	
muito	do	nível	com	que	a	CP	se	apetrecha.

As	 restantes	 quinze	 carruagens	 estão	 dispersas	 por	
várias	 séries.	Seis	delas	 são	carruagens-couchette	da	
série	9.600,	construídas	em	Espanha	sob	licença	da	Als-
thom,	de	modelo	Corail.	Há	ainda	duas	carruagens	de	1ª	
e	duas	de	2ª	das	séries	9.100	e	9.300,	respectivamente,	

Uma longa fila das carruagens compradas a Espanha que após requalificação das oficinas de Guifões vão reforçar o parque da CP.
Vilar Formoso, 01-07-2020.  © Eduardo Guimarães
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inspirados	 nos	 reboques	
das	 automotoras	 432	 da	
Renfe	 (os	 célebres	 “Obis-
po”)	 e	 cujo	 protótipo	 ficou	
conhecido	como	Simafe.

A	 fechar	 a	 encomenda	
estão	 duas	 carruagens	 de	
compartimentos	de	1ª	clas-
se	 da	 série	 10.000,	 cons-
truídas	 no	 final	 dos	 anos	
1980	e	equipadas	 com	os	
bogies	 Grand	 Confort	 de-
senvolvidos	 pela	 CAF,	 e	
três	magníficas	carruagens	
de	1ª	classe	super-recliná-
veis,	 da	 série	 10.500,	 re-
novadas	 durante	 os	 anos	
1990	e	especialmente	ade-
quadas	 para	 trajectos	 lon-
gos.

Nesta	edição	apresentamos	um	artigo	do	Jaime	Cam-
blor,	que	traça	a	sua	história	e	principais	características	
até	chegarem	à	pertença	da	CP.

As	 carruagens	 vão	 ser	 gradualmente	 enviadas	 para	
Portugal,	 cabendo	 à	Renfe	 a	 preparação	 e	 transporte	
das	mesmas	até	Vilar	Formoso,	de	onde	a	CP	as	en-
caminhará	para	Guifões,	a	oficina	que	estará	responsá-
vel	pela	sua	reactivação.	Algumas	carruagens	dispõem	
ainda	de	potencial	de	vida	útil,	podendo	assim	ser	pou-
padas	a	uma	 revisão	geral	profunda	e	podendo	a	sua	
intervenção	 ficar	 limitada	 a	 temas	 relativos	 à	 imagem	
apresentada	perante	o	cliente	final.

Depois	da	reactivação,	as	carruagens	serão	utilizadas	
pela	CP	para	refazer	o	seu	esquema	operacional	de	Nor-

te	a	Sul,	sendo	sabido	que	a	empresa	procurará	utilizar	
carruagens	 climatizadas	 nos	 novos	 serviços	 eléctricos	
da	linha	do	Minho	e	que	terá	ainda	de,	num	prazo	rela-
tivamente	curto	 (2	anos),	preparar-se	para	a	extensão	
dos	 serviços	 electrificados	 na	 linha	 do	Douro,	Algarve	
e	Oeste,	 para	 o	 qual	 não	pode	 contar	 com	a	 frota	 de	
UTE	2240,	já	utilizadas	no	limite	e	que	desejavelmente	
deverão	ter	uma	presença	reforçada	nos	suburbanos	do	
Porto,	a	braços	com	problemas	de	capacidade	antes	da	
crise	sanitária	do	vírus	corona.

O	 parque	 de	 102	 carruagens	 de	 Longo	 Curso	 será	
assim	reforçado	com	mais	51	carruagens,	somando-se	
ainda	um	parque	regional	composto	por	19	carruagens	
Schindler	(cerca	de	metade	ainda	por	recuperar)	e	9	car-
ruagens	Sorefame,	passando	o	parque	de	carruagens	

da	CP	a	totalizar	181	ve-
ículos.	Para	 a	 sua	plena	
rentabilização	 e	 dada	 a	
curta	 margem	 existente	
no	 parque	 das	 locomo-
tivas	 5600,	 a	 CP	 tem	 já	
bastante	 adiantada	 a	
reactivação	 das	 locomo-
tivas	 2600,	 elementos-
-chave	 para	 expandir	
este	tipo	de	operação	em	
Portugal.

De	seguida,	apresenta-
mos	no	quadro	anexo	os	
veículos	que	chegarão	a	
Portugal	 para	 reforçar	 a	
frota	da	CP,	nas	suas	nu-
merações	Renfe	actuais.

Interior de um exemplar de carruagem de 1ª classe recentemente compradas pela CP. 
Vilar Formoso, 01-07-2020.  © Eduardo Guimarães

Interior de um exemplar de carruagem de 2ª + Bar recentemente compradas pela CP. 
Vilar Formoso, 01-07-2020.  © Eduardo Guimarães
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As PrimeirAs mArChAs
A operação logística para o transporte das primeiras 

18 carruagens começou no dia 29 de Junho, já depois 
de muitas das carruagens terem passado pelas oficinas 
da Renfe para serem reautorizadas a circular. Nesse dia, 
uma locomotiva 253 levou as 18 carruagens até Venta 
de Baños, centro nevrálgico das operações da Renfe 
Mercancias, que assegurou o transporte em Espanha.

No dia seguinte, já a reboque de uma locomotiva 
diesel 333.3, as carruagens seguiram para Salaman-
ca, onde aguardaram a manhã de dia 1 de Julho para 
chegarem a Portugal, à boleia do comboio internacional 
47841 Salamanca – Vilar Formoso, normalmente dedi-
cado ao transporte de produtos 
siderúrgicos.

Do lado português, uma equipa 
de técnicos de Guifões esperou 
a composição, enquanto ao mes-
mo tempo desciam do Porto a 
Vilar Formoso as locomotivas en-
carregues do transporte em solo 
nacional que, contrariamente ao 
que sucedeu em Espanha, se di-
vidiu em duas marchas. A 5601 
rebocou a 2601 até à Pampilho-
sa, onde a locomotiva Alsthom 
assumiu as rédeas até à fronteira 
– um regresso em tracção da sé-
rie a esta linha, que não frequen-

tava desde 1 de Fevereiro de 2011.

Em Vilar Formoso a 2601 assegurou depois a primei-
ra das marchas que, graças a um cruzamento evitado 
e uma condução especialmente afinada acabou por 
adiantar substancialmente ao longo do trajecto. Já a 
5601 ficou com a segunda marcha, que cumpriu horário 
de chegada a Contumil rigorosamente à tabela. Cada 
locomotiva assegurou o transporte de nove carruagens.

Uma agradecimento a todos aqueles que acompanha-
ram e fotografaram este momento histórico dos cami-
nhos de ferro em Portugal e disponibilizaram as imagens 
para compôr um album magnifíco.

A 253-060 com 18 carruagens “Arco” da série 2000, na sua viagem com destino a uma nova vida 
em Portugal, nas imediações da Villamediana (Palencia), 29-06-2020. © Víctor de la Cruz García

A 333-388 a puxar as “Arco” na segunda etapa da sua viagem até Portugal, perto de 
Fresno el Viejo, 30-06-2020. © Víctor de la Cruz García
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Comboio Venta de Baños - Salamanca, passando por Dueñas,
30-06-2020 © José Luis Fernandez

Em Sancti Spiritus, a 333.388 reboca as 18 carruagens Arco em direcção a Portugal, 
01-07-2020. © Tiago Henriques

Saindo de Fuentes para Vilar Formoso, a longa composição de carruagens Arco nos 
últimos metros em Espanha, 01-07-2020. © João Cunha
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Na Pampilhosa foi a vez da 2601 tomar a dianteira da curta composição. 01-07-2020.  
© Eduardo Guimarães

Já na Linha da Beira Alta, a 2601 tomou a dianteira. Luso. 01-07-2020.  
© Fernando Libertato

A 5601 reboca a 2601 a caminho da Pampilhosa, antes de seguirem para a Beira Alta, à 
passagem pela Mealhada, 01-07-2020. © Fernando Liberato

A 5601 reboca a 2601 a caminho da Pampilhosa, na passagem pela Mealhada, antes de 
seguirem para a Beira Alta . 01-07-2020.  © Fernando Liberato
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A paisagem serrana da Abrunhosa, ainda verdejante quanto baste para contrastar com 
o laranja da 2601, 01-07-2020. © Fernando Liberato

Em Fornos de Algodres, nova paragem para cruzamento, 01-07-2020. 
© Eduardo Guimarães

Uma da paragens para cruzamento em Santa Comba Dão, 01-07-2020.  
©  Eduardo Guimarães
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Vindas de Contumil, as 2601 e 5601 passam Freineda a caminho da missão de resgate 
das carruagens Arco,01-07-2020. © João Cunha

Desde Janeiro de 2011 que uma 2600 não passava sobre o viaduto do Sobral, 
01-07-2020 © Eduardo Guimarães

O mais que famoso viaduto de Sobral voltou a ser lugar de romaria de spotters, 
01-07-2020 © Tiago Henriques
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Em Vilar Formoso a 2601 prepara-se para arrancar com a primeira fornada de 
carruagens, 01-07-2020. © Tiago Henriques

Uma longa fila de carruagens na estação de Vilar Formoso, 01-07-2020.
© António Gonçalves

A primeira composição de carruagens lança-se pela linha da Beira Alta logo após a 
saída de Vilar Formoso, 01-07-2020. © Ricardo Quinas
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Mais um “apanhado”, desta feita na estação de Celorico da Beira, 01-07-2020.
© Ricardo Quinas

Na passagem sobre o magnífico viaduto do Côa, 01-07-2020. 
© Tiago Henriques

A Beira Alta voltou a ter o encanto perdido de há uns anos atrás, com a passagem da 
composição perto da Guarda, 01-07-2020. © Fernando Liberato
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No local de Ponte Nova, a 2601 super afinada reboca a composição para Contumil. 
01-07-2020. © Eduardo Guimarães

Aquela que poderá vir a ser no futuro uma composição normal em Portugal. Passagem 
da composição em Vila Boa do Mondego,01-07-2020. © Fernando Liberato

As “corridas” enre spotters e comboio valeram bem a pena. Carregal do Sal,
 01-07-2020. © Tiago Henriques
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Lançada em direcção do Porto, a 2601 lidera a composição em plena linha do Norte 
perto de Aguim, 01-07-2020.© Eduardo Guimarães

Não tão “amada” como a 2601, a locomotiva 5601 também teve um papel activo no transporte 
das carruagens. Na passagem pela ponte do Trezói com a segunda fornada, 01-07-2020. 

© Ricardo Quinas

Uma outra imagem da composição liderada pela 5601 na Bifurcação da Pampilhosa, 
01-07-2020. ©  Eduardo Guimarães
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No crepúsculo a composição aproxima-se do destino, Espinho, 01-07-2020.
  © Pedro Mêda

A 2601 com a 98208-98209 Vilar Formoso - Contumil, incluindo um lote de 9 carruagens 
Arco para a CP. Quintans ,01-07-2020. © Ricardo M. Ferreira

Ponto final de um longo dia, Contumil, 01-07-2020  © Eduardo Guimarães
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o PArque de CArruAgeNs 
dA CP em 2020

Com a aquisição das 51 carruagens à Renfe 
e a recuperação de algumas carruagens na-
cionais, a CP chegará ao final de 2020 com 

um parque de carruagens que supera pela primeira 
vez os números de final de 2004, ano em que a CP re-
tirou de circulação mais de 50% do parque que então 
dispunha de carruagens não climatizadas. 

	 	Ao	 todo,	 a	CP	 vai	 dispor	 de	 182	 carrua-
gens,	todas	para	o	serviço	de	médio	e	longo	
curso.	 Fica	 por	 confirmar	 a	 adesão	 ou	 não	
a	 fórmulas	 “push-pull”,	 para	 os	 quais	 a	 CP	
anunciou	a	intenção	de	estudar	a	transforma-
ção	dos	antigos	furgões	de	bagagens	da	série	
92-69,	construídos	pela	Sorefame	na	década	
de	1970.

O	parque	com	que	a	CP	conta	a	partir	 de	
2020	é	ao	mesmo	tempo	suficientemente	ho-
mogéneo	 (76%	apto	a	200	km/h)	e	diversifi-
cado,	permitindo	à	CP	concorrer	em	distintos	
segmentos	de	tráfego	(regional,	inter-regional	

e	de	alta	gama),	sem	esquecer	o	turismo,	onde	as	jóias	
suíças,	as	carruagens	Schindler,	vão	brilhando.

Das	182	carruagens	consta,	para	já,	uma	carruagem	
VIP	–	a	famosa	Corail	89-97	001.	Esta	carruagem	este-
ve	para	ser	 transformada	em	carruagem	de	2ª	classe,	
mas	a	aproximação	da	total	renovação	da	série,	previs-
ta	para	arrancar	no	 início	de	2021,	colocou	em	pousio	

 Um Intercidades Lisboa - Faro, com carruagens IC Sorefame e Corail em 2016.  © João Cunha

Carruagem Corail VIP © Fernando Liberato
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esta	 ideia,	 que	 não	 se	 pode	 des-
cartar	 para	 o	 futuro.	 Para	 já,	 a	CP	
tenta	atrair	empresas	para	 reavivar	
um	 produto	 estreado	 em	 1999,	 na	
ressaca	do	fim	das	carruagens	ALFA	
Club.

As	Corail	continuam	a	ser	as	car-
ruagens	mais	numerosas	da	CP.	Às	
58	originais,	somam-se	agora	outras	
seis	 carruagens	 adquiridas	 à	 Ren-
fe,	 de	 compartimentos	 e	 com	 beli-
ches	–	depois	de	nos	anos	1980	a	
CP	 ter	 tentado	adquirir	um	elevado	
volume	 deste	 tipo	 de	 carruagens,	
eis	 que	 por	 fim	 o	 destino	 se	 cum-
pre!	Das	64	carruagens	Corail,	as	6	
carruagens-couchette	estão	aptas	a	
160	km/h,	ao	passo	que	as	restantes	
se	mantêm	aptas	a	200	km/h.	Como	
já	citado	e	conforme	a	CP	anunciou	
aquando	da	 reinauguração	das	ofi-
cinas	 de	 Guifões,	 as	 Corail	 fazem	
parte	do	programa	de	renovação	do	
parque	Intercidades,	estando	previs-
ta	a	sua	total	renovação	a	partir	de	
2021,	procurando	uma	actualização	
das	 condições	 a	 bordo	 e	 permitin-
do	a	sua	utilização	por	muitos	anos	
mais.	O	excelente	estado	geral	des-
tas	carruagens,	como	aliás	acontece	
em	todo	o	parque	Intercidades,	não	
deixará	de	emprestar	a	estas	carru-
agens	já	lendárias	a	melhor	oportu-
nidade	de	voltarem	a	brilhar.

O	destino	das	carruagens	Sorefa-
me	 IC	será	semelhante.	As	45	car-
ruagens	 conhecerão	 também	 uma	
merecida	 renovação,	 uma	 vez	 que	
apresentam	ainda	o	seu	estado	ori-
ginal	 –	 ou	 seja,	 os	 interiores	 com	
que	saíram	das	oficinas	do	Entron-
camento	 após	 a	 sua	 reconstrução	
entre	1993	e	1996.

A	 CP	 passa	 a	 integrar	 36	 carru-
agens	 de	 tipo	 Arco,	 de	 diversos	
construtores	 e	 reconstruídas	 pelas	
oficinas	 da	Renfe	 de	Málaga,	 ofici-
nas	célebres	pelo	seu	trabalho	com	
material	 rebocado	 durante	 várias	
décadas.	Também	aptas	a	200	km/h	
e	com	patamares	de	conforto	subs-
tancialmente	superiores	ao	restante	
material	 Intercidades	 de	 que	 a	 CP	
dispunha,	 estas	 carruagens	 podem	
ser	 a	 antecâmara	 das	 melhorias	 a	

 As Corail continuarão a ser a coluna vertebral do longo curso, e têm renovação 
marcada para 2021. Contumil.  © Pedro Mêda

Interior original das carruagens Corail com espaço de bar. © Fernando Liberato

Interior das carruagens Sorefame IC de segunda classe. © Fernando Liberato
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bordo	no	serviço	Intercidades,	antes	
ainda	 de	 vermos	 rolar	 as	 Corail	 e	
Sorefame	IC	renovadas.

O	parque	é	agora	completo	com	4	
carruagens	de	 tipo	Simafe,	aptas	a	
160	km/h,	e	outras	5	de	tipo	Grand	
Confort,	 também	aptas	a	160	km/h	
e	também	ingressadas	de	Espanha.	
Estas	 fecham	 o	 parque	 de	 Longo	
Curso	da	CP,	que	agora	dispõe	de	
tipologias	 distintas	 e	 que	 podem	
permitir	 explorar	 pontuais	 ligações	
de	 longo	curso	com	direcção	a	Es-
panha.

O	parque	de	médio	 curso	é	pau-
tado	por	nove	carruagens	Sorefame	
recuperadas	em	Guifões,	em	estado	
próximo	 do	 original,	 e	 cujo	 destino	
final	 será	 com	 certeza	mais	 virado	
para	o	turismo	e	os	serviços	charter	
do	 que	 o	 serviço	 regular.	 Para	 já,	
apenas	quatro	estão	recuperadas	(2	
de	2ª	e	2	de	1ª),	mas	outras	se	de-
verão	seguir,	 previsivelmente	 todas	
de	1ª	classe.

Este	parque	de	carruagens	tornou-
-se	necessário	pela	 indefinição	dos	
investimentos	 na	 empresa	 e	 a	 ne-
cessidade	de	prever	algumas	carru-
agens	que	pudessem	ser	rebocadas	
por	 locomotivas	 eléctricas	 na	 linha	
do	Minho	mas	com	a	efectivação	do	
negócio	 com	a	Renfe	não	necessi-

As Couchettes Corail, em tempos ao serviço do Sud Expresso.© Pedro Mêda.

Carruagem Arco com farol central, na estação de Monforte de Lemos.© Pedro Mêda.

A Sorefame 10-69 509 quase pronta em Guifões. Junho de 2020. © Ricardo M.Ferreira
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tam	 já	de	serem	postas	na	primeira	 linha	de	combate.	
Mantêm-se	aptas	a	140	km/h.

Por	 fim,	 uma	 espécie	 de	 segundas	 coqueluches	 da	
empresa	 –	 as	 carruagens	 Schindler.	 Esquecidas	 por	
tantos	anos,	os	atributos	que	as	distinguem	(rolamento	
suave	e	grandes	 janelas)	 transformaram-nas	no	maior	
activo	da	CP	para	aproveitar	o	filão	turístico	da	linha	do	
Douro,	linha	por	onde	circularam	durante	quase	toda	a	
carreira.	Será	até	difícil	encontrar	casos	onde	um	deter-
minado	material	circulante	tenha	marcado	de	forma	tão	
vincada	a	alma	de	um	itinerário	ferroviário.

Entre	 recuperações	 ligeiras	 de	 carruagens	 já	 ante-
riormente	 afectas	 a	 serviço	 turístico	 e	 a	 reconstrução	
de	onze	carruagens	recuperadas	do	 leito	da	morte,	as	
19	carruagens	Schindler,	aptas	a	120	km/h,	 terão	pela	
frente	bons	anos.	Até	à	chegada	das	novas	automotoras	
Stadler	(que	dificilmente	virão	antes	de	2024,	dada	a	de-
mora	do	processo	em	tribunal),	estas	carruagens	serão	

certamente	e	uma	vez	mais	o	esqueleto	da	oferta	ferro-
viária	nas	margens	do	Douro,	sendo	certo	que	continua-
rão	por	bons	anos	ao	serviço	do	turismo,	a	que	oferecem	
atributos	ímpares.	O	excelente	trabalho	das	oficinas	de	
Guifões,	 que	 está	 em	 curso,	 garante	 uma	 preparação	
só	comparável	à	própria	construção	das	carruagens,	há	
mais	de	70	anos,	 já	que	estão	a	ser	corrigidos	défices	
estruturais	e	fenómenos	de	extrema	corrosão.

No	quadro	abaixo,	é	possível	ter	uma	perspectiva	glo-
bal	das	tipologias	que	passam	a	estar	representadas	no	
parque	de	carruagens	da	CP,	sem	prejuízo	de	o	parque	
agora	confirmado	poder	vir	a	sofrer	adaptações	e	trans-
formações,	 processo	 certamente	 natural	 em	 particular	
para	as	carruagens	adquiridas	à	Renfe.

Finalização dos trabalhos na 21-22 010, Guifões Junho de 2020. © Ricardo M.Ferreira
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A Corail VIP a caminho do Porto, perto de Paialvo, no dia 28 de Maio, antes de seguir para o Douro no dia seguinte para 
cumprir aquele que foi o seu último serviço comercial  até aos dias de hoje .©  José Sousa

Duas carruagens Schindler com decorações diferentes. Depois de anos de “abandono” voltaram a fazer parte da frota 
activa da CP. Pocinho. 08 de Março de 2020. ©  José Sousa
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miNistro  Pedro NuNo sANtos  
viAJou No douro

O Ministro Pedro Nuno Santos, acompanha-
do do presidente da CP Nuno Freitas e do 
presidente da IP António Laranjo, viajou no 

passado dia 3 de Junho até à Régua, aproveitando a 
necessidade de se deslocar até à região para lança-
mento de novos projectos da IP.

A	viagem	foi	realizada	no	Interregional	865,	
habitualmente	operado	com	automotoras	es-
panholas	592	mas	naquele	dia	operado	com	
carruagens	Schindler.	O	ministro,	que	viajou	
numa	 das	 carruagens	 já	 recuperadas	 em	
Guifões,	aproveitou	a	ocasião	para	sublinhar	
a	 recuperação	que	a	CP	está	a	 fazer	deste	
tipo	de	veículos	que,	após	cerca	de	70	anos	
de	vida,	se	preparam	para	mais	alguns	anos	
de	serviço	nas	vias	férreas	durienses,	ofere-
cendo	uma	resposta	mista	às	necessidades	
de	transporte	regular	e	à	procura	turística.

Sem	 grandes	 novidades,	 a	 viagem	 serviu	
pelo	menos	para	anunciar	que	até	ao	final	do	
Verão	a	CP	tenciona	transformar	a	operação	

de	todos	os	quatro	comboios	diários	Porto	–	Pocinho	(e	
volta),	passando	a	 incorporar	este	 tipo	de	material	cir-
culante,	de	certa	forma	completando	a	primeira	fase	de	
transformação	da	oferta	na	linha	do	Douro.

Aquela que é pelos dias de hoje a imagem de marca da linha do Douro, locomotivas 1400s e carruagens Schindler.  © Tiago Duarte

Composição com o ministro a bordo na saída da estação de Contumil. 
© Tiago Duarte
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A AMT - Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, pu-
blicou uma síntese relativa ao Ecossistema Ferroviário 
Português em 2018. O documento foi disponibilizado no 

site no passado dia 20 de Maio e pode ser consultado acedendo 
a http://www.amt-autoridade.pt/ . Nesta edição iremos apresentar 
os dados mais relevantes relacionados com a situação ferroviária 
que se vivia em 2018, desde a infraestrutura aos operadores fer-
roviários, não esquecendo o ambiente e os registos financeiros.

eCossistemA Ferroviário Português
de 2018 - síNtese dA Amt

Figura 1 – Caracterização geral da Rede Ferroviária Nacional, em 2018, quanto 
à tipologia da via, largura da via e eletrificação (Fonte: IP). Adaptada do Relatório 
Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

A Rede Ferroviária Nacional em 2018 mantinha praticamente as mesmas 
características que tinha em 2017. A extensão total da rede era de 2 546 
quilómetros. A via larga, bitola ibérica representava 96% da rede, enquanto a via 
estreita era de apenas 4%.
Com 76% em via única, havia ainda 22% em via dupla e uns míseros 2% em via 
múltipla.  Como ponto mais positivo a questão de já estarem electrificados 64% da 
rede ferroviária nacional.
Resumindo a maior parte da rede é composta por via única electrificada.

Figura 2 – Evolução da extensão da rede (km), total e eletrificada (Fonte: Pordata). 
Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Desde 1990 a rede ferroviária tem vindo a “encolher” em termos de extensão, 
fruto dos diversos encerramentos de linhas e ramais. A futura reabertura do 
troço da Beira Baixa e a conclusão da nova linha Évora - Caia apresentam-se 
como um ponto de viragem relativamente à curva descendente que se tem vindo 
a verificar. Por outro lado a extensão da rede electrificada tem vindo a crescer 
bastante, principalmente a partir de 1998, muito por culpa da Expo 98 e do Euro 
2004. É previsível que num futuro próximo este número aumente com o final da 
electrificação da linha do Minho.

Figura 3 – Investimento da IP em Infraestruturas de Longa Duração (ILD) em 
milhões de euros (Fonte: IP). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema 
Ferroviário Português de 2018. 

O investimento em Infraestruturas de Longa Duração teve um valor de 92 milhões 
de euros em 2018, apresentando um pequeno aumento relativamente ao ano 
anterior. No entanto é óbvio que os valores são demasiado baixos tendo em conta 
o que aconteceu entre os anos de 2002 e 2011 onde o investimento médio anual 
rondava os 354 milhões de euros. Foram menos 262 milhões de euros investidos 
anualmente na rede ferroviária nacional.

iNFrAestruturAs
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Figura 4 – Taxa de utilização da infraestrutura média (Pacote mínimo de acesso e 
acesso às estações e apeadeiros), por tipo de serviço, em euros por CKm (Fonte: 
AMT). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 
2018. 

Segundo o relatório, os valores relacionados com a Taxa de Utilização da 
Infraestrutura (Pacote Mínimo de Acesso e Acesso às estações e apeadeiros), 
que a Infraestruturas de Portugal cobra às diversas empresas ferroviárias, de 
mercadorias e de passageiros, foram em 2018 bastante parecidos com os valores 
de 2012. Segundo dados do IRG-Rail, em Portugal os valores cobrados situam-se  
abaixo da média europeia. No caso do serviço de passageiros são apenas 56% da 
média e no serviço de mercadorias os valores são de 57% da média. É visível no 
quadro em anexo que apenas nos serviços urbanos e suburbanos é que existiu a 
maior oscilação de valores entre 2014 e 2018.

Figura 5 – Extensão, em km, das redes ferroviárias nacionais e percentagem eletrificada (2017) (Fonte: IRG-Rail). Adaptada do Relatório Síntese 
do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

A extensão da rede ferroviária nacional é considerada de reduzida dimensão relativamente a outros países europeus. Para termos de 
comparação foram escolhidos os países com “melhor classificação no Índice Europeu de Desempenho da Ferrovia, calculado pela consultora 
BCG, classificados nos 1.º e 2.º intervalos (“Tier 1” e “Tier 2”) do índice, e que fossem, paralelamente, membros do IRG-Rail”. Segundo o gráfico 
reproduzido acima Portugal ocupa a cauda da Europa, sendo que apenas a Grécia e o Luxemburgo têm uma extensão de rede ferroviária menor 
do que Portugal. É óbvia a situação do Luxemburgo tendo em conta a reduzida área do país que é sensivelmente metade da área do Algarve.

Figura 6 – Densidade da rede ferroviária em relação à área do país, em km/100km2 
(2017) (Fonte: IRG-Rail). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema 
Ferroviário Português de 2018. 

Em relação à densidade da rede ferroviária relativa à área atingimos apenas 2.8% 
da média europeia tendo por comparação os mesmos países europeus referidos 
acima, e que servem como base para comparação para os quadros seguintes. 
O encerramento de centenas de quilómetros de via férrea no interior do país é o 
principal factor para esta situação.

Figura 7 – Densidade da rede ferroviária em relação à população, em km/10.000 
Hab (2017) (Fonte: IRG-Rail). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema 
Ferroviário Português de 2018. 

A densidade de rede ferroviária relativamente á população é de 2.5% . Destaca-se 
a Suécia com 10.9%, bem longe dos números de Portugal neste tema, mas que 
no quadro anterior ficava atrás do nosso país. Resumidamente a rede ferroviária 
sueca embora não abranja uma grande área desse país serve no entanto uma 
grande percentagem da população. Como comparação temos em Portugal o caso 
de cidades como Viseu cujo perímetro urbano tem cerca de 110 000 habitantes e 
que não tem qualquer ligação ferroviária.
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Figura 8 – Intensidade de utilização da rede ferroviária, em n.º de comboios por 
km de linha por dia (2017) (Fonte: IRG-Rail). Adaptada do Relatório Síntese do 
Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Neste quadro podemos obervar que os serviços de passageiros são responsáveis 
pela maioria dos comboios efectuados em Portugal. Há casos onde o serviço de 
mercadorias é inexistente como na linha de Cascais e Vouga,  ou esporádico, 
como a linha do Algarve. Há também os casos opostos onde apenas existem 
serviços de mercadorias, como acontece nas  linhas de Vendas Novas, Sines 
e Leixões e nos vários ramais dedicados aos pólos geradores ou receptores de 
mercadoria.

Figura 9 – Índice da evolução da extensão da rede ferroviária (Fonte: Statistical 
pocketbook - 2019, EU Transport in figures, da Comissão Europeia). Adaptada do 
Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

A extensão da rede ferroviária nacional tem vindo desde 1990 a reduzir-se como 
é perceptível no quadro da esquerda. França tal como o nosso país destaca-se 
nesse indicador ocupando os dois últimos lugares, tendo em ambos a extensão 
em utilização diminuído em 17%. Nota de destaque para a Dinamarca que depois 
de uma queda abrupta começou a inverter a situação em meados de 2005.

Figura 10 – Taxa de utilização da infraestrutura (Pacote mínimo de acesso), em euros por CKm, por tipo de serviço (2017) (Fonte: IRG-Rail e AMT 
para os dados de Portugal). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Em Portugal a taxa de utilização da infraestrutura dos comboios de mercadorias e de passageiros é diferente, embora os números não sejam 
díspares como noutro países. Esta taxa significa resumidamente quanto é que um comboio paga em média por cada quilómetro que percorre.
Os valores cobrados em Portugal situam-se abaixo da média europeia. Em termos comparativos com os outros países Portugal apresentou em 
2018 uma taxa média de 56% para os serviços de transporte de passageiros, e de 57% da média para os comboios de mercadorias. Somos um 
dos países mais equilibrados nesse aspecto.
Por um lado temos a França onde os comboios de passageiros pagam muito mais do que os de mercadorias, por outro temos a Dinamarca onde 
a situação é a oposta. Logo aqui ao lado em Espanha a taxa paga pelos comboios de mercadorias é residual comparativamente com os serviços 
de passageiros.
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Figura 11 – Evolução e caracterização do número de passageiros por tipo de 
serviço (Fonte: Operadores). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema 
Ferroviário Português de 2018. 

Entre 2016 e 2018 assistiu-se a um aumento do número de passageiros na 
totalidade dos serviços ferroviários em cerca de 3,9%. De realçar que esse 
aumento de passageiros se refletiu mais nos serviços urbanos e suburbanos 
da CP Lisboa, a grande fatia do bolo no que toca ao transporte ferroviário de 
passageiros, que teve um crescimento de 1% em relação a 2017 que permitiu 
atingir os 59% da quota dos passageiros transportados. Também nos serviços de 
Longo Curso da CP se deu essa situação com o aumento de 7 para 8% da quota 
global do movimento de passageiros. Situação oposta aconteceu na CP Porto com 
a  diminuição em 1% da quota anual de número de passageiros transportados. A 
Fertagus e o serviço regional da CP apresentaram durante os anos de 2016, 2017 
e 2018  percentagens similares. 

Figura 12 – Evolução da oferta e procura: PKm, Passageiros, lugares quilómetro 
(LKm) e CKm, como índices relativos ao ano de 2012 (Fonte: AMT). Adaptada do 
Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Existiu entre 2017 e 2018 um aumento de 2,2% na procura nacional do transporte 
ferroviário de passageiros relativamente ao fator Pkm (Passageiros quilómetro). 
Este crescimento veio em linha com o que tinha vindo a acontecer nos anos 
anteriores e traduz-se assim num aumento de 17% de passageiros e 23% de 
aumento em Pkm entre 2013 e 2018.

 trANsPorte de PAssAgeiros

Figura 13 – Taxa de ocupação por tipo de serviço, em 2018 (Fonte: Operadores).
Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Na taxa de ocupação de transporte de passageiros, durante o ano de 2018 os 
serviços de longo curso da CP (Alfa Pendular e Intercidades) apresentaram 
um valor médio de 63%. Por outro lado nos serviços suburbanos a situação foi 
diferente, muito por culpa da oferta disponibilizada pela CP e pela Fertagus fora 
das chamadas horas de ponta. Durante 2018 a CP Lisboa apresentou 23% de 
taxa média de ocupação, a CP Porto 30% e a Fertagus 16%. Há ainda a apontar 
a reduzida flexibilidade da capacidade (Lkm - lugares - quilómetro) no material ao 
dispôr das operadoras deste tipo de serviço, principalmente o caso da Fertagus 

que dispõe apenas das UQEs 3500 que ou circulam sozinhas ou em múltipla.

Figura 14 – Rácio PKm/CKm por tipo de serviço, em 2018 (Fonte: Operadores).
Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

O indicador Pkm/Ckm refere-se a passageiros-quilómetro e comboios-quilómetro, 
daí surge o número médio de passageiros por comboio durante 2018. Analisando 
o quadro temos os serviços da CP Lisboa e da Fertagus com 215 passageiros 
em média por comboio, enquanto o serviço regional de passageiros movimentou 
apenas 52 em média em cada comboio durante 2018. Estes valores puramente 
teóricos significam que cada quilómetro percorrido por um comboio representa 
X quilómetros percorridos pelos passageiros ou, por outras palavras, a média 
de passageiros que é expectável encontrar num determinado instante dentro 
de qualquer comboio. Como exemplo, em 2018 seria expectável um comboio 
regional em qualquer lugar do país estar a circular em determinada altura com 32 
passageiros a bordo.

Figura 15 – Base tarifária média (BTM) por operador e por serviço, em euros 
(2018) (Fonte: AMT) Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2018. 

BTM refere-se a uma Base Tarifária Média cujo valor é apurado através da divisão 
da receita tarifária (sem IVA) pelos PKm (passageiros-quilómetro), sendo que em 
2018 o valor médio foi de 6,4 cêntimos em 2018. Houve um aumento de apenas 
1,6% relativamente ao ano anterior. Portugal é um dos países onde o valor da 
BTM é dos mais baixos.  
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Figura 16 – Taxa de variação da BTM, por serviço e por operador, de 2018 face 
a 2017 (Fonte: AMT). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2018. 

Temos aqui presente a taxa de variação da BTM de 2018 relativamente a 2017 
onde está presente o aumento de 1,6% referido no quadro anterior. O IPC é o 
índice de preços ao consumidor. Os maiores responsáveis pelo aumento existente 
de 2017 para 2018 foram os comboios suburbanos da CP Porto e os serviços de 
longo curso da CP. 

Figura 17 – Nº de passageiros (viagens) por Hab em modo ferroviário (n.º 
passageiros/Hab) (2018) (Fonte: dados do Eurostat trabalhados pela AMT). 
Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Quanto ao número de passageiros em modo ferroviário aparecemos mais uma 
vez no fim da tabela, embora ligeiramente acima da vizinha Espanha. Destaque, 
impressionante, para a situação da Suiça com números muito acima das 
congéneres europeias. Em situação oposta temos a Grécia. 

Figura 18 – Distribuição dos PKm, em %, por tipo de operador (2017) (Fonte: 
IRG-Rail) Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português 
de 2018. 

Na maior parte da Europa as empresas públicas têm a maior parte da quota 
de mercado. Em países como o Luxemburgo, França e Espanha apenas as 
empresas estatais efectuam tráfego de passageiros, enquanto que em Portugal a 
CP e a Fertagus dividem essa tarefa.  No Reino Unido a situação é completamente 
diferente, já que a quase totalidade dos serviços ferroviários de passageiros 
são efectuados por outros operadores, dos quais um terço são os operadores 
incumbentes de outros países.

Figura 19 – Base tarifária média (BTM) em cêntimos de euros e em PPS (2017) 
(Fonte: dados do IRG-Rail (BTM) e da OCDE (PPS) trabalhados pela AMT). 
Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

“PPS é a sigla de Purchasing Power Standard, uma moeda fictícia que significa 
«paridade de poder de compra padrão» em português. Unidade ‘monetária’ 
artificial que elimina as diferenças ao nível do poder de compra, isto é, dos 
diferentes níveis de preços entre países. Neste caso, em termos práticos a BTM 
foi expressa em “Euros baseados em Portugal”, i. e., são Euros que têm o mesmo 
poder de compra que em Portugal.”

Figura 20 – Proporção entre a receita de bilhética e as compensações financeiras, 
nos serviços com OSP (2017) (Fonte: IRG-Rail). Adaptada do Relatório Síntese do 
Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

As Obrigações de Serviço Público (OSP) são as obrigações que a empresa de 
transporte, se considerasse os seus próprios interesses comerciais, não assumiria 
ou não teria assumido na mesma medida ou nas mesmas condições. Consideram-
se Obrigações de Serviço Público: A obrigação de explorar, ou seja, de assegurar 
serviço de transporte com continuidade, regularidade e capacidade, relativamente 
a linhas cuja exploração lhe tenha sido atribuída; obrigação de transportar, ou 
seja, a obrigação de aceitar e efectuar o transporte de passageiros, a preços e 
condições de transporte determinados; e a obrigação tarifária, ou seja, a obrigação 
de praticar preços fixados ou homologados pelas autoridades competentes 
contrários aos interesses comerciais da empresa.
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Figura 21 – Evolução da procura, em Toneladas (103t) e quota de mercado dos 
dois operadores presentes no mercado português. (Fonte: Operadores). Adaptada 
do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

 trANsPorte de merCAdoriAs

Figura 22 – Evolução da procura, em TKm (103) (Fonte: Operadores). Adaptada do 
Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Figura 23 – Peso de cada um dos operadores no total das mercadorias 
transportadas por modo ferroviário, dos principais grupos de acordo com a 
nomenclatura NST 2007, em % de TKm (2018) (Fonte: AMT). Adaptada do 
Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Para melhor compreensão do quadro, a sigla NST refere-se á nomenclatura NST 
2017 destinada a representar os principais grupos de mercadorias transportadas. 
Para melhor compreensão aconselha-se a leitura da tabela colocada mais 
abaixo. Neste quadro podemos verificar que a Medway é líder isolada em 5 dos 
segmentos, tendo a Takargo maior destaque no transporte de madeira.

Figura 24 – Mercadoria 
transportada em território 
nacional por modo ferroviário, 
agrupada de acordo com 
a nomenclatura NST 2007, 
em % e milhões de TKm 
(2018) (Fonte: Operadores) 
e Tabela 1 – Classificação 
NST 2007 – principais grupos 
de mercadorias envolvidos 
no transporte ferroviário 
nacional e internacional 
em 2017. (Fonte: AMT). 
Adaptada do Relatório 
Síntese do Ecossistema 
Ferroviário Português de 
2018. 

Analisando todos os dados 
podemos observar que o transporte de contentores (NST 18) é o líder destacado 
relativamente ao transporte de mercadorias, com 51% dos Tkm, acima de 2017 quando o 
valor era de 32%. O transporte de carvão e produtos petrolíferos refinados (Bio-Diesel e Jet-Fuel) englobado no NST 7 surge em segundo lugar 
da lista. Nestes dois primeiros casos a Medway tem a quase totalidade da quota de mercado. Nas mercadorias relacionadas com a madeira, 
onde se insere a pasta de papel, a Takargo em 2018 tinha ligeiro ascendente sobre a Medway, muito por culpa do transporte internacional 
de madeira entre Espanha e Portugal. Os transportes dos grupos NST 3, com destaque para o minério da Mina de Neves Corvo e do NST 9, 
relacionado principalmente com o transporte de cimento foram da responsabilidade da Medway com 100 % da quota de mercado. Finalmente 
temos o NTS 10. relacionado com produtos metálicos e siderúrgicos foi um dos casos onde existiu maior concorrência entre as duas empresas 
ferroviárias de mercadorias.
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Figura 25 – Rácio TKm/CKm (2017) (Fonte: IRG-Rail). Adaptada do Relatório 
Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Nesta análise Portugal situa-se sensivelmente ao mesmo nível de grande parte 
dos países europeus logo atrás da Áustria e da Alemanha. Mais uma vez ficamos 
à frente de Espanha. 

Figura 26 – Receita média dos operadores por TKm, em cêntimos, e em PPS 
(2017) (Fonte: dados do IRG-Rail (cêntimos/TKm) e da OCDE (PPS) trabalhados 
pela AMT). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português 
de 2018. 

 quAlidAde do serviço Ferroviário
Figura 27 – Comboios suprimidos por tipo de serviço de transporte de passageiros 
(Fonte: Operadores). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2018. 

O ano de 2018 ficou marcado por um aumento brutal de comboios suprimidos, 
tendo existido também um aumento na percentagem de comboios onde 
aconteceram atrasos. Segundo o relatório as principais razões para a supressão 
de comboios foram: A ocorrência de greves, quer na CP, quer na Infraestruturas 
de Portugal. A indisponibilidade de material circulante da CP, principalmente 
nas linhas do Oeste, Alentejo e Algarve. Está ainda bem presente na memória o 
descalabro que aconteceu nesse ano com as automotoras 0450s que avariavam 
sistematicamente. Há ainda a somar as diversas supressões que aconteceram 
derivadas a acidentes.

Figura 28 – Índices de pontualidade de 3 e 5 min, em %, no transporte de 
passageiros (Fonte: operadores). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema 
Ferroviário Português de 2018. 

Em relação à pontualidade das circulações de passageiros, o número de 
atrasos também aumentou desde 2016, sendo que 2017 e 2018 foram bastante 
semelhantes, no mau sentido. Temos como casos positivos a Fertagus cujo índice 
de pontualidade ronda os 94%. No caso da CP Lisboa e Porto os valores andaram 
entre os 85% e os 86%. Nos outros serviços da CP, os regionais tiveram apenas 
78% em termos de pontualidade e o longo curso foi um descalabro total com 
apenas 54%. As razões apontadas para os atrasos prendem-se na sua maioria 
com os afrouxamentos existentes na rede ferroviária, acidentes e avarias no 
material circulante e ou na sinalização.

Figura 29 – Número de reclamações (soma das reclamações do Livro de 
Reclamações dos operadores e das recebidas diretamente pela AMT) (Fonte: 
AMT). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 
2018. 

Tendo em conta a análise dos dois pontos anteriores não é então de estranhar 
que 2018 tenha sido um ano repleto de reclamações dos utentes relativamente 
aos serviços ferroviários. Mais uma vez a Fertagus destaca-se pelo lado positivo 
tendo tido um aumento residual entre 2017 e 2018, com apenas mais um caso de 
reclamação. A CP, até porque tem muito mais serviços, teve um aumento de 885 
casos.
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Figura 30 – Número de reclamações por milhão de passageiros transportados 
(Fonte: AMT) e Tabela 2 – Motivos secundários mais referidos nas reclamações, 
perfazendo mais de 80% do total de reclamações. Foram agrupados pelos motivos 
principais definidos pela Direção-Geral do Consumidor (Fonte: AMT). Adaptada do 
Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

As reclamações tiveram diversas razões, não relacionadas apenas com a 
supressão ou atrasos de comboios. A tabela anexa indica mais em pormenor 
as razões que levaram os passageiros a reclamar nos moldes tradicionais às 
empresas operadoras do serviço de passageiros (CP e Fertagus), mas também 
diretamente à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

Figura 31 – Acidentes significativos (2012-2018) (Fonte: Operadores). Adaptada 
do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Os acidentes significativos são “qualquer acidente que implique, pelo menos, um 
veículo ferroviário em movimento e provoque a morte ou ferimentos graves a, pelo 
menos, uma pessoa, ou danos significativos ao material, à via, a outras instalações 
ou ao ambiente ou uma interrupção prolongada da circulação. Excluem-se os 
acidentes em oficinas, armazéns e parques de material.”
Infelizmente durante 2018 assistimos a um aumento do número desse tipo 
de acidentes em relação ao ano anterior, com um aumento de cerca de 24 % 
em termos absolutos, mas também um aumento de 25 % por Ckm (comboios-
quilómetro). Apesar disso são valores que se encaixam na média existente desde 
2012, com 37,1 acidentes e 1,02 acidentes/CKm anuais.
De salientar ainda que a principal causa para os acidentes se prende com 
situações de deformação na via, responsável por 66,7% dos casos.

Figura 32 – Evolução do número passagens de nível (2006-2018) (Fonte: IMT). 
Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Portugal tem ao longo dos últimos anos feito um esforço para a eliminação das 
passagens de nível existentes. Em 2006 existia um total de 1297 atravessamentos, 
quando em 2018 esse número era de 839 casos. No entanto, e olhando para 
o quadro em anexo é visível que desde 2012 o número de passagens de nível 
suprimidas tem vindo a ser quase inexistente. Desde 2012 só foram eliminadas 
38 passagens, o que dá apenas cerca de 6 anualmente. Das 839 passagens 
existentes em 2018 há a realçar o facto de 382 ainda não terem à data protecção.
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  desCArboNizAção
Figura 33 – Emissões de kg de CO2e por CKm (2018) (Fonte: AMT). Adaptada do 
Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Segundo os cálculos realizados pela AMT o impacto estimado em termos de 
emissões de GEE (Gases Efeito Estufa) que surgem da tração dos diversos 
comboios, foi em 2018 de 134,6 mil toneladas de CO2. A CP surge no topo 
das empresas poluidoras tendo sido responsável por 65%, muito por culpa da 
frota envelhecida a diesel existente responsável por grande parte dos comboios 
regionais. A Medway surge a seguir com 19% e a Takargo com 12%. A Fertagus 
tem apenas 4% já que a sua frota é composta apenas por automotoras eléctricas.
Destaque para a Takargo, que de dimensão muito inferior à Medway, acaba por 
ter maior impacto em termos de emissões, já que opera apenas locomotivas a 
diesel, apresentando assim 12% das emissões do sector em apenas 3% dos Ckm 
(comboios-quilómetro) totais.

Figura 34 – Emissões de gCO2e por PKm do transporte urbano e suburbano 
(2017) (Fonte: AMT). Adaptada do Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário 
Português de 2018. 

Este quadro apresenta as vantagens óbvias da utilização do transporte público 
em comparação com o transporte individual no que toca às emissões de GEE 
por Pkm (passageiro-quilómetro). Os comboios urbanos e os metros, de tração 
eléctrica e com uma capacidade de passageiros que é superior aos autocarros, 
apresentam no universo dos transportes públicos, emissões muito inferiores. 
Estes dados destacam-se ainda mais nas horas de ponta, quando os transportes 
públicos transportam um maior número de passageiros, o que realça ainda mais 
vantagem ambiental do transporte ferroviário em termos de emissões de GEE.

Figura 35 – Emissões de gCO2e por TKm (2017) (Fonte: AMT). Adaptada do 
Relatório Síntese do Ecossistema Ferroviário Português de 2018. 

Comparando o transporte de mercadorias por via férrea e por via rodoviária salta 
à vista a diferença abismal existente nas emissões de CO2 para a atmosfera na 
relação tonelada-quilómetro. E usando o mesmo cálculo de valores, vemos que 
no âmbito ferroviário existe entre a tracção a diesel e eléctrica, uma diferença 
significativa. Resumidamente as emissões por Tkm do transporte rodoviário são 
15 vezes mais poluentes do que utilizando uma composição ferroviária eléctrica.

 resultAdos eCoNómiCo-FiNANCeiros
 
Figura 36 – Resultado operacional, em milhões de euros, por 
operador (Fonte: Operadores) e Figura 37 (página seguinte) – 
Dívida remunerada total em 2018 (milhões de euros) (Fonte: 
Operadores). Adaptadas do Relatório Síntese do Ecossistema 
Ferroviário Português de 2018. 

Em 2018 os resultados operacionais globais do ecossistema 
ferroviário foram de 76 milhões de euros negativos, os 
resultados antes de imposto em 139 milhões de euros 
negativos. Estes resultados abrangem a Infraestruturas de 
Portugal como gestora da rede ferroviária, a CP e a Fertagus no 
transporte de passageiros e a Takargo e Medway no transporte 
de mercadorias.
Os resultados de 2018 sofreram um agravamento de 25 milhões 
de euros nos resultados operacionais e 6 milhões de euros nos 
resultados antes de impostos em relação a 2017.

Por empresa a diferença dos resultados operacionais de 2017 
para 2018 foi a seguinte:
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o Infraestruturas de Portugal, com um agravamento de 21 milhões 
de euros;
o CP, com um agravamento de 2 milhões de euros;
o Medway., com um agravamento de 3,4 milhões de euros;
o Fertagus, com uma melhoria de 1,2 milhões de euros;
o Takargo, com uma melhoria de 0,5 milhões de euros.

No conjunto os rendimentos operacionais do ecossistema ferroviário de 
2018 atingiram os 582 milhões de euros, o que reflete um aumento de 
3% em comparação com o ano anterior. Este aumento foi derivado ao 
aumento da actividade relacionada com o transporte de mercadorias 
e o transporte de passageiros, sendo que relativamente a este último 
não houve qualquer atribuição de indemnização compensatória. 
Apenas na Infraestruturas de Portugal é que os rendimentos 
operacionais tiveram uma redução, sendo que o valor das 
indemnizações compensatórias, que são atribuídas pela prestação de 
obrigações de serviço público da gestão da infraestrutura ferroviária, foi 
reduzido. Passou de 68,4 milhões de euros em 2017 para 62,9 milhões 
de euros em 2018, o que já estava previsto no contrato programa.

O principal rendimento das Infraestuturas de Portugal, no que se refere 
à rede ferroviária nacional, resultam dos pagamentos efectuados pelos 
operadores relativos à Taxa de Utilização da Infraestrutura. Durante 
o ano de 2018 o valor total foi de 68 milhões de euros, verba que se 

tem mantido estável desde 2015 em linha com os comboios-
quilómetro (Ckm) efectuados. Nos rendimentos não está 
incluída a rubrica de investimentos em ILD (Investimento de 
manutenção de Longa Duração).

Os gastos operacionais atingiram um total de 658 milhões de 
euros em 2018, o que significou um aumento de 7% em relação 
a 2017. A Infraestruturas de Portugal foi quem registou o maior 
aumento com cerca de 11%, aumento esse que surgiu devido 
ao aumento de 23% derivado dos gastos de conservação, 
reparação e segurança da rede ferroviária.

Analisando a dívida financeira remuneradas das diversas 
empresas, o total ascendia no final de 2018 a 5942 milhões 
de euros. Sendo um valor astronómico, há no entanto a 
ressalvar que existiu um decréscimo de 2315 milhões de euros 
comparativamente com o ano de 2017. Esta situação deveu-se 

a uma redução considerável da dívida da IP que resultou da operação 
de compensação com a  Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) 
que foi efectuada no disposto no artigo 129º da Lei do OE de 2018, e 
que consistiu na compensação (encontro de contas) entre o montante 
a receber registado no Ativo, Concedente – Estado – Conta a Receber 
e o valor dos empréstimos do Estado concedidos pela DGTF para 
financiar a atividade ferroviária.

Durante 2018 o Estado transferiu para as empresas públicas do 
ecossistema ferroviário um total de 384 milhões de euros. Este valor 
dividiu-se em 298 milhões para a Infraestruturas de Portugal, dos quais 
235 milhões de euros que foram aplicados no aumento de capital e 63 
milhões de euros que surgiram das indemnizações compensatórias. A 
CP recebeu um total de 86 milhões de euros, sendo que a a grande 
maioria, 81 milhões de euros, foram utilizados para o reforço de capital.

Adaptado de: 
AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes
Observatório do Ecossistema da Mobilidade e dos Transportes
Abril 2020

 https://www.amt-autoridade.pt/

 As 4715 e 4712 em múltipla com o 81832 Terminal XXI - Entroncamento, passando junto à antiga estação do Pinheiro no dia 16 
de Junho de 2020. © Ricardo M. Ferreira
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As  obrAs em Curso do FerroviA 2020
Linha Évora Norte

 - Elvas / Caia

Quilómetro 129,2 com uma 
visão das obras em direcção 

a Elvas. A fotografia foi tirada 
de uma estrada de terra batida 

que irá ser substituída por uma 
passagem superior.

Ao quilómetro 131.8 para vencer 
o desnível existente no terreno 
vai ser construído o viaduto 
sobre a ribeira de Machede com 
126 metros de extensão.
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FotogrAFiAs: José sousA ©

Mais um mês, mais uma série de fotografias que de-
monstram a evolução das principais obras ferroviá-
rias que decorrem em Portugal. Nesta edição viaja-

mos desde o Alentejo até às Beiras a “bordo” das objectivas de 
todos aqueles que mensalmente colaboram neste espaço da 
Trainspotter. Este mês para além das participações habituais 
do António Gonçalves e do José Sousa, damos as boas vindas 
ao Samuel Inácio que tem ao longo dos últimos meses acom-
panhando a par e passo as obras de requalificação da linha 
da Beira Baixa e gentilmente nos enviou algumas fotografias. 
Começamos então pela construção da nova linha que irá ligar 
Évora e a linha do Leste perto de Elvas. As fotografias repre-
sentam apenas os trabalhos mais relevantes que existiam no 
terreno no último dia de Maio deste ano.



 Ao quilómetro 133.1 temos 
as terraplanagens do lado de 

Évora. Será sensivelmente neste 
local que irá ficar instalada 

uma estação técnica, e sobre a 
qual irá surgir uma passagem 

superior .

Este é o local onde a linha irá 
cruzar a estrada nacional 254. 
Também aqui irá ser necessário 
construir uma passagem 
superior rodoviária. Quilómetro 
135.8 com vista para o lado de 
Elvas.

Mais uns trabalhos de 
terraplanagem ao quilómetro  

136.8 com vista para o lado 
de Évora. Mais um local onde 

irá surgir uma passagem 
desnivelada.

Comboio Correio
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Ao quilómetro 139,1 mais um 
vale que irá ser ultrapassado 
com recurso a um viaduto. 
Neste caso o viaduto da Pardiela 
com 305 metros de extensão. 
Vista para o lado de Évora.

 E ao quilómetro 139,8 temos 
presente as obras da construção 

de um outro viaduto, desta feita 
sobre a ribeira da Palheta. Com 
505 metros de comprimento irá 

ser das maiores obras de arte 
da nova ligação ferroviária. De 

novo vista para o lado de Évora.

 Mais umas terraplanagens, 
desta feita num local onde o 
terreno não apresenta grandes 
dificuldades aos trabalhos 
em questão.  Fica situado ao 
quilómetro 142,1 e também 
aqui irá nascer uma passagem 
superior rodoviária. Vista para o 
lado de Évora.  



Uma fotografia curiosa tirada 
na ponte rodoviária sobre a 

ribeira do Freixo. Estamos ao 
quilómetro 144 e o viaduto 

que aqui vai ser construído vai 
permitir que a linha passe sobre 
a linha de água e também sobre 

a estrada. Vista para o lado de 
Elvas.

E claro que não faltam dezenas 
de placas de indicação das 
empreitadas. É sensivelmente 
neste local, ao quilómetro 
149 que se dividem os troços 
Évora Norte - Freixo e Freixo - 
Alandroal.

Ainda ao quilómetro 149 temos 
as obras que apresentam 

um aspecto algo atrasado se 
comparadas com as fotografias 

tiradas no mesmo local e 
publicadas na edição da 

Trainspotter de dezembro de 
2019. Vista para o lado de Évora.
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Foi ao quilómetro 153 que 
se encontrou o "esqueleto" 
daquilo que será uma passagem 
superior para servir a estrada 
regional n.º 381. Vista para o 
lado de Évora.

Mais um local onde são visíveis 
os trabalhos perto do quilómetro 

157.2. Nas proximidades daqui 
será construído o viaduto do 

Barranco de Pegões, e a estrada 
irá passar sob a linha. Vista para 

o lado de Elvas.

Uma mini cidade, o estaleiro da 
Mota-Engil já se encontra em 
plena laboração. As instalações 
ficam situadas junto do 
quilómetro 164.



 E é ao quilómetro 164 que irá 
ser construído o viaduto da 

Retorta. Com um comprimento 
de 404 metros  irá passar 
também sobre a estrada. 

Vista para o lado de Elvas. 
Na Trainspotter de Dezembro 

de 2019 foram publicadas 
fotografias deste mesmo local, 

e entre essas imagens e as que 
são agora publicadas nota-

se uma enorme evolução nos 
trabalhos efectuados.

Perto do Alandroal, ao 
quilómetro 166,7 irá ser 
construída uma passagem 
superior para permitir o 
restabelecimento da estrada 255 
que liga esta vila até Terena. 
Vista para o lado de Évora.

 E quanto mais perto de Elvas, 
menores são as dimensões 

dos trabalhos. Neste local, ao 
quilómetro 168,6 procedia-se 
ainda à limpeza dos terrenos 
como é visível no sentido de 

Évora. No lado oposto ainda não 
existiam trabalhos significativos. 

Nas proximidades irá ser 
construída mais uma passagem 
superior rodoviária para servir o 

caminho municipal n.º 1109.
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Perto do quilómetro 179,4 o 
empreiteiro ainda procedia à 
instalação do estaleiro de apoio 
às obras. 

 Ao quilómetro 188,9 eram 
visíveis mais alguns trabalhos 

tendo em vista a construção da 
nova linha ferroviária. Vista para 

Elvas.

E finalmente ao quilómetro 195 
o local onde se efectuavam os 
trabalhos preparatórios para 
a construção do viaduto dos 
Mosqueiros que irá ter uma 
extensão de 330 metros. Vista 
para o lado de Elvas.



Ao lado podemos observar a 
saída da estação de Belmonte 
em direcção à Covilhã. Afinal 
a linha de saco acabou por ser 
fundamental durante estas obras 
de renovação para resguardar 
material dos empreiteiros. 

07-06-2020.

Depois de tantos anos 
requalificada, e após ter sido 

alvo de intervenção mais 
recentemente no âmbito da 

requalificação da linha da Beira 
Baixa, a estação de Belmonte 

"desespera" pela chegada dos 
primeiros comboios.

07-06-2020.
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FotogrAFiAs : ANtóNio goNçAlves ©

Linha da Beira Baixa Grandes novidades na renovação da Linha da Beira Bai-
xa com a substituição da Ponte da Carpinteira. Na saída 
da Covilhã em direcção à Guarda era onde os trabalhos 

se encontravam num estado muito mais atrasado em relação ao 
resto da linha. A partir do momento em que a Ponte da Carpinteira 
foi colocada no lugar, a linha da Beira Baixa entre a Covilhã e a 
Guarda ficou “completa”, já que não existem mais pontes ou via-
dutos para colocar nos respectivos locais. Destaque ainda para os 
ensaios finais da sinalização da Guarda, troço da linha da Beira 
Baixa e futura Concordância das Beiras que ocorreram entre os 
dias 20 e 27 de Junho.

Um armário destinado à sinalização 
da passagem de nível do 
quilómetro 184.694, sinónimo de 
modernização.

07- 06-2020.
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Na visita à estação de Belmonte 
um dos objctivos foi aferir 
o estado das obras e com a 
curiosidade principal a incidir na 
( nova ) posição dos AMVs . 

07-06-2020.

Na linha 2  da estação de 
Belmonte podemos ver  as duas 

atacadeiras e a estabilizadora 
dinâmica estacionadas,  

enquanto a reguladora andava 
a  trabalhar entre Maçainhas e 

Belmonte . 

07-06-2020.

O Unimog e a Iveco da EIP 
descansavam na linha de saco, 
e o Unimog bem que precisa 
pois o trabalho dele não é facil. 
Normalmente reboca aqueles 2 
vagões que andam sempre bem 
carregados. 

07-06-2020.



Neste local era ainda visível 
a falta de balastro em uma 

das linhas. Relembramos que 
em Belmonte foram feitas 

alterações para permitir 
um aumento da capacidade 

das linhas para permitir 
cruzamentos de comboios com 

maior comprimento.

07-06-2020.

Já com a maioria dos 
equipamentos de sinalização 
colocados, assim como dos 
elementos de catenária.

07-06-2020.

Sabugal com nova decoração, 
uma antena GSM para as 

comunicações rádio solo-
comboio.

07-06-2020.
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A 1964 que veio espalhar mais 
umas barras de carril á Linha da 
Beira Baixa , neste momento estava 
a gozar o periodo de repouso na 
Estação da Guarda até que a 5600 
lhe desse boleia de regresso ao 
Entroncamento .

19-06-2020.

No sentido oposto podemos 
verificar que já estão colocadas 

as balizas de convel, sistema 
fundamental para a circulação 
em segurança dos comboios.

21-06-2020.

Na saída do apeadeiro do 
Sabugal em direcção ao túnel 
destaca-se o que parece ser um 
cais de carga. 

21-06-2020.
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Estas imagens são fantásticas. O pormenor da substituição da estrutura da ponte 
antiga pela estrutura da nova ponte. O processo consiste basicamente em "empurrar" 
a nova ponte para o seu lugar devido enquanto em simultâneo se vai retirando a ponte 
antiga.26-06-2020.
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Para captar este conjunto de 
fotografias relacionadas com a 
substituição da ponte o António 
recorreu a  dois spots. A ponte 
pedonal sobre a Ribeira da 
Carpinteira que liga o centro da 
cidade ao Bairro dos Penedos Altos 
e que vale a pena atravessar pela 
excelente vista que proporciona 
e a EN 230 que liga a Covilhã ao 
Canhoso.

26-06-2020.

Uma ponte centenária em 
alvenaria precede uma futura 
ponte com estrutura metálica 
do século XXI. A história e a 
modernidade co-existem na 
linha da Beira Baixa.

26-06-2020.

Uma outra visão dos trabalhos 
que decorreram na Ponte da 

Carpinteira.

26-06-2020.



Diversos equipamentos 
instalados ao longo da linha.

27-06-2020.
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Sábado dia 27 foram feitos 
os ensaios da sinalização da 

concordância lado Beira Baixa , 
os ensaios e entrada ao serviço 

da sinalização lado Beira Alta 
foram no passado dia 20 do mês 

de Junho. Já estão instalados 
os sinais indicadoes de 

aproximação a sinal avançado.

28-06-2020.

O SA4 , instalado junto ao 
apeadeiro do Sabugal , ainda 

mantem os aspetos tapados e a 
cruz de Sto André.

28-06-2020.
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S29 , sinal de saida da 
concordância para o lado da 
Beira Baixa.

28-06-2020.

Sinal de inicio de velocidade 
maxima á chegada á agulha de 

entrada na concordância.

28-06-2020.

Fotografias das placas de 
aproximação ao STA3.

28-06-2020.
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S25 ,sinal de saida da 
concordância para o lado da 

Beira Alta.

27-06-2020.

Motor do aparelho de mudança 
de vias 2 II.

27-06-2020.

Bastidor dos novos circuitos de 
via TTC ( thales track control ).

27-06-2020.
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Um dos pedais de anuncio 
das passagens de nível 
automatizadas.

28-06-2020.

Sinal limite de manobras junto 
ao S18/M18.

28-06-2020.

S18/M18 , Sinal que protege 
a pimeira agulha da estação 
vindo da LBB . O indicador de 
direção tem indicação de direta 
e desviada. 

28-06-2020.
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Passagem de nível dos Galegos, faltam colocar 
meias-barreiras e está pronta a funcionar. 

27-06-2020.

Comboio Correio
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Sinal de inicio de velocidade 
máxima junto á passagem de 
nível dos Galegos. 27-06-2020.
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Condordância 
das Beiras

Os sinais S2 e STA1 , foram 
deslocalizados do quilómetro 

207,400 para o quilómetro 
209,500 para poderem 

englobar a concordância na 
estação e proteger a agulha da 

concordância. 

A fotogafia da direita é do dia 
27-06-2020 e a de baixo do dia 

28-06-2020.
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FotogrAFiAs: ANtóNio goNçAlves ©Após entrada ao serviço da remodelação da sinali-
zação da Estação da Guarda para englobar a con-
cordância das Beiras , cá ficam umas imagens dos 

novos sinais ou sinais recolocados / renomeados.



SA2 da Guarda , deslocalizado 
do quilómetro 209,100 para o 

211,800.

 SA2 da Guarda , deslocalizado 
do quilómetro 209,100 para o 

211,800. 

28-06-2020.

O S18 era o antigo S2 e apenas 
foi renomeado.

28-06-2020.

Os sinais de saida das linhas 
1 a 4 receberam indicador de 

direção para se ir á direta (Beira 
Alta ) ou desviada ( Beira Baixa) 

e receberam também o aspeto 
amarelo.

28-06-2020.
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iP eNsAiou A CoNCordâNCiA 
dAs beirAs

Comboio Correio

Esta foi a última actividade para disponibilizar todos os 
sistemas de sinalização da nova concordância e do troço de 
via referido, na dependência do posto de concentração de 
sinalização da Guarda.

Fotografia de António Gonçalves do sinal de saida da 
concordância para Cerdeira e o SA2 da Guarda em Fevereiro 
de 2020.

Entre os dias 20 e 27 de Junho, a Infraestruturas 
de Portugal fez os ensaios finais de sinalização, 

aparelhos de mudança e via e passagens de nível do 
troço da linha da Beira Baixa entre a estação da Guarda 
e o início da concordância da Beiras, e deste até à linha 
da Beira Alta através do novo traçado.
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FormAção de mAquiNistAs em 2600s 

No dia 1 de Junho ocorreu a última viagem do 
conjunto de formações de maquinistas que se 

tinham inciado no dia 27 de Maio, entre as estações de 
Contumil e do Entroncamento. Como habitualmente foi 
a locomotiva 2601 responsável pela tração do comboios 
já que à data era a única que estava simultaneamente 
revista eléctrica e mecanicamente e com a carroçaria 
restaurada.

Fotografia de Pedro Silva perto de Paialvo no 
dia 1 de Junho.
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breves



Este reforço de verba surge depois do 
cancelamento do concurso público anterior, 
onde as propostas dos candidatos tinham 
excedido o preço base do concurso.

Fotografia de Tiago Duarte junto à Ponte 
D.Luiz na linha D (amarela) em Setembro de 
2016.
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medwAy retirou loComotivAs do bArreiro

No passado dia 25 de Junho, a Medway 
procedeu ao transporte de locomotivas 

a diesel que se encontravam parqueadas 
há muito tempo no Barreiro. Com recurso à 
locomotiva eléctrica 4706, foram rebocadas 
para o Poceirão as locomotivas 1450 e 1462.
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Fotografias de João Balseiro perto do Pinhal Novo.
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CP testou CoNversores igbt Nos Comboios 
PeNdulAres 

Depois da muito bem sucedida conversão dos conversores 
de tracção das UQE 2300, que trocaram os antigos GTO 

pelos mais recentes e fiáveis IGBT, a CP avançou para similar 
alteração nos comboios pendulares da série 4000.

No dia 12 de Junho, o comboio 4006 efectuou ensaios entre 
Contumil e Braga já com os novos conversores a bordo, uma 
tarefa realizada em conjunto pela CP e pela Nomad Tech, 
empresa que desenvolveu esta solução técnica inovadora.
O maior benefício é o aumento da fiabilidade dos conversores 
de tracção, com naturais consequências benéficas no 
prolongamento da vida útil do material motor.

Fotografia de Valério Santos do 4006 na passagem pela 
Agualva em Setembro de 2019.

medwAy FiNAlizou deCorAção dAs loComotivAs 
eléCtriCAs

A última locomotiva a receber a decoração da empresa foi a 5626. 
A partir deste momento a maioria da frota da Medway [4700, 5600 e 
335] apresenta já as cores da empresa. Fora deste processo ficaram 
as locomotivas a diesel da série 1400, 1960 e 1900/30, sendo que 
nestas últimas a 1903 apresenta a referência à Medway, mas num 
esquema completamente diferente.  

Durante o mês de Junho a Medway finalizou a 
decoração de todas as locomotivas eléctricas que 

fazem parte da sua frota, incluindo as 5 locomotivas 
da série 5600 alugadas à CP. 
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CP rePõe serviço loNgo Curso NAs liNhAs dA 
beirA bAixA e beirA AltA

No contexto da reposição da oferta de Longo Curso, a 
CP-Comboios de Portugal vai repôs a totalidade da 

oferta Intercidades nas Linhas da Beira Alta  e Beira Baixa, 
cumprindo a oferta regular que estava em vigor no período 
pré-pandemia. Assim, a partir do dia 19 de junho, os comboios 
Intercidades entre Lisboa-Guarda e Lisboa-Covilhã foram 
repostos a 100% e as ligações voltaram a ser asseguradas por 
três Intercidades, por sentido.

Deste modo os Intercidades 511 e 514 que permitem a ligação entre 
Lisboa e Guarda, e os Intercidades 543 e 544 das ligações entre a 
capital e a Covilhã voltaram a circular. Relembramos que a CP quando 
repôs o serviço de longo curso após a fase de confinamento da 
pandemia de Covid19, tinha alterado a oferta dos eixos da Beira Baixa 
e Beira Alta, suprimindo e alterando algumas das ligações, que agora 
voltaram ao normal.   

Fotografia de Valério Santos do Intercidades n.º 511 na passagem pela 
ponte do Luso em Setembro de 2016.

ligAções elvAs - bAdAJoz - elvAs

A CP suspendeu o serviço regional entre 
Elvas e Badajoz a 7 de Junho, após algumas 

semanas em que, apesar do fecho de fronteira, 
a automotora Allan continou a servir a estação 
espanhola. 
As crescentes dificuldades colocadas pela 
polícia espanhola acabaram por aconselhar à 
sua suspensão, com retoma no dia 1 de Julho, 
coincidente com a reabertura de fronteiras, ainda 
no quadro da crise sanitária que se vive.

Fotografia de José Luis Torres Blázquez do 
regional entre Badajoz e o Entroncamento na 
saída da estação espanhola em direcção a Elvas 
no dia 03 de Junho.
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Foi divulgado pelo Governo o Programa de Estabilização 
Económica e Social (PESS) com um horizonte temporal 

até ao fim de 2020, cujo um dos objectivos passa pela 
manutenção do emprego e a retoma progressiva da atividade 
económica após ter passado a fase mais crítica relacionada 
com a pandemia do Covid19.

tAkArgo retomou trANsPorte de Jet-Fuel
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ProgrAmA de estAbilizAção eCoNómiCA e soCiAl

O Programa de Estabilização Económica e Social prevê ter 
disponível para investir 80,9 milhões de euros na conservação 
ferroviária, que inclui as seguintes intervenções:
• Reforço das atividades de manutenção, designadamente ao 
nível do desguarnecimento e ataque mecânico pesado (AMP);
• À especialidade de desmatação, pelo aumento da extensão da 
área coberta da gestão da faixa combustível, em cumprimento 
da legislação relativa ao Sistema Integrado de Gestão da 
Floresta Contra Incêndios.

Fotografia de Pedro André do quilómetro 251 da Linha do Sul 
em Setembro de 2017.

O PEES irá assim permitir uma aceleração do investimento 
público, o que resulta numa queda menor do investimento 
total em 2020 do que noutros períodos recessivos. A queda 
do investimento de 12 % estimada para 2020 compara com 
uma queda acumulada de cerca de 30 % em 2011 e 2012, num 
contexto de queda da atividade económica próxima nos dois 
períodos. 

No passado dia 24 de Junho a empresa Takargo voltou 
a efectuar o comboio de transporte de Jet Fuel entre 

as instalações da refinaria de Sines e a estação de Loulé. A 
situação da pandemia Covid19 que atingiu a Europa a partir de 
Março levou a uma supressão quase total dos vôos em espaço 
aéreo nacional, não se justificando por isso o transporte de 
combustível destinado ao aeroporto de Faro. 

Tendo em consideração que a situação está ainda muito 
longe de estar normalizada em termos de vôos a utilizarem 
o aeroporto de Faro, o transporte do combustível será feito 
apenas quando tal se justificar, ao invés do que acontecia 
normalmente nos anos anteriores no período do verão quando 
os comboios eram normalmente diários.

Fotografia de Pedro André da composição do Jet-Fuel a 
caminho de Sines após a saída da estação de Loulé em 
Setembro de 2018.
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quedA do Número de PAssAgeiros No 1.º trimestre

O Instituto Nacional de Estatística apresentou diversos 
dados relativos ao primeiro trimestre de 2020. Segundo o 

INE foram transportados 39,5 milhões de passageiros, o que 
representou um aumento de 6,4%, no entanto muito abaixo do 
aumento de 32,4 % que se tinha registado no último trimestre 
de 2019.

Em relação ao tráfego suburbano existiram 36,3 milhões, 
o que reflete um aumento de 8,8 %, que é ainda assim bem 
inferior ao aumento de 34,9% dos últimos três meses de 2019. 
Os comboios interurbanos (regionais e longo curso) foram 
utilizados por 3,2 milhões de passageiros, o que reflete uma 
descida  de 14,9% e os comboios internacionais tiveram 30 mil 
passageiros, o que significou uma quebra de 29,5 %. Não nos 
podemos esquecer que a pandemia do Covid19 será a principal 
causa da queda do número de passageiros transportados por 
via ferroviária, principalmente em viagens de média e longa 
distância.

Quanto ao transporte ferroviário de mercadorias, foi também 
afetado, sofrendo uma queda de 7,3 %, quando no trimestre 
anterior tinha sido de 12,3 %.

Fotografia de Pedro André do R 5908 Faro - Lagos entre a 
estação de Estômbar e o apeadeiro de Ferragudo em Fevereiro 
de 2020.

iNterveNção NA estAção de bArroselAs

Foi adjudicada a empreitada de reabilitação da plataforma de 
via da linha II da estação de Barroselas. Estas intervenções 

enquadram-se no processo de renovação que tem vindo a 
decorrer na linha do Minho. Com um preço contratual de 
333.571,37 €, as empresas vencedoras do concurso, NIF 
DSTRAINRAIL, S.A. e Domingos da Silva Teixeira, S.A., têm 
um prazo de 60 dias para concluir as obras, após a assinatura 
do contrato que ocorreu no dia 18 de Junho.

 
 
Fotografia de José Sousa no dia 30 de Janeiro de 2020.
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iP iNstAlA tegão em bArCelos

Enquanto decorrem as obras de modernização e 
electrificação, a IP procedeu à instalação de um tegão 

no  ramal Barcelos - Quimigal situado algumas dezenas de 
metros a norte da estação.

Um tegão é um fosso de descarga de inertes, 
normalmente utilizado para a descarga de areia. 
Anteriormente já existia uma estrutura similar 
neste ramal que foi aterrada, sendo que neste 
processo a linha II do ramal foi encurtada em 
cerca de 85 metros. Esta intervenção pode 
justificar-se pelo facto do ramal Lousareias 
poder encerrar quando a Medway avançar 
para a construção do Terminal Ferroviário do 
Lousado, ficando assim criada uma opção para 
a descarga de areia.

Fotgrafias de João Fernandes em Junho de 
2020.
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 liNhA évorA - elvAs/CAiA

 ligAção évorA - évorA/Norte

liNhA évorA - elvAs/CAiA - trAção eléCtriCA
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A Infraestruturas de Portugal foi autorizada a proceder 
à repartição de encargos relativo ao Protocolo para 

a “Alimentação da Subestação de Tração Eléctrica de 
Alandroal, no âmbito da nova Linha Ferroviária Évora – 
Elvas/Caia.”

O valor global será de 21 132 425,77 euros, sob a condição de 
ter financiamento europeu com candidatura aprovada e sujeito a 
financiamento máximo nacional de 4 980 490,11 euros.
Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato 
acima referido serão repartidos da seguinte forma, não podendo 
execeder estes valores em cada ano económico:

Em 2020: (euro) 2 928 412,80, a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

Em 2021: (euro) 0,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor;

Em 2022: (euro) 8 437 475,74, a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor;

Em 2023: (euro) 9 766 537,23, a que acresce IVA à taxa legal em 
vigor.

Fotografia de José Sousa no final de Maio de 2020 das proximidades 
do local onde vai ser construída a futura subestação do Alandroal.

Esta é a empreitada que faltava para que toda a extensão 
da futura linha entre Évora e Elvas esteja “entregue” aos 
diversos empreiteiros. 
O valor do preço base do procedimento é de 105000000.00 
euros e o prazo é de 935 dias.

Fotografia de Pedro André do dia 31 de Maio ao 
quilómetro 124.1 da actual linha de Évora, local que irá 
ser requalificado no âmbito desta empreitada.

o Anúncio de procedimento n.º 6819/2020 fou publicado 
no dia 29 de Junho e o seu conteúdo refere-se à 

Empreitada de via e catenária entre Évora e Elvas/
fronteira, e construção civil do subtroço Évora -Évora 
Norte. 
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 medwAy reCebeu vAgões tremoNhA dA vtg 

Fotografia de Rui Pedro Ferreira na entrada da estação do Lousado.
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A Medway recebeu durante o mês de Junho uma 
composição de vagões cerealeiros da VTG, que 

estavam parados no porto de Marin, Pontevedra.

  Parecem ser reais as perspectivas da reactivação do tráfego de cereais 
em Portugal, ainda se desconhecendo origem e destino. Esta recepção 
soma-se aos esforços em curso para recuperar alguns vagões 
cerealeiros de tipo Tadgs, anteriormente usados nos tráfegos Valouro.
A marcha aconteceu a 18 de Junho, com destino a Gaia, e incorporou 
14 vagões.

PArque Norte do ComPlexo dA bobAdelA

No dia 5 de Junho foi publicado o concurso público destinado 
à concessão de exploração do Parque Norte do Complexo da 

Bobadela (Domínio Público Ferroviário). 

 O objecto da concessão passa pela cedência e exploração de 
uma área de 111 591 m2 no complexo ferroviário da Bobadela, 
destinada à realização de cargas, descargas e armazenamento de 
mercadorias, contentorizadas e/ou paletizadas para consolidação, 
que possam ser transportadas por meio ferroviário, assim como a 
efectuação de todas as actividades relacionadas com a logística 
dos contentores, onde se inclui o parqueamento de contentores 

vazios, a sua inspeção e reparação (atribuída pela IP).
 A concessão terá um prazo de duração de 5 anos a contar da 
data de assinatura do contrato, existindo a possibilidade de ser 
renovada por período sucessivos de 1 ano até ao limite de duas 
renovações verificadas as condições previstas no Caderno de 
Encargos.
 A adjudicação será feita de acordo com o critério do preço mais 
elevado, sendo que o o valor contratual não poderá ser inferior a 
67 392 € mensais.

Fotografia de José Sousa da Bobadela em 2007.
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 AllAN 0365 vAi voltAr Ao serviço ComerCiAl

Após anos de imobilização, a automotora 0365 
foi encaminhada para Guifões no passado dia 

25 de Junho, de modo a passar por revisão geral. 
A automotora vai permitir manter a operação dos 
regionais Entroncamento – Badajoz, antecipando o 
fim do potencial de vida útil de uma das automotoras 
aí presentes – actualmente, a 0360 e a 0362.

 Tratam-se dos últimos exemplares desta série, originária das Allan 
0300, entregues em 1954.

 Na fotografia do Tiago Duarte tirada em Contumil, é possível ao fundo  
do lado esquerdo obervar a Allan já a reboque de uma locomotiva da 
série 1400 para seguir viagem para Guifões.

 moderNizAção dA liNhA de siNes

No dia 29 de Junho foram publicados dois 
documentos em Diário da República 

relacionados com intervenções que vão decorrer 
na linha de Sines e na sua ligação à linha do Sul.  

O Anúncio de procedimento n.º 6817/2020 está relacionado com 
o contrato: Modernização da Ligação Ferroviária entre Sines 
e a Linha do Sines, cujo objectivo é eliminar constrangimentos 
de capacidade e potenciar as condições de exploração na Linha 
de Sines, através da construção de uma nova estação técnica, 
o prolongamento da estação de São Bartolomeu da Serra, 
substituição da superestrutura de via, adaptação da catenária 
existentes, saneamento da plataforma, construção de obras de 
arte correntes e implementação de RCT+TP.  Estão ainda previstas 
as supressões de duas passagens de nível. Uma situada perto da 
antiga estação de Abela e outra junto da subestação eléctrica. Em 
ambos os casos serão construídas passagens desniveladas,
O valor do preço base do procedimento é de 33,600 milhões de 
euros e terá um prazo de conclusão de 720 dias.   

Por outro lado o Anúncio de procedimento n.º 6818/2020 é 
destinado à “ Prestação de serviços de Fiscalização, Coordenação 
de Segurança em Obra e Gestão Técnica das Empreitadas de 
Modernização da Ligação Ferroviária entre Sines e a Linha do 
Sul”.
Neste caso o valor preço base do procedimento é de cerca de 6 
milhões de euros, tendo 31 meses de prazo

Fotografia de Pedro André do transporte de Jet-Fuel a caminho 
de Loulé em Agosto de 2014 à passagem pela antiga estação de 
Abela. No futuro está previsto que a cerca de 2.5 quilómetros 
de distância seja construída a nova estação técnica de modo a 
aumentar a capacidade de cruzamentos na linha de Sines.
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liNhA CirCulAr do metro de lisboA 
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No dia 22 de Junho, segundo 
informações disponibilizadas 

pela Metro de Lisboa, foram 
recebidas três propostas para 
segunda fase da linha circular, 
Com preço base de 90 milhões de 
euros, esta intervenção vai ligar a 
nova estação de Santos ao final da 
estação do Cais do Sodré.

A criação da linha circular do 
Metro de Lisboa é um projecto 
que envolve o prolongamento das 
linhas Amarela e Verde, entre Rato 
e Cais do Sodré.

Entretanto no dia 18 de Junho a Comissão 
Europeia aprovou um investimento de 83 
milhões de euros do Fundo de Coesão 
para melhorar a rede de metro em Lisboa.

A empresa Takargo iniciou a 30 de Junho 
marchas de formação de maquinistas 

pela linha do Douro, de forma a autorizar 
mais alguns dos seus maquinistas a este belo 
itinerário.

 Utilizando uma locomotiva Euro 4000, sem 
carga, as marchas operadas entre 30 de Junho 
e 3 de Julho aumentam a especulação sobre 
quem virá a operar os anunciados comboios 
de ferro das minas de Moncorvo, a partir do 
Pocinho, precisamente a estação de destino 
autorizada aos maquinistas desta formação.
Fotografia de Gil Monteiro daquela que foi a 
primeira marcha de formação a caminho do 
Pocinho, perto de Ancede.

tAkArgo FormA mAquiNistAs NA liNhA do douro



Pela primeira vez uma locomotiva 
Euro 4000 da Takargo circulou 
até ao término da linha do Douro. 
Estação do Pocinho. 30 de Junho 
de 2020.

João Cunha

sPottiNg
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bitolA ibériCA

Devido	 a	 um	 incêndio	
que	 ocorreu	 na	 fábri-
ca	 de	 pneus	 da	 em-

presa	Renean	em	Espeluy,	que	
fica	situada	ao	lado	da	principal	
linha	de	acesso	ferroviário	à	An-
daluzia,	 a	 via	 ferroviária	 entre	
Linares-Baeza	 e	 Córdoba,	 foi	
interrompida	 entre	 os	 dias	 14	
e	 18	 de	 Junho.	 Esta	 situação	
levou	 a	 que	 passassem	 nas	 li-
nhas	 da	 Extremadura	 algumas	
circulações	pouco	habituais	das	
empresas	Captrain,	Renfe	Mer-
cancías	e	Transfesa.

Mapa com a localização de onde foi necessário interromper a circulação ferroviária.

Vizinha Espanha

Comboio Nº 93907 
Transfesa 335.010 + “aceite” 

Majarabique > Llerena 
(trayecto completo Huelva-

Cargas > Puertollano-
Refinería), chegando a 

Llerena. 14-6-2020.

© Alejandro M. Medina



Comboio Nº 90572/435 
Transfesa 335.012 + 
TECO “Mercadona” 
Linares-Baeza > La 

Negrilla (trajecto completo 
Constantí > La Negrilla), 
passando em Fuente del 

Arco.
 15-6-2020.

© Alejandro M. Medina

bitolA ibériCA
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 Comboio Nº 90557 Renfe 
Mercancías 333.338 
+ TECO “Concasa” 

Huelva-Cargas > Madrid-
Abroñigal cruzando con 
Nº 90672/545 Captrain 
335.002 + TECO Saica 

Vicálvaro-Clasificación > 
Mérida (trajecto completo 
El Espartal > Sevilla-La 
Negrilla) eeBrazatortas-

Veredas 17-6-2020.

© Alejandro M. Medina

 Comboio Nº 90672/545 
Captrain 335.002 + 

TECO Saica Vicálvaro-
Clasificación > Mérida 
(trayecto completo El 
Espartal > Sevilla-La 

Negrilla) en Castuera 17-
6-2020.

© Alejandro M. Medina
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A 333-010 da Transfesa 
com o comboio Acatroal 
Nº 90569 , La Negrita 
- Ford, desviado por 

Mérida. 
17-06-2020.

© José Luis Torres 
Blázquez

A locomotiva 333-338 
da Renfe Mercancias 
atravessando a ponte 

sobre o rio Guadiana em 
La Zarza de Alange, com 
o comboio mercadorias 

Huelva - Abroñigal, 
desviado por Mérida. 

17-06-2020.

© José Luis Torres 
Blázquez

A locomotiva 335-002 da 
Captrain com o “papelero” 
nº 90545//675 El Espartal 
- La Negrilla na chegada 

a Mérida. 
17-06-2020.

© José Luis Torres 
Blázquez
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Alfarelos, 2018 © Pedro André

Dormitório De AlfArelos

Desde que se iniciaram as construções dos 
primeiros metros de caminho de ferro em 
Portugal, houve a necessidade imediata 

de se proceder à edificação de diversos elementos 
necessários à sua exploração. Estações, apeadeiros 
e paragens, pontes e túneis são as componentes 
mais conhecidas do complexo sistema ferroviário. 
No entanto foram muito mais as construções que 
ao longo dos mais de 160 anos de história foram 
surgindo um pouco por todo o país. E é sobre 
essas que este novo espaço da Trainspotter irá dar 
destaque.

 Irá servir também para dar o  merecido destaque 
à Gazeta dos Caminhos de Ferro e ao Boletim da 
CP. Estas duas publicações, durante o seu perído 
de existência, cumpriram na perfeição o seu papel 

informativo das novidades que iam acompanhando 
a evolução dos caminhos de ferro portugueses. 
Servem actualmente como uma inestimável fonte da 
história e de memórias ao alcance de qualquer um 
de nós. 

No	dia	13	de	Abril	de	1933	foi	inaugurado	o	dormitório	
da	CP	 na	 estação	 de	Alfarelos,	 construção	 destinada,	
como	 o	 nome	 indica,	 a	 permitir	 a	 que	 os	 funcionários	
da	 companhia	 tivessem	 um	 lugar	 condigno	 para	
descansarem	quando	 se	 encontravam	 longe	 dos	 seus	
lares	e	das	suas	famílias.

Quer	 a	 Gazeta	 dos	 Caminhos	 de	 Ferro,	 quer	 o	
Boletim	 da	 CP	 deram	 o	 merecido	 destaque	 a	 esta	
imponente	 construção,	 que	 embora	 se	 mantenha	 de	
pé	 nas	 proximidades	 da	 estação	 de	 Alfarelos,	 passa	
despercebida	à	grande	maioria	dos	passageiros.
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 Actualmente	o	edifício	pertence	à	IP,	embora	tenha	
deixado	de	servir	como	dormitório.	Parte	das	instalações	
são	ainda	utilizadas,	muito	 provavelmente	 por	 pessoal	
ligado	 à	 via	 e/ou	 sinalização,	 entre	 outras	 vertentes	
técnicas.

Boletim da CP n.º 40 de Outubro de 1932 

 Novo dormitório para pessoal de trens em Alfarelos

Pelo Snr. Eng.0 Jaime Martins, Sub-Chcfe de Serviço 
da Divisão de Via e Obras

"Êste novo dormitório, cuja construção está quási 
concluída, constituirá um importante melhoramento para 
o pessoal desta Companhia.

Fica instalado em um amplo edifício, satisfazendo 
a todos os modernos requisitos de higiene, de fórma 
a proporcionar ao pessoal o confôrto necessário em 
instalações desta natureza.

As camaratas terão a capacidade proporcionada ao 
número de camas que vão comportar e serão dotadas 
de amplas janelas que permitirão uma boa iluminação e 
ventilação.

Todas as paredes e tetos serão estucados a branco, 
com os cantos arredondados, e as paredes revestidas 

de azulejo até 1,m75 de altura. Os pavimentos serão 
impermeáveis, de mosaico, o que permitirá manter com 
fáceis lavagens, o asseio em todas as dependências.

Em cada andar haverá um amplo compartimento 
destinado a cozinha e refeitório, e contíguo a êste, um 
outro com lavatórios. Nos topos do edifício, em cada 
andar, ficarão quatro instalações com retretes e lavabos 
e compartimento para chuveiros.

As camaratas serão em número de dez, ficando cinco 
em cada andar. Podem comportar um total de cinquenta 
e duas camas.

No primeiro andar haverá ainda um quarto destinado 
a fiscais de revisão, e, no rés-do-chão, um outro para o 
guarda do dormitório.

Pela gravura que publicamos se pôde fazer uma idéa 
das proporções e do aspecto do novo edifício, que vai 
ser construído em local próximo da estação, de fácil 
acesso para o pessoal."

Comboio históriCo

Reprodução da imagem publicada no Boletim da CP n.º 40 de 
Outubro de 1932. Era habitual as gravuras que acompanhavam os 
artigos dos boletins serem réplicas de desenhos, que nem sempre 

correspondiam ao resultado final da edificação.
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Gazeta dos Caminhos de Ferro 

n.º 1809  de  1 de Maio de 1933.

	

O novo dormitório da CP em Alfarelos

"Para o pessoal de trens e revisão da Companhia 
dos Caminhos de Ferro Portugueses, foi inaugurado no 
dia 13 do mês findo, na estação de Alfarelos, um novo 
dormitório que fica registado como umdos melhres que 
existem pertencentes àquela Empresa.

Sob a direcção e fiscalização 
do arquitecto chefe da C.P., sr. Luis 
Alexandre da Cunha e coadjuvado 

pelos fiscais de serviço de 
construção, srs. Manuel 
Monteiro e António Ferreira, 
foi o excelente dormitório 
construído, apresentando-
se como um óptimo 
estabelecimento onde 
não falta ar, luz, confôrto e 
uma higiéne, que satisfaz 
plenamente o pessoal.

O acto inaugural constou, 
apenas do auto de posse, 
conferido pelo arquitecto 
senhor Luis Alexandre da 
Cunha aos representantes 
dos serviços de Via e 
Obras e Exploração, a que 
assistiram os srs. Alfredo 

Costa, inspector do material; António da Encarnação e 
Silva, do Serviço de Movimento; José Maria de Sousa, 
delegado de trens; o sr. Alves Ribeiro, chefe de secção; 
António Vieira dos Reis, chefe de lanço; José Vilela e 
António Ferreira."

 Alfarelos, 2018 © Pedro André

Reprodução da imagem publicada na Gazeta dos Caminhos de Ferro n.º 1089. Ao 
contrário do Boletim da CP, aqui foi utilizada reprodução de uma fotografia do edifício 

depois de terminado.

 



sPottiNg

A 2601 com o comboio n.º 98208/9 
na passagem por Carregal do Sal

Eduardo Guimarães
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texto: JAime llAmAzAres CAmblor  | trAdução: João CuNhA

No âmbito do plano de 
modernização e recuperação 

de material iniciado pela 
actual administração da CP, foi acordada 

a aquisição de quase todas as poucas 
carruagens que ainda existem em 

Espanha, incluindo as carruagens Arco, 
retirados de serviço em Março de 2020. 
Revemos a história destas carruagens 

que contribuíram para a modernização da 
ferrovia em Espanha nos anos 80 e 2000, e 
que agora partem para novos horizontes.

As mAis moDernAs 
cArruAgens DA renfe
séries 9.000, 10.000 e 2.000

Após a transformação da Estrella “Galicia” em Trenhotel, as carruagens designadas para esse serviço foram retiradas, para não dizer 
abandonadas, em Mòra la Nova, onde foram objeto de vandalismo e saque, tornando-as inúteis para venda ou até preservação. A 
transferência foi realizada em várias etapas materiais, a primeira das quais foi fotografada em Vilanova i la Geltrú  em 25 de julho de 2009, 
com 10 carruagens. Atrás do 252, há um trator de manobra da série 311, que cuidaria de posicionar os carruagens nas vias sem catenárias 

em que estavam posicionadas. © José Manuel Silva

A carruagem SIMAFE, protótipo da serie 9000 durante sua construção 
na fábrica da CAF em Saragoça, decorada em cores que antecipariam a 

decoração Estrella.
© Arquivo Histórico da Província de Saragoça, fundo da CAF.
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As	Carruagens	da	série	9.000
As	carruagens	da	série	9.000	 têm	origem	

num	 protótipo	 RS-DI-01,	 chamado	 SIMAFE,	
um	 acrónimo	 do	 Serviço	 de	 Investigação	 de	
Materiais	Ferroviários,	que	 foi	 construído	em	
1977	pela	CAF,	Macosa	e	Ateinsa	a	partir	de	
um	 reboque	 intermédio	 de	 um	 “electrotrén”	
da	 série	 432,	 que	 sofreu	 um	 acidente.	Além	
de	 adaptar	 o	 seu	 design	 para	 ser	 rebocado	
por	 locomotivas	 (originalmente	 os	 reboques	
não	 tinham	 tampões	 de	 choque	 ou	 engates	
convencionais),	 incorporou	 uma	 suspensão	
pneumática	 no	 bogie	 para	 aumentar	 a	
velocidade	 comercial	 das	 novas	 carruagens.	
A	 carruagem	 foi	 modificada	 na	 fábrica	 da	
CAF,	 em	 Zaragoza,	 e	 tinha	 como	 objectivo	
fazer	 com	 que	 Espanha	 começasse	 a	 ter	
uma	 indústria	 ferroviária	 capaz	 de	 projectar	
e	 construir	 material	 próprio	 sem	 depender	
da	 aquisição	 de	 licenças	 estrangeiras,	 uma	
prática	comum	até	então.

A	 carruagem	 SIMAFE	 iniciou	 uma	
extensa	 campanha	 de	 ensaios	 em	 toda	 a	
rede,	 demonstrando	 o	 bom	 desempenho	 do	
bogie	 DII,	 que	 viria	 a	 evoluir	 e	 tornar-se	 no	
bogie	GC1	 da	CAF,	 cuja	 velocidade	máxima	
foi	 posteriormente	 definida	 para	 180	 km/h,	
ainda	 assim	 com	 previsão	 de	 uso	 a	 160	
km/h	 em	 serviço	 comercial.	 Após	 completar	
a	sua	campanha	de	 testes,	em	1984	 tornou-
se	 propriedade	 da	 Renfe,	 que	 a	 adaptou	 a	
carruagem	 do	 laboratório	 central,	 recebendo	
matrícula	 S-303,	 que	 posteriormente	 mudou	
para	 S-1003	 e	 LLI-1003,	 correspondendo	 à	
matrícula	UIC	60	71	99-98	553-4.	Terminou	os	
seus	dias	no	armazém	de	Madrid-Fuencarral,	
antes	 de	 ser	 desmantelada	 no	 mais	 indigno	
dos	anonimatos.

Com	 as	 experiências	 adquiridas	 nos	
testes	 com	 a	 Simafe,	 a	 Renfe	 encomendou	
50	 carruagens	 salão	 à	 CAF,	 Macosa	 e	 Fiat	
nos	 primeiros	 meses	 de	 1980,	 para	 iniciar	
a	 modernização	 do	 parque	 carruagens	 de	
longo	 curso.	 Estas	 carruagens	 manteriam	
as	 características	 do	 SIMAFE	 na	 concepção	
da	 carroçaria,	 mas	 estariam	 equipadas	 com	
bogies	 Fiat	 F80-SL.	As	 cinquenta	 carruagens	
foram	divididas	em	duas	séries:

 A última das 334, a 334.028, passa por Pancorbo em 25 de maio de 2012, à 
frente do Diurno “Iberia”  413 Irun / Bilbao Abando - Salamanca com uma 
composição variada e reforçada com uma quarta carruagem, misturando 

Arco e 9000. © Iñigo Amas.

Fotografia de fábrica das carruagems 10.000, neste caso a B11x-10.222, de 
origem registado como BB-10.222. © Arquivo CAF.

Fotografia de fábrica das carruagems 9000, apresentando a A10t-9.101 com 
seu número de registo original, AA-9.101.© Arquivo CAF.
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l	 10	 carruagens	 de	 primeira	 classe,	
matriculados	como	AA-9000	e	renumerados	como	
A12t-9.000.

l 40	 carruagens	 de	 segunda	 classe,	
matriculados	como	BB-9200	e	renumerados	como	
B11t-9.200.

Estas	 primeiras	 carruagens	 entraram	 em	
serviço	 em	 1981,	 ano	 em	 que	 a	 RENFE	 se	
comprometeu	 a	 encomendar	 as	 140	 carruagens	
que	compunham	o	resto	da	série,	nomeadamente:

l	 5	 carruagens	 de	 primeira	 classe,	 série	
AA-9.100,	depois	A9t-9.100.

l 5	carruagens	mistas	de	primeira	classe	+	
bar,	série	AAR-9.700,	mais	tarde	AR9t-9.700.

l 30	 carruagens	 de	 segunda	 classe,	
semelhantes	 aos	 do	 primeiro	 lote,	 numerados	
BB-9.241	a	9.270	e	convertidos	para	B11t-9.241	a	
9.270.

l 60	carruagens-couchettes	(beliches),	de	design	
completamente	diferente	do	resto	da	série,	matriculadas	
como	BBL-9.600	e	mais	tarde	Bc10x-9.600.

l 10	carruagens	mistas	de	segunda	classe	+	bar,	
série	BBR-9.800,	mais	tarde	BR4t-9.800.

l 10	 carruagens	 restaurante,	 série	 RRR-9.900,	
mais	tarde	R9-	9.900.

l 20	 furgões	 geradores,	 série	 DDT-9.450,	 mais	
tarde	DG9-	9.450.

Com	 excepção	 das	 carruagens	 de	 beliches,	 que	
analisaremos	 a	 seguir,	 as	 restantes	 carruagens	 têm	
uma	caixa	semelhante	e	auto-portante	de	26,6	metros,	
que	 é	 acessível	 por	 duas	 portas	 do	 tipo	 Mielich	 em	
cada	topo,	uma	de	cada	lado	da	caixa.	Junto	a	um	dos	
topos	 encontram-se	 duas	 casas	 de	 banho,	 separadas	
pelo	corredor	central,	passando	depois	para	a	sala	de	
passageiros	que	é	separada	com	portas,	para	garantir	
uma	 boa	 insonorização.	 A	 caixa	 tem	 um	 número	
variável	 de	 janelas	 fixas,	 excepto	 duas,	 uma	 lateral	 e	
orientadas	em	diferentes	 topos,	que	 têm	uma	abertura	

Apesar de a venda de carruagens 
destruir praticamente todo 
o parque de passageiros 

comum na Renfe, várias foram 
preservadas, destacando-se as 
que a Associação dos Amigos 

do Caminho de Ferro de Madrid 
mantém como parte do “Tren de 

los 80”, que, exceto as carruagens 
Arco e as camas da série 7100, 
possui uma cópia de todos os 
tipos vendidos. Na imagem, 

vemos a 269.604 rebocando a 
composição a  24 de junho de 

2017 entre a estação de Gijón e a 
triagem de La Calzada depois de 
fazer uma viagem noturna desde 

Madrid Chamartín.
© Jaime Camblor

Nos últimos tempos de circulação das carruagens Arco, foram evidentes 
os sinais de falta de manutenção no material, visível no exterior. No dia 
2 de setembro de 2019, o IC 282/3 Irun / Bilbao - Vigo Guixar / A Coruña 
SC, passa por San Miguel de Dueñas, desce o porto de Brañuelas com 

252.047 e as três carruagens que formaram a composição até o seu 
desaparecimento que aconteceu seis meses depois. 

© Iñigo Amas.
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móvel	 para	garantir	 a	 ventilação	em	caso	de	avaria	
do	equipamento	de	ar	condicionado,	aspecto	que	era	
uma	 novidade	 no	 parque	 rebocado	 da	 RENFE	 no	
momento	da	sua	entrada	em	serviço.

Estas	carruagens	foram	utilizadas	no	seu	início	em	
comboios	diurnos	(com	excepção	dos	restaurantes	e	
das	carruagens	com	beliches),	substituindo	as	8.000	
e	permitindo	aumentar	o	conforto	e	a	velocidade	das	
principais	ligações	da	Renfe.	Para	os	apoiar,	a	Renfe	
alugou	50	carruagens	Corail	da	SNCF	entre	1981	e	
1983,	 que	 receberam	bogies	GC-1	 da	CAF	durante	
a	 sua	 estadia	 em	Espanha,	 bogies	 que	 foram	mais	
tarde	 reutilizados	 para	 as	 carruagens	 fornecidas	 no	
segundo	lote.	À	medida	que	os	anos	avançavam,	com	
o	advento	da	alta	velocidade	e	das	novas	gerações	
de	 material,	 estas	 carruagens	 foram	 alocadas	 aos	
serviços	nocturnos	ou	simplesmente	resguardadas	ou	
vendidas,	circulando	regularmente	até	à	supressão	dos	
serviços	Costa	Brava	Madrid	Chamartín	–	Barcelona	
Sants	(-	Cerbére).	Entregues	entre	1981	e	1985,	o	seu	
declínio	começou	com	a	entrada	no	terceiro	milénio,	
sendo	que	os	 furgões	geradores	 foram	os	primeiros	
a	sair	de	serviço,	a	maioria	dos	quais	foram	vendidos	
ao	Irão,	enquanto	outro	lote	de	25	carruagens	partiu	
para	 a	Argentina,	 onde	 nunca	 conseguiram	 circular.	
Boa	parte	das	carruagens	restantes	foi	simplesmente	
demolida.	 	 Várias	 séries	 de	 carruagens	 sofreram	
renovações	 que	 resultaram	em	várias	 novas	 séries,	
incluindo	duas,	no	lote	de	carruagens	vendidas	à	CP.	
8	 exemplares	 estão	 hoje	 em	 dia	 preservados:	 duas	
A12t,	uma	no	Museu	de	Monforte,	renovada,	e	outra	
em	 estado	 de	 origem	 pela	 AAFM,	 uma	 AR7t,	 em	

Um dos tráfegos esporádicos das carruagens Arco era o IC Albacete 
- València Nord pela linha convencional, com dois serviços em cada 
direção por dia. Na foto, vemos 252.061 em uma das vias auxiliares 
da València Nord, em 27 de abril de 2015, enquanto realiza o teste 

de freio antes de ser empurrado para a plataforma. 
©  Jaime Camblor.

Na tarde do dia 9 de maio de 2014, a 252.041 reboca a Arco 280/1  A 
Corunha SC / Vigo Guixar - Hendaya / Bilbao com uma composição 
de 5 carruagens, entre os quais é perfeitamente claro que as três 

centrais acabaram de passar pela revisao. © Iñigo Amas.

Em 2008, três carruagens 9000 
foram usadas em parte dos testes de 
homologação das novas locomotivas 
Renfe 253, em uma composição fixa, 

juntamente com 252.040. Em 5 de maio 
de 2008, a imaculada 253.001 com 

seus bogies instrumentados aguarda 
em Pola de Lena o horário de partida 

para uma marcha de teste no porto de 
Pajares.

©  Jaime Camblor.
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Guadix,	 3	 restaurantes,	 uma	 em	Monforte	 (renovada),	
uma	em	reparação	pela	AAFM,	e	uma	terceira	a	aguardar	
o	seu	destino	final	no	TCR	(oficinas)	de	Vilanova,	uma	
BR4t	da	AAFM	e,	finalmente,	um	furgão	DG9,	também	
da	AAFM,	proveniente	do	parque	do	famoso	comboio	Al-
Andalus.

Originalmente,	 com	 excepção	 das	 carruagens-
couchettes,	 e	 de	 alguma	 carruagem	 restaurante	 que	
exibia	 a	 decoração	 “Estrella”,	 foram	 entregues	 com	
a	 atractiva	 decoração	 "New	 Image",	 baseada	 em	 azul	
claro	com	motivos	em	amarelo,	cor	que	foi	mudada	para	
laranja	 nas	 carruagens	 restaurante.	 Os	 furgões	 foram	
entregues	com	uma	decoração	no	 tecto,	 zona	baixa	e	
média	em	cinza	claro,	branco	e	uma	linha	de	grená	no	
início	da	curvatura	do	tecto.	Com	o	advento	da	gestão	por	
actividades	 na	Renfe,	 as	 carruagens	 foram	 repintadas	
na	 chamada	 decoração	 "Danone",	 em	 referência	 aos	

iogurtes	da	multinacional	francesa,	com	o	tecto	cinzento	
claro,	caixa	branca	com	uma	faixa	azul	marinho	sob	as	
janelas	e	partes	baixas	em	cinza	escuro.	Esta	decoração	
teve	 várias	 adaptações	 ao	 longo	 dos	 seus	 anos	 de	
existência,	com	modificações	de	pictogramas	e	logótipos.	
As	últimas	e	actuais	decorações	 foram	 implementadas	
a	partir	 de	2004,	 com	a	 imagem	corporativa	actual	 da	
Renfe,	 baseada	 em	 cinza	 escuro	 no	 telhado	 e	 partes	
baixas	e	caixa	branca	com	duas	linhas	longitudinais	em	
roxo.

Das	duas	séries	de	carruagens	que	a	CP	vai	receber,	
estão	 incluídas	 duas	 A10t-9.100,	 uma	 série	 de	 cinco	
carruagens	 que	 foi	 reforçada	 com	 a	 transformação	
posterior	 de	 duas	 A11t-9.000,	 que	 elevaram	 a	 série	
para	7	exemplares.	A	principal	diferença	entre	as	duas	
séries	de	carruagens	de	primeira	classe	é	o	seu	design	
de	 interiores.	 Em	 comparação	 com	 os	 76	 lugares	 em	

Nas primeiras horas de 10 de setembro de 2007, 
o 333.107 faz uma paragem em Valladolid-Campo 
Grande, à frente do Sudexpress nº310/1 Lisboa-

Santa Apolónia - Hendaye. Atrás da locomotiva está 
a carruagem Bc10x-9.600, com decoração “Danone”, 
típica da composição, que naquele dia foi reforçada 

com uma segunda Sorefame 21-40. 
© Víctor de la Cruz.

A inauguração da LAV Madrid - Valladolid 
em dezembro de 2008 trouxe consigo a 

supressão de todos os serviços noturnos 
com partida de Madrid até a costa da 

Cantábria e, portanto, a retirada de um bom 
número de carruagens de passageiros. 

Os últimos comboios noturnos para 
Gijón tiveram, graças à administração da 
Associação dos Amigos do Camino de 

Ferro  “Don Pelayo”, com tração de 251.004, 
preservada em cores originais e que, durante 

vários anos, apenas rebocou comboios de 
mercadorias. Na foto, a máquina aguarda 

com a composição básica do comboio (A11t-
9.000 e WL26x-7.100) o horário de partida 
com a Estrella “Costa Verde” 304 Gijón 

Jovellanos - Venta de Baños (rama da Costa 
Vasca, nº 204, Irun - Madrid Chamartín), 
enquanto uma composição da série 130 

aguarda na via adjacente para assumir o dia 
seguinte.

©  Jaime Camblor.
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2+2	 lugares	na	primeira	série,	estas	carruagens	novas	
apresentam	 mais	 espaço	 entre	 os	 assentos	 e	 uma	
configuração	2+1,	 o	 que	 reduziu	 o	 número	 de	 lugares	
para	 55,	 mas	 aumentou	 o	 conforto	 dos	 viajantes.	
Prestaram	 serviço	 principalmente	 em	 serviços	 de	 dia	
de	 alta	 qualidade,	 sendo	de	destacar	 os	 seus	 dias	 no	
comboio	 García	 Lorca	 (Barcelona-Badajoz/Almería/
Granada/Málaga/Sevilla),	Iberia	(Irun/Bilbao-Salamanca)	
e	País	Basco	–	Galiza.	O	último	serviço	comercial	destas	
carruagens	foi	o	“Estrella”	Costa	Brava,	abolido	em	Abril	
de	2015,	que	ligava	Madrid	com	Port	Bou.

Por	 fim,	 dois	 exemplares	B10t-9.300	 também	 farão	
parte	do	parque	de	carruagens	da	CP,	sendo	uma	das	
séries	 de	 carruagens	 nascidas	 da	 remodelação	 de	

séries	originais.	Para	realizar	
esta	 transformação,	 foram	
utilizadas	 23	 carruagens	 da	
série	 B11t-9.200,	 que	 foram	
sujeitas	a	uma	transformação	
integral	 dos	 seus	 interiores,	
incluindo	 serviço	 de	 vídeo,	
sendo	 reduzidos	 os	 lugares	
sentados	 de	 88	 para	 80,	
mantendo	 ao	 mesmo	 tempo	
os	 confortáveis	 bancos	
reversíveis	 do	 tipo	 Renfe	
que	 marcaram	 uma	 era,	
e	 que	 tanto	 o	 material	
rebocado	 como	 automotor	
recebeu.	 Prestaram	 serviços	
semelhantes	 às	 carruagens	
9.100,	com	as	quais	partilham	
a	 vida,	 e	 a	 sua	 reforma	

ocorreu	de	forma	semelhante.

	As	carruagens-couchettes	9600
Apesar	 de	 estarem	 inscritas	 na	 série	 9.000,	 os	

beliches	 9.600	 não	 têm	 qualquer	 relação	 técnica	
com	 as	 suas	 irmãs,	 uma	 vez	 que,	 em	 vez	 de	 se	
basearem	no	Simafe,	as	9600	são	um	decalque	das	
carruagens	Corail-couchettes	de	segunda	classe.	Em	
1981,	 a	 Renfe	 encomendou	 sessenta	 carruagens	
com	beliches,	concebidas	pela	CAF	e	cuja	construção	
foi	dividida	entre	a	CAF	(35	carruagens)	e	a	Macosa	
(25	 carruagens).	 Perante	 a	 urgência	 em	 fornecer	
carruagens	 deste	 tipo,	 a	 CAF	 optou	 por	 adquirir	 as	
licenças	 das	 carruagens	 Corail	 e	 fazer	 adaptações	
mínimas	ao	desenho	das	carruagens	SNCF	Bc10ux.	
As	 únicas	 diferenças	 com	 as	 carruagens	 gaulesas	

são	os	bogies,	sendo	 incorporados	os	bogies	GC1	em	
vez	dos	famosos	Y32,	sendo	também	o	ar	condicionado	
e	auxiliares	encomendados	e	 fornecidos	pela	 indústria	
espanhola.	 A	 pressa	 de	 as	 incorporar	 em	 serviço	 foi	
tanta,	que	os	interiores	das	carruagens	vieram	todos	de	
França,	incluindo	roupa	de	cama.		

Tecnicamente,	 estas	 carruagens	 medem	 26,4	
metros,	com	um	empatamento	de	19	metros,	pesando	
46,5	toneladas.	A	sua	caixa	é	auto-portante,	em	aço,	e	
tem	quatro	portas	de	acesso,	de	tipo	Honeyich,	duas	por	
lateral,	ligeiramente	afundadas	no	perfil	da	caixa.	Existem	
duas	portas	duplas	nos	topos	para	inter-circulação	entre	
carruagens,	que	é	protegida	por	bourrelets	padrão.	Cada	

A 334.019 passa por Moriscos na cabeça do Diurno 410 “Iberia”, 
de Salamanca a Hendaye / Bilbao, com sua composição final, três 
carruagens 9000 com as composições no momento da transição 

entre as pinturas “Danone” e “Renfe Operadora”, desde a primeira 
carruagem.

© Víctor de la Cruz.

Os reforços nas datas altas usavam o material de reserva ou aquele  que não era utilizado em outras 
épocas do ano, como no dia 28 de julho de 2010, quando a 334.016 assumiu o Diurno 410 “Iberia” 

Salamanca - Hendaye / Bilbao-Abando, reforçada com duas carruagens, entre os quais uma 9.000 na 
decoração “Danone” e uma Arco classe turista. 

© Víctor de la Cruz.
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lateral	da	carroçaria	tem	13	janelas,	sendo	as	
duas	mais	próximas	das	portas	de	acesso	mais	
pequenas,	permitindo	que	a	luz	entre	no	WC	
através	de	um	vidro	translúcido	localizado	ao	
lado	dos	compartimentos.	No	hall	de	entrada	de	
cada	lado	existe	uma	casa	de	banho	completa	
e	uma	outra	mais	pequena	e	sem	sanita.	Num	
dos	lados,	o	hall	alberga	ainda	o	freio	manual	e	
o	armário	eléctrico	da	carruagem,	estando	no	
outro	 lado	os	comandos	do	ar	condicionado.	
Duas	 portas	 separam	 o	 corredor	 que	 dá	
acesso	aos	dez	compartimentos,	que	têm	seis	
beliches	 cada,	 que	 podem	 ser	 colocados	 na	
posição	 diurna,	 com	 8	 lugares	 sentados	 por	
compartimento.	Após	a	segunda	porta,	existe	
um	compartimento	reservado	ao	hospedeiro		
e	 tem	 um	 guarda-roupa	 para	 armazenar	 a	
roupa	 de	 cama,	 uma	 poltrona	 e	 uma	mesa,	
estando	 anexo	 ao	 local	 onde	 se	 realiza	 o	
controlo	do	ar	condicionado.

O único serviço realizado regularmente com o Arco e 269 foi a ligação 
sevilhana del García Lorca. Em 21 de março de 2008, a 269.420 esperavam 
pacientemente à frente de uma composição reforçada de 7 carruagens, a 
retirada para o depósito de San Pablo depois de ter feito o comboio 697 

Barcelona Sants - Sevilha Santa Justa © Juan Estévez.

A composição Arco “García Lorca” tornou-se o último grande comboio não automotor diurno a operar na rede convencional, com até cinco 
ligações que se uniam ou separavam ao longo do caminho. Em 2 de maio de 2009, as 252.069 à frente de sete carruagems passam pelas curvas de 

Montoro (Córdoba) com o 697 a caminho de Sevilha e Málaga, depois de segregarem as ligações de Badajoz e Granada. ©  Juan Estévez.
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As	carruagens	foram	entregues	em	1984	e	causaram	
uma	 revolução	nos	serviços	nocturnos	de	gama	média	
pelo	 seu	 elevado	 conforto,	 e	 sobretudo	 pela	 presença	
de	 ar	 condicionado	 (embora	 estivessem	 equipados	
com	 janelas	 passíveis	 de	 serem	 abertas),	 o	 que	 era	
uma	 novidade	 nos	 comboios	 nocturnos,	 uma	 vez	 que	
todo	 o	material	 nocturno	 existente	 até	 então	 na	Renfe	
não	 tinha	 ar	 condicionado.	Da	 fábrica	 saíram	 pintados	
com	 as	 cores	 “Estrella”,	 de	 base	 castanha,	 creme	 e	
laranja	e	rapidamente	começaram	os	seus	serviços	em	
comboios	nocturnos,	comercializando-se	como	"beliches	
climatizados",	mediante	uma	tarifa	mais	elevada	do	que	
a	 praticada	nos	beliches	da	 série	 8.000	que	até	 então	
circulavam.

Com	 a	 sectorização	 da	 Renfe	 mudaram-se	 para	 a	
unidade	 de	 negócios	 de	 Longo	 Curso,	 que	 aplicou	 a	
decoração	“Danone”,	com	a	diferença	de	um	filete	duplo	
branco	parcial	na	banda	azul.	Em	algumas	carruagens	
foram	 aplicadas	 decorações-protótipo	 e	 outros	 foram	
mesmo	pintados	totalmente	de	branco	até	à	adopção	da	
decoração	definitiva.	A	partir	 de	 2005,	 foram	aplicadas	
nas	 carruagens	 em	 serviço	 as	 cores	 actuais	 da	Renfe	
Operadora.	 No	 entanto,	 os	 interiores	 das	 carruagens	
permanecem	 quase	 idênticos	 aos	 de	 origem,	 sendo	
as	raras	modificações	a	re-estofagem	dos	beliches	e	a	
substituição	das	cortinas.

Após	 a	 sua	 entrada	 em	 serviço	 em	 1984,	 quase	
todos	 os	 comboios	 nocturnos	 passaram	 a	 integrar	

A estação de Alcázar de San Juan, um dos 
grandes nós da rede ferroviária espanhola, 
também foi uma das principais paragens do 
Arco “García Lorca”, pois, além da inversão 

obrigatória de locomotivas, a ocasião foi 
usada para segregar ou adicionar a carruagem 
destinada a Badajoz. Em 12 de abril de 2008, 
a fotografia capturou 252.064, reiniciando a 

marcha após todas essas operações na estação 
de La Mancha.

©  Juan Estévez

A ligação principal do Arco “García Lorca” 
era Málaga, que também era usada para 

encaminhar carruagens para realizar revisões 
gerais nas oficinas de Los Prados, que 

tradicionalmente tratavam da manutenção do 
parque de carruagens de passageiros Renfe . 

Em 6 de agosto de 2008, a última locomotiva da 
série, a 252.075 circulava na cabeça do comboio 
697 Barcelona Sants - Málaga María Zambrano 

ao passar por Bobadilla, que, além das três 
carruagens habituais no serviço, transportava 

uma A10t-9.100 para revisao. 
© Juan Estévez
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estas	 carruagens	 nas	 suas	 composições,	 até	 terem	
sido	 retiradas	 dos	 serviços	 interiores	 de	 Espanha	 em	
2005.	A	 sua	 utilização	 em	 comboios	 diurnos	 pode	 ser	
contada	 pelos	 dedos	 de	 uma	 mão,	 normalmente	 em	
comboios	de	reforço	ou	em	substituição	das	carruagens	
planeadas,	 sendo	 destacada	 a	 sua	 utilização	 durante	
os	 primeiros	 anos	 de	 2000	 em	 comboios	 regionais	
entre	 Santander	 e	 Valladolid,	 durante	 tempestades	 de	
neve.	Estas	carruagens	não	são	estranhas	a	Portugal,	
pois	 eram	 as	 que	 mais	 circulavam	 nos	 comboios	 da	
CP	e	principalmente	no	Sud	Express	(até	2010),	tendo	
também	 circulado	 no	 Lusitânia	 Express.	 Pelo	 menos	
duas	unidades	estão	preservadas	pela	AAFM,	e	outras	
duas	fazem	parte	das	carruagens	do	Exército	de	Terra.

As	carruagens	da	série	10.000
Após	 a	 recepção	 das	 carruagens	 de	 corredor	

central	 da	 série	 9.000,	 a	 Renfe	 decidiu	 modernizar	
substancialmente	o	seu	parque	de	carruagens	de	corredor	
lateral	(compartimentos),	com	a	intenção	de	melhorar	os	
serviços	nocturnos,	onde	as	condições	de	viagem	eram	
pouco	alinhadas	com	os	tempos	de	modernidade	que	a	
Espanha	vivia	naquela	altura.	Assim,	em	Abril	de	1981,	a	
Renfe	encomendou	o	protótipo	da	série,	uma	carruagem	
de	primeira	classe,	que	se	registaria	como	AA-10.001,	e	
que	foi	recebida	em	1984.	Ao	mesmo	tempo,	entre	1983	
e	1985	foram	feitas	várias	encomendas	de	carruagens,	
compondo	o	parque	final:

l 37	carruagens	de	primeira	classe,	matriculadas	
como	AA-10.000,	mais	tarde	A10x-10.000.

l 92	 carruagens	 de	 segunda	 classe,	 registadas	
como	BB-10.200,	mais	tarde	B11x-10.200.

l 20	 carruagens-couchettes	 de	 segunda	
classe,	 matriculadas	 como	 BBL-10.600,	 mais	 tarde	
Bc10x-10.600.

l 21	carruagens	mistas	de	segunda	classe	+	bar,	
numeradas	 como	 BBR-10.800,	 posteriormente	 BR4x-
10.800.

l 15	furgões,	numerados	como	DD-10.400,	depois	
D10-10.400.

Para	 a	 construção	 dos	 185	 veículos,	 a	 CAF,	 que	
detinha	 as	 licenças	 de	 construção	 de	 carruagens	
Corail,	 adaptou	o	design	das	 carruagens	 francesas	às	
necessidades	espanholas.	A	construção	das	carruagens	
foi	 dividida	entre	a	CAF,	Macosa	e	Babcock	&	Wilcox,	
enquanto	que	a	Tafesa	ficou	encarregue	da	construção	
dos	furgões.

As	 carruagens	 foram	 construídas	 com	 uma	 caixa	
de	 aço	 auto-portante,	 com	 um	 comprimento	 entre	
topos	 de	 26,4	metros	 e	 um	empatamento	 de	 18,4	m.,	
sendo	 a	 largura	 da	 caixa	 de	 2,86	 metros,	 como	 nas	
carruagens	 Corail	 VU	 da	 SNCF.	 O	 acesso	 é	 feito	 por	
quatro	 portas,	 duas	 em	 cada	 lateral,	 localizadas	 nas	
extremidades.	Nas	carruagens	A10x	e	B11x,	bem	como	
na	 primeira	 carruagem	 de	 beliches	 Bc10x,	 as	 portas	
de	acesso	eram	deslizantes	e	de	abertura	automática,	
o	 que	melhorou	 consideravelmente	 o	 nível	 de	 ruído	 e	

Em 13 de outubro de 2008, alguns meses 
após sua introdução no serviço do Caminho 
de Santiago, a 333.104, na cabeça do Arco 
280 A Coruña SC Hendaye, com a atraente 

decoração Grandes Lineas, aproximou-se da 
cidade de Ourense, ainda sem que o traçado da 
LAV Ourense. - Santiago tivesse modificado a 

cabeceira oeste da estação.
© Juan Estévez
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reduziu	a	resistência	ao	avanço	a	alta	velocidade,	mas	
exigindo	uma	manutenção	superior.	Isto	motivou	que	nos	
restantes	veículos	tenham	sido	utilizadas	portas	do	tipo	
Mielich,	ligeiramente	afundadas	no	perfil	lateral	da	caixa.	
Nas	 carruagens	 BR4x,	 na	 lateral	 do	 lado	 da	 cozinha,	
não	há	porta	do	lado	dos	compartimentos,	e	no	lado	do	
corredor	há	uma	porta	 sem	 janela	para	aprovisionar	a	
cozinha.	 Nas	 extremidades	 encontram-se	 os	 halls	 de	
entrada,	 nos	 quais	 estão	 localizadas	 duas	 casas	 de	
banho	e	o	acesso	ao	corredor,	através	de	duas	portas	
de	vidro	que	 isolam	acusticamente	os	 compartimentos	
das	entradas	da	carruagem.	O	número	de	janelas	varia	
consoante	 o	 tipo	 de	 carruagens,	 existindo	 sempre	
duas	de	pequena	dimensão	 junto	às	portas,	11	nas	de	
segunda	classe	e	beliches.	Nas	carruagens	mistas	(com	
bar),	existem	11	janelas	do	lado	do	corredor,	e	apenas	
nove	 na	 lateral	 do	 lado	 dos	 compartimentos,	 sendo	
assim	removidas	uma	janela	grande	e	uma	pequena	
do	 lado	 da	 cozinha.	 As	 janelas	 são	 fixas,	 apenas	
com	uma	pequena	abertura,	salvo	nos	beliches,	que,	
como	no	caso	das	9.600,	são	janelas	que	podem	ser	
abertas	apesar	da	carruagem	estar	equipada	com	ar-
condicionado.

As	 carruagens	 de	 primeira	 classe	 têm	 dez	
compartimentos,	seis	lugares	em	cada	um,	totalizando	
60	 lugares.	 Os	 interiores	 eram	 castanhos	 e	 creme,	
com	tapetes	da	mesma	cor.	Os	assentos	são	móveis	
pode	 ser	 reclinado	o	 assento	 e	 parte	 do	encosto,	 e	
através	de	um	puxador	pode-se	formar	um	sofá-cama,	
avançando	os	seis	lugares	ao	mesmo	tempo.	Com	o	
tempo,	 os	 assentos	 e	 tapetes	 foram	 revestidos	 em	
tons	 verdes,	 semelhantes	 ao	 resto	 das	 carruagens.	

Nas	 carruagens	 de	 segunda	 classe	 o	 número	 de	
compartimentos	 foi	 de	 11,	 com	 oito	 lugares	 cada,	
resultando	num	total	de	88	lugares.	Como	no	caso	da	
primeira	classe,	estes	eram	móveis	mas	o	seu	curso	
era	 limitado	 e	 não	 permitia	 formar	 uma	 cama.	 Os	
interiores	eram	creme	e	pistáchio	e	em	vez	de	carpete	
o	 chão	 era	 revestido	 com	 linóleo.	 Nas	 carruagens	
mistas	com	bar	havia	apenas	quatro	compartimentos,	
num	 total	de	32	 lugares	sentados,	sendo	o	 restante	
espaço	 ocupado	 pela	 cafetaria.	 Esta,	 por	 sua	 vez,	
foi	dividida	na	área	da	cozinha,	que	ocupa	parte	do	
hall,	da	casa	de	banho	e	três	compartimentos,	e	outra	
área	 destinada	 ao	 público,	 que	 ocupa	 o	 espaço	 de	
quatro	compartimentos,	em	que	existem	duas	mesas	
longitudinais	 com	 quatro	 bancos	 em	 cada	 e	 cinco	
mesas	com	quatro	lugares	em	cada,	três	do	lado	dos	
compartimentos	e	duas	do	lado	do	corredor,	num	total	

de	28	lugares.	As	carruagens	de	beliches	têm	um	arranjo	
interior	semelhante	ao	das	9.600,	mas	com	um	design	
de	 interiores	 semelhante	 ao	 do	 resto	 das	 carruagens	
10.000,	 mais	 ao	 gosto	 dos	 passageiros	 espanhóis	 e	
menos	próximo	das	orientações	gaulesas.

As	 carruagens	 estavam	 equipadas	 com	 o	 bogie	
Grand	Confort	 (GC)	 3,	 desenhado	 pela	 CAF,	 sendo	 a	
evolução	 do	GC1	que	 equipa	 parte	 das	 9.000.	 	A	 sua	
maior	 diferença	é	 que	o	GC3	é	um	bogie	 destinado	a	
equipar	carruagens	adequados	ao	tráfego	internacional,	
possibilitando	 mudança	 de	 bogies,	 pelo	 que	 a	 sua	
separação	 da	 caixa	 é	 muito	 mais	 rápida	 e	 fácil,	
tendo	 também	 um	 sistema	 anti-bloqueio	 para	 evitar	
deslizamentos	 durante	 a	 frenagem,	 semelhante	 ao	

Em 16 de março de 2014, o Trenhotel “Lusitania” Madrid-Lisboa 
espera em Chamartín com o A10x-10.034 pelo serviço diário entre 
Madrid e Ávila. A carruagem continuou sem serviço até Medina del 
Campo, onde esperou junto com o 252 até ao serviço inverso para 

retornar à capital.
© Borja García Mengod

No verão, a falta de material Arco forçava a recorrer ao material da 
série 9000. No final, esse tipo de situação fez com que o comboio 
não passasse mais dos  200 km/h, como em 30 de julho de 2008, 
quando se fotografou a 334.005 e a carruagem B10t-9.301 com a 

ligação de “García Lorca” de Puertollano.
© Borja García Mengod
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ABS	que	existe	nas	carruagens	modernas.	No	que	diz	
respeito	às	carruagens	10.000,	 foram	concebidas	para	
um	possível	tráfego	internacional	com	França,	podendo	
receber	 os	 bogies	 Y32	 de	 bitola	 UIC,	 embora	 nunca	
tenham	sido	utilizados	comercialmente	na	rede	de	bitola	
europeia,	 com	 excepção	 da	 carruagem	 B11x-10.218	
que	 foi	 enviada	 para	 as	 instalações	 de	Viena-Arsenal,	
para	testes	estáticos	no	recinto	austríaco,	regressando	
um	mês	depois.	A	 velocidade	máxima	das	 carruagens	
é	de	160	km/h,	mas	foram	concebidas	tendo	em	mente	
a	 sua	 circulação	 a	 200	 km/h	 após	 a	 instalação	 de	
amortecedores	anti-lacete.	

Juntamente	 com	 as	 carruagens	 9.600,	 estas	
carruagens	 foram	 responsáveis	 pelo	 lançamento	
dos	 novos	 serviços	 nocturnos	 “Estrella”,	 que	 tinham	
exclusivamente	 carruagens	 novas	 ou	 modernizadas,	
climatizadas	 e	 adequadas	 para	 160	 km/h,	 provocando	
uma	 autêntica	 revolução	 devido	 às	 melhorias	 que	 aí	
permitiram.	 No	 entanto,	 ao	 contrário	 das	 carruagens	
9.000,	 as	 10.000	 também	 começaram	 a	 ser	 utilizadas	
nas	ligações	diurnas,	em	composições	mistas	com	estas	
últimas,	 e	 até	 como	 reforço	 para	 os	 comboios	 Talgo,	
acompanhadas	pelos	furgões	geradores	DG9,	quando	a	
tracção	destes	comboios	era	diesel.		

Foram	 entregues	 com	 a	 decoração	 "Estrella",	
que	se	tornaria	um	ícone	da	modernização	de	Renfe	
durante	 a	 década	 de	 1980,	 baseada	 em	 castanho,	
laranja	 e	 creme.	 A	 partir	 da	 década	 de	 1990,	 as	
carruagens	começaram	a	ser	pintadas	na	decoração	
“Danone”,	 ao	 passo	 que	 os	 furgões	 adoptaram	 a	
decoração	“Paquexpress”,	maioritariamente	vermelha	
e	 com	 tectos	 e	 partes	 baixas	 pintadas	 de	 cinzento	
escuro.	 Após	 a	 adopção	 da	 imagem	 corporativa	
actual,	 as	 carruagens	 sobreviventes	 foram	 pintadas	
com	as	cores	Renfe	Operadora,	baseados	em	cinza	
branco,	roxo	e	cinza	escuro.	

A	série	sofreu	 três	 transformações	 fundamentais,	
nas	 quais	 se	 actuou	 também	 nas	 carruagens	 de	
segunda	classe.	A	primeira	delas	foi	a	transformação	
de	 duas	 carruagens	 (B11x-10.212	 e	 10.213)	 em	
1985,	às	quais	foram	retirados	cinco	compartimentos	
numa	 das	 extremidades,	 obtendo	 um	 espaço	 limpo	
no	 qual	 foi	 instalado	 um	 berçário,	 que	 além	 de	
mobiliário	adaptado	foi	equipado	com	um	aquecedor	
de	garrafas	e	um	aquecedor	de	potes	de	fruta,	além	
de	 ser	 bloqueado	 o	 mecanismo	 de	 abertura	 das	
portas	 desse	 lado	 da	 carruagem,	 deixado	 apenas	
para	 casos	 de	 emergência.	 Em	 1987,	 o	 espaço	
do	 berçário	 foi	 expandido	 através	 da	 remoção	 de	
um	 sexto	 compartimento,	 e	 mais	 sete	 carruagens	
foram	 transformadas	 seguindo	 este	 esquema.	
Estas	 carruagens	 formariam	 a	 série	 Bz5x-10501	 a	
10.509,	 formando	 um	 parque	 de	 nove	 carruagens	
que	 serviam	 ligações	 diurnas	 de	 qualidade	 com	 o	
serviço	de	babysitting,	que	foi	abolido	pela	Renfe	em	
1994	por	razões	de	segurança.	Depois	disso,	quatro	
carruagens	recuperaram	o	seu	esquema	de	interiores	
tradicional,	 enquanto	 as	 restantes	 cinco	 foram	
submetidas	 a	 uma	 grande	 renovação.	 Tal	 consistia	
no	desmantelamento	de	 todos	os	compartimentos	e	

Muitas viagens recentes do comboio com estas carruagens foram 
feitas por locomotivas de carga. Este foi o caso do lote de material 
transferido para o UME para práticas. Os B10t-9.301 e B10t-9.310, 
mesmo em cores originais, terminaram seus dias na Base Aérea 
Morón de la Frontera, para isso foram transferidos dos CTT de 
Sevilha para Majarabique em 25 de outubro de 2016 com o 333-

342 e de lá para o destino de camião, tudo com maus exemplos de 
“graffiti express”. © Borja García Mengod

Em 26 de junho de 2009, os problemas usuais da 252 com as 
composições reforçadas da “García Lorca” foram refletidas no 
facto de a 252.053 ficar inútil na subida de Valência a La Encina, 

puxando o 697, na direção sul. Para ajudá-la, a 334.013 foi enviada 
desde  Alicante, que garantiu a tração do comboio para Alcázar de 

San Juan, mantendo 252 o pantógrafo levantado para alimentar 
eletricamente as carruagens.

© Borja García Mengod
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na	criação	de	um	grande	salão	no	qual	foram	instalados	
44	 lugares	 super-reclináveis,	 com	 layout	 2+1,	 sendo	
introduzido	sistema	de	vídeo	e	renumeradas	como	A8lv-
10.500	 (10.501	 a	 10.505).	 Destas	 cinco	 viaturas,	 uma	
perdeu-se	no	acidente	da	Uharte	–	Arakil	depois	de	ter	
tombado	e	colidido	com	várias	colunas	de	electrificação,	
mantendo-se	 as	 outras	 quatro	 em	 serviço	 até	 2017,	
estando	prevista	a	compra	pela	CP	de	três	destas	quatro	
carruagens.

A	 segunda	 grande	 transformação	 corresponde	
a	 41	 carruagens	 que	 viriam	 a	 formar	 as	 carruagens	
Arco,	 que	 analisaremos	 em	 profundidade	 no	 capítulo	
correspondente	a	estas	carruagens.

A	 terceira	 transformação	 está	 relacionada	 com	 as	
Arco,	mas	para	 exportação	para	 o	Chile.	Sob	o	 nome	
de	 projecto	 D-160,	 o	 TCR	 (Oficina)	 de	 Los	 Prados	
(Málaga)	 transformou	 23	 carruagens,	 distribuídas	 por	
12	 carruagens	 de	 segunda	 classe	 (S301	 a	 312),	 8	
carruagens	salão	de	primeira	classe	 (P101	a	108)	e	3	
carruagens	 restaurante	 (C101	a	103).	A	 transformação	
das	 20	 carruagens	 de	 lugares	 sentados	 têm	 assentos	
mais	 confortáveis	 do	que	as	Arco	 (2+2	em	segunda	e	

2+1	 em	 primeira)	 mas	 não	 têm	 sistema	 de	 vídeo	 e	
áudio.	A	carruagem	restaurante	tem	uma	cozinha	e	bar,	
seguido	 de	 uma	 área	 de	 restauração	 com	 40	 lugares	
sentados	com	mesas,	com	um	diagrama	2+2,	contando	
cada	mesa	com	uma	lâmpada	que	dá	luz	indirectamente,	
enquanto	 no	 tecto	 estão	 localizados	 óculos	 de	
halogéneo.	 Juntamente	 com	 este	 lote	 de	 23	 viaturas,	
foram	embarcadas	 locomotivas	269.900	e	seis	vagões	
para	 o	 serviço	 auto-expresso,	 todos	 eles	 renovados	
pela	Renfe	e	com	a	colaboração	da	Temoinsa,	empresa	
que	 viria	 a	 ser	 responsável	 pela	 manutenção	 destes	
comboios	no	Chile,	juntamente	com	o	resto	do	material	
para	aí	exportado	(UTEs			440R,	444	e	automotoras	593	
remodeladas).	Todo	este	material	entrou	em	serviço	a	1	
de	dezembro	de	2003	no	serviço	TerraSur	Temuco,	entre	
a	estação	da	Alameda	em	Santiago	do	Chile	e	Temuco,	
no	sul	do	Chile,	com	um	serviço	nocturno.	No	entanto,	as	
locomotivas	269	 logo	começaram	a	 ter	problemas,	por	
estarem	obrigadas	a	circular	em	excesso	de	velocidade	
regularmente	 (a	 limitação	 original	 era	 de	 140	 km/h),	 o	
que	resultou	num	consumo	de	electricidade	muito	maior	
e	um	desgaste	mais	acelerado.	O	serviço	foi	suspenso	

 E assim tudo terminou, um dia triste a princípios do mês de Março de 2020 e surpreendentemente. A 3 de março de 2020, 
252.029 passam por Santa María del Invierno, à frente do último “Caminho de Santiago” do IC 280/1, Vigo Guixar/Corunha San 

Cristóbal - Bilbao Abando/Hendaye, com uma composição de quatro carruagens. Embora inicialmente tenha sido planeado 
manter 17 carruagens para esse serviço, o processo de venda para a CP interrompeu qualquer retorno desse tipo de comboio à 

Renfe. © Borja García Mengod.
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em	 2006	 por	 problemas	 de	
gestão	e	retomado	no	Verão	do	
hemisfério	Sul	(Janeiro	-	Março)	
de	 2008,	 quinzenalmente,	
sendo	 novamente	 abolido	 em	
2009.	A	partir	desse	momento,	
o	 serviço	 destas	 carruagens	
foi	esporádico,	tendo	utilização	
pontual	nos	períodos	de	Verão	
de	2013	e	2015.	Desde	2018,	
as	 carruagens	 são	 usadas	
de	 forma	 muito	 pontual	
para	 comboios	 especiais	
ou	 turísticos,	 mas	 passam	
grandes	 temporadas	 sem	
uso.Estas	 carruagens	 eram	
muito	 utilizadas	 nas	 décadas	
de	 80	 e	 90	 em	 composições	
dos	 comboios	 “Estrella”,	 e	
nos	 Diurnos,	 juntamente	 com	
as	 carruagens	 9.000	 e	 com	
as	 12.000/16.000	 (oriundas	
da	 transformação	 das	 antigas	 carruagens	 8.000).	 Os	
primeiros	 veículos	 a	 sair	 de	 serviço	 foram	 os	 furgões,	
que	 foram	 desmantelados	 em	 meados	 dos	 anos	 90	
após	o	desaparecimento	do	transporte	de	encomendas.	
A	maior	 parte	 das	 carruagens	manteve-se	 estável	 até	
à	 segunda	metade	 daquela	 década,	 quando	 começou	
a	 transformação	 das	 Arco,	 que	 tiraram	 do	 parque	 41	
exemplares,	 seguindo-se	 as	 23	 destinadas	 ao	 Chile,	
num	 total	 de	 64	 carruagens	 das	 92	 construídas.	 	 As	
carruagens	de	segunda	classe	foram	as	primeiras	a	deixar	
o	serviço,	sobretudo	pela	sua	substituição	nos	comboios	
diurnos	com	carruagens	9.000	e	pela	política	da	Renfe	
de	eliminar	a	segunda	classe	da	maioria	dos	comboios	
“Estrella”.	Já	na	década	de	2000,	o	seu	declínio	acentuou-
se,	 especialmente	 pela	 supressão	 de	muitos	 “Estrella”	
e	 pela	 transformação	 de	muitos	 comboios	 diurnos	 em	
composições	Talgo,	como	foi	o	caso	do	Diurno	“Miguel	
de	Unamuno”,	onde	as	carruagens	10.000/16.000	foram	
substituídas	por	composições	Talgo	III.	O	último	golpe	foi	
a	 transformação	do	 “Estrella”	Galicia	 (Barcelona	Sants	
–	Vigo/A	Courña	–	Cristóbal)	em	Trenhotel	Talgo,	o	que	
provocou	 a	 retirada	 de	 40	 carruagens.	 Destacaram	
no	na	década	de	2010	a	utilizaçao	de	uma	carruagem	
A10x-10.000	para	fazer	um	serviço	regional	entre	Madrid	
Chamartín	e	Ávila	que	circulava	acoplada	ao	Trenhotel	
Lusitânia	 até	 Medina	 del	 Campo,	 para	 retornar	 na	
manhã	seguinte	com	o	serviço	inverso.	Os	seus	últimos	

serviços	 foram	 no	 “Estrella”	 Costa	 Brava,	 o	 último	
comboio	 convencional	 de	 Espanha.	 Ao	 contrário	 das	
9.000,	 poucas	 carruagens	 foram	 vendidas	 à	Argentina	
–	apenas	20,	das	quais	10	eram	furgões.	A	maior	parte	
das	restantes	carruagens	foram	desmanteladas,	sendo	
vendidas	 para	 o	 Exército	 de	 Terra	 sete	 carruagens	 (4	
de	beliches	e	3	de	primeira	classe),	das	quais	seis	se	
mantêm	 em	 serviço.	 Estão	 preservados	 seis	 veículos,	
um	 de	 primeira	 classe	 guardado	 pela	 AAFM,	 dois	
furgões	a	cargo	respectivamente	do	Museu	da	Galiza	e	
da	Fundação	dos	Caminhos	de	Ferro	Espanhóis,	e	ainda	
três	mistas	2ª+Bar	–	uma	no	Museu	da	Galiza,	outra	na	
AAFM	e	uma	outra	preservada	estática	em	Toral	de	los	
Vados.

Uma	menção	especial	é	devida	à	vida	das	carruagens	
super-reclináveis.	 Renovadas	 expressamente	 para	
o	 diurno	 “Miguel	 de	 Unamuno”	 (Barcelona	 Sants	 –	
Hendaye/Bilbao	 Abando/Salamanca),	 ficaram	 ligadas	
a	este	serviço	até	à	sua	substituição	por	composições	
Talgo	 III,	 que	 foi	 promovida	 pela	 Renfe	 como	 uma	
melhoria	 porque	 havia	 serviço	 de	 bar	 em	 todos	 os	
ramos	 do	 serviço	 (os	 custos	 da	 cafetaria	 acabaram	
por	 triplicar	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 material	 circulante	
maioritariamente	 modernizado	 na	 década	 de	 1990	 foi	
trocado	por	um	comboio	dos	anos	1960…).	A	partir	desse	
momento,	 as	 carruagens	 foram	 alocadas	 ao	 “Estrella”	
Pío	Baroja	(Barcelona	Sants	–	Hendaye/Bilbao	Abando/
Salamanca/Zamora/Gijón	 Cercanías),	 e	 circulavam	

LAV Ourense - Santiago, a única de bitola ibérica da rede espanhola, foi o único que viu 
comboios convencionais operando, também movidos a diesel pelas locomotivas 334 do 

depósito de Ourense. Em 23 de outubro de 2018, fotografia da 334-010 na cabeça da ligação de 
Coruña na IC 280/1 A Coruña S.C. - Hendaye, perto do PCA do Río Deza

© Miguel Mouriño
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na	 rama	 asturiana	 deste	 comboio.	 Durante	 a	 noite	 de	
25	para	26	de	Dezembro	de	2005,	 o	 “Estrella”	Galicia	
Vigo/A	 Coruña	 –	 Barcelona,	 parou	 em	 Palanquinos,	
perto	de	Leon,	a	meio	da	noite	e	sem	aquecimento	ou	
luz	 no	 interior,	 após	 avaria	 da	 sua	 locomotiva	 titular	
devido	 às	 baixas	 temperaturas.	Devido	 a	 divergências	
internas	entre	as	diferentes	áreas	da	Renfe,	a	Unidade	
de	Negócios	de	Grandes	Linhas	enviou	uma	252	para	
socorrer	o	comboio	a	partir	de	Fuencarral,	a	mais	de	400	
quilómetros,	quando	existiam	pelo	menos	20	locomotivas	
em	Leon	capazes	de	rebocar	o	comboio	de	volta	a	essa	
cidade	e	mantê-lo	aquecido	até	à	chegada	da	locomotiva	
de	socorro,	mas	tal	não	sucedeu	já	que	eram	da	unidade	
de	 negócios	 de	 mercadorias.	 O	 impacto	 mediático	
deste	 incidente,	por	alturas	do	Natal	e	com	quase	500	
passageiros	a	bordo,	 forçou	a	Renfe	a	uma	estratégia	
de	mitigação	que	passou	pela	troca	de	carruagens	entre	
o	Galicia	e	o	Pío	Baroja,	passando	as	super-reclináveis	
a	circular	nas	composições	do	“Xangai”	(o	outro	nome,	
lendário,	do	“Estrella”	Galicia)	até	à	sua	conversão	em	
Trenhotel.	 Posteriormente,	 três	 das	 quatro	 carruagens	
foram	 incluídas	 na	 composição	 do	 “Estrella”	 Costa	

Brava,	até	à	sua	supressão,	sendo	a	quarta	foi	utilizada	
entre	 2009	 e	 2013	 no	 serviço	 Arco	 720/723	 Coruña	
S.C.	-	Monforte,	ligando-se	aí	ao	Alvia	Vigo	–	Barcelona	
Sants,	estando	normalmente	esta	carruagem	rebocada	
por	locomotivas	319.3,	333.0	ou	3334,	de	acordo	com	as	
disponibilidades.

As	carruagens	Arco	da	série	2000,	
D-200

Durante	 a	 segunda	 metade	 da	 década	 de	 1990,	
a	 unidade	 de	 negócios	 de	 Longo	Curso	mudou	 o	 seu	
nome	 para	 Grandes	 Linhas	 e	 iniciou	 um	 ambicioso	
programa	 de	 modernização	 dos	 seus	 serviços,	 para	
tentar	igualar	a	unidade	de	negócios	de	Alta	Velocidade,	
que	na	altura	era	a	que	tinha	o	melhor	nível	de	qualidade	
na	empresa.	Este	caminho	começou	com	a	entrada	em	
serviço	 em	 1997	 do	 serviço	 Euromed	 no	 Leste,	 entre	
Alicante	 e	 Bacelona,	 aproveitando	 seis	 composições	
de	 alta	 velocidade	 da	 série	 100	 que	 ainda	 estavam	
por	entregar	e	que	 foram	recebidas	com	bitola	 ibérica,	
limitadas	a	220	km/h	e	numeradas	na	série	101.	Após	o	
retumbante	sucesso	do	Euromed,	a	Renfe	encomendou	

 Um oportuno reforço de verão é visível nesta imagem do IC 282/3 Irun - Corunha S.C., circulando com três carruagens quando 
sua composição já havia sido reduzida para duas. No entanto, observa-se que a carruagem da frente, primeira após a locomotiva, 

não estava em uso regular. Apesar do reforço daquele 21 de julho de 2019, as três carruagens com a locomotiva na frente parecem 
pequenas na imensidão do viaduto Eixo, no LAV Ourense - Santiago.© Miguel Mouriño
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10	 comboios	 pendulares	 semelhantes	 aos	 CP	 4000,	
mas	de	apenas	 três	caixas,	com	vista	à	sua	utilização	
nas	 ligações	 Intercity	 entre	 Madrid	 e	 a	 cordilheira	
Cantábrica,	 a	 que	 se	 somaram	 17	 composições	Talgo	
de	 sétima	 geração,	 que	 seriam	usadas	 principalmente	
para	os	eixos	Madrid	–	Barcelona	e	Madrid	–	Alicante.	
Para	o	eixo	Madrid	–	Valência	–	Castelló,	amplamente	
modernizado	 e	 apto	 a	 200	 km/h	 em	 vários	 troços,	 foi	
decidido	modernizar	material	 já	 existente,	 substituindo	
assim	 os	 Electrotrenes	 da	 série	 448,	 que	 sobriam	 os	
serviços	 Intercity	 e	 eram	 imensamente	 populares.	
Para	tal,	a	Renfe	optou	pela	renovação	do	seu	parque	
excedentário	de	carruagens,	prevendo	a	sua	utilização	
a	200	km/h	e	renovando	totalmente	o	seu	interior,	para	
o	equivaler	ao	de	comboios	novos,	num	projecto	que	se	
chamava	D-200.

O	 desenho	 D-200	 foi	 realizado	 pela	 Direção	 de	
Engenharia	 da	 Unidade	 de	 Negócios	 de	 Manutenção	
Integral	 de	Comboios	da	Renfe,	 e	 a	 transformação	 foi	
encomendada	ao	TCR	(Oficina)	de	Los	Prados	(Málaga),	
com	 a	 participação	 da	 Temoinsa.	 	 As	 carruagens	
seleccionadas	 foram	 as	 de	 segunda	 classe	 da	 série	
B11x-10.200	que,	embora	exibindo	um	bom	desempenho	

dinâmico,	 começaram	 a	 ser	muito	 impopulares	 devido	
ao	 limitado	espaço	para	os	passageiros,	 com	os	 seus	
11	compartimentos	a	imporem	padrões	de	conforto	que	
já	não	eram	compatíveis	com	os	dos	anos	1990.	Numa	
primeira	fase,	foram	transformadas	27	carruagens,	que	
entraram	 em	 renovação	 em	 1998,	 sendo	 entregues	
às	 Grandes	 Linhas	 no	 ano	 seguinte,	 alargando-se	 a	
encomenda	a	mais	14	viaturas	que	seriam	colocadas	em	
serviço	 em	2002,	 formando	 um	parque	 de	 41	 viaturas	
distribuídas	desta	forma.

l 10	 carruagens	 Preferente	 (Primeira	 Classe),	
classificadas	como	A9t-2.001	a	2.010.

l 21	 carruagens	 Turista	 (Segunda	 Classe),	
numeradas	como	B10t-2.201	para	2.221.

l 10	 carruagens	 Mistas	 Turista-Cafetaria	
(Segunda	Classe	e	Bar),	registadas	como	BR3t-2.801	a	
2.810.

As	 carruagens	 foram	 completamente	 esvaziadas	
por	dentro,	desaparecendo	os	compartimentos	e	dando	
lugar	a	um	interior	semelhante	a	um	salão.	Ao	contrário	
das	10.500	super-reclináveis,	que	mantiveram	os	halls	
originais	 e	 entrada	 lateral	 para	 o	 salão,	 nas	 D-200	

Nos anos 80 e 90, o uso conjunto de carruagens 9000 e 1000 era muito comum nas composições diurnas. Em 15 de outubro de 1993, 
a fotografia da 250.031 na cabeça de uma composição mista de carruagens das duas séries com três decorações (Nueva Imagen, 

Estrella e Danone) com o Diurno 623 Barcelona Sants - Xixón / Vigo em Palencia, uma foto irrepetível hoje.© Luis Rentero
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também	 se	 modificou	 os	 halls	 de	 entrada	 de	 modo	 a	
que	um	corredor	central	permite	o	acesso	aos	extremos	
da	 carruagem.	 Com	 esta	 modificação	 foi	 possível	
equipar	 as	 carruagens	 com	 duas	 casas	 de	 banho	 em	
circuito	 fechado,	 no	mesmo	hall,	 libertando	 espaço	 na	
outra	extremidade	para	 instalar	bagageiras	de	grandes	
dimensões.	 O	 exterior	 das	 carruagens	 foi	 modificado	
sendo	 alterada	 a	 disposição	 das	 janelas,	 que,	 de	
modo	 geral,	 foram	 concentradas	 na	 parte	 central	 da	
carroçaria.	Nas	carruagens	de	primeira	classe	existem	
9	 grandes	 janelas	 e	 uma	 pequena	 por	 cada	 lateral	 e	
nas	 carruagens	 de	 segunda	 classe	 existem	 apenas	 9	
grandes	 janelas.	 Finalmente,	 nas	 carruagens	 mistas,	
devido	 ao	 seu	 layout	 interior,	 têm	 11	 grandes	 janelas	
de	um	 lado	enquanto	que	do	 lado	da	cozinha	existem	
7	 janelas	 grandes	 e	 uma	 pequena,	 com	 distribuição	
irregular.	Para	obter	um	melhor	desempenho	dinâmico	
a	 altas	 velocidades,	 foi	 carenada	 a	 parte	 baixa	 das	
carruagens,	 de	 modo	 similar	 ao	 realizado	 num	 teste	
com	 uma	 carruagem	 10.000.	 Por	 fim,	 no	 capítulo	 das	
modificações	mecânicas,	 foi	modificado	o	bogie	GC3a,	

com	instalação	de	um	amortecedor	anti-lacete	e	assim	
deixando	 as	 carruagens	 autorizadas	 para	 200	 km/h,	
sendo	 o	 seu	 bogie	 renomeado	 para	 GC3d.	 Estas	
carruagens	foram	as	primeiras	(e	únicas)	autorizadas	a	
correr	regularmente	a	200	km/h	na	rede	espanhola.

O	 interior	 das	 carruagens,	 é	 predominantemente	
branco	com	quatro	fases	de	fluorescentes,	uma	em	cima	
de	cada	janela,	e	duas	no	tecto	do	salão,	que	oferecem	
iluminação	 indirecta	 uma	 vez	 que	 estão	 escondidas	
atrás	de	um	embelezador	que	também	serve	de	suporte	
às	 televisões.	 Nos	 salões	 de	 passageiros	 há	 cortinas	
clássicas	que	podem	ser	movidas	ao	longo	de	um	trilho	
para	 evitar	 a	 entrada	 da	 luz	 solar,	 bem	 como	 luzes	
de	 leitura	 em	 cada	 assento.	Todos	 os	 assentos	 foram	
novos,	com	mesa	dobrável,	tomada	para	auscultadores	
e	 mecanismo	 de	 reclinação,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	
foi	 instalado	 o	 sistema	 de	 vídeo	 e	 áudio	 em	 todas	 as	
carruagens,	 bem	 como	 um	 sistema	 de	 informação	
ao	 passageiro	 baseado	 em	 teleindicadores	 matriciais	
internos	 e	 externos,	 com	 megafonia	 e	 indicação	 da	
próxima	 estação,	 hora	 e	 temperatura	 exterior.	 Para	

Diurno “García Lorca” nº 694 de Sevilha, Málaga, Granada, Almería e Badajoz e com destino a Barcelona Sants circulou na tarde de 23 de agosto 
de 2000 com uma composição pura de 16 carruagens 9.000, imagem típica de reforços de verão, enquanto a 252.064 está ocupada retendo o 

pesado comboio na descida entre La Encina e Moixent. ©   Luis Rentero
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limitar	o	nível	de	ruído	nos	salões	de	passageiros,	foram	
instaladas	 portas	 automáticas	 deslizantes	 entre	 a	 sala	
de	passageiros	e	os	halls	de	entrada,	que	são	operadas	
por	céluas	 foto-eléctricas,	salvo	no	hall	de	acesso	das	
carruagens	 mistas,	 do	 lado	 do	 salão	 de	 passageiros,	
onde	foi	colocada	uma	porta	de	vidro	e	dobradiças.

Nas	 carruagens	 mistas	 há	 duas	 áreas	 distintas.	 A	
maior	parte	da	carruagem	é	ocupada	pela	cafetaria,	que	
tem	uma	área	de	cozinha	completa,	com	placa	eléctrica,	
forno,	micro-ondas,	máquina	de	lavar	louça,	máquina	de	
café	expresso	e	máquina	de	cubos	de	gelo	e	uma	área	
de	consumo	com	barras	de	madeira,	mas	sem	assentos,	
obrigando	os	passageiros	a	consumir	de	pé.	Nesta	área	
da	 carruagem,	 contrariamente	ao	 resto,	 o	 tecto	 é	 azul	
marinho	onde	estão	incrustados	LED	brancos	que	variam	
de	 intensidade	 de	 luz,	 alcançando	 um	 efeito	 de	 céu	
nocturno	em	que	as	estrelas	são	vistas	a	brilhar.	A	outra	
parte	 da	 carruagem	carro	 é	 ocupada	por	 um	pequeno	
salão	de	25	lugares,	distribuídos	em	seis	filas	de	quatro	
lugares	em	2+2,	contando	no	meio	com	uma	mesa	fixa	
e	sendo	orientada	três	filas	em	cada	sentido.	O	assento	
25	está	localizado	em	frente	ao	espaço	vazio	reservado	
às	cadeiras	de	 rodas,	 junto	à	extremidade.	Os	estofos	

e	 alcatifas	 são	 semelhantes	 aos	 das	 carruagens	 de	
segunda	classe.	Esta	carruagem	tem	uma	única	casa	de	
banho,	adaptada	a	PMR,	e	um	pequeno	compartimento	
para	 o	 revisor	 que	 em	 algumas	 carruagens	 alberga	 o	
controlo	do	sistema	de	vídeo	e	áudio,	enquanto	que	em	
outros	tal	é	instalado	no	espaço	da	cozinha.

As	 carruagens	 de	 primeira	 classe	 têm	 56	 lugares,	
distribuídos	em	19	filas	em	2+1,	com	excepção	da	linha	
19	 (a	mais	 próxima	das	 casas	de	banho)	 que	 fica	em	
1+1.	São	estofadas	em	verde,	cor	presente	também	nas	
cortinas	e	alcatifa.	Entre	as	linhas	10	e	11	existem	mesas	
fixas	 que	 separam	a	 distinta	 orientação	 dos	 assentos.	
No	extremo	oposto	há	apenas	uma	bagageira,	existindo	
ainda	um	pequeno	minibar	nunca	utilizado,	com	geleira	e	
prateleiras	não	refrigeradas	destinadas	à	preparação	de	
refeições	no	 lugar.	Nas	carruagens	de	segunda	classe	
há	 80	 lugares	 distribuídos	 por	 20	 filas	 de	 lugares	 em	
2+2,	 40	 em	 cada	 sentido,	 contando	 no	 centro	 da	 sala	
com	uma	mesa	fixa,	também	localizada	entre	as	linhas	
10	e	11.	Os	assentos	e	cortinas	são	azuis,	e	o	chão	é	de	
linóleo	em	vez	de	ser	alcatifado	como	nas	carruagens	
de	primeira	classe.	Embora	o	resultado	da	renovação	de	
interiores	tenha	sido	muito	bom,	os	equipamentos	de	ar	

Após a sua introdução no corredor Mediterrâneo, a Renfe decorou várias 252 com a decoração azul e a inscrição Arco ao lado 
para acompanhar os lotes de carruagens. Em 10 de agosto de 1999, uma imagem imortalizou uma dessas 252 com um lote de 4 
carruagens impecáveis, fazendo o Arco “Valencia Express” 467 Portbou - Alacant-T., em Moixent, na plena rampa de subida a La 

Encina. © Luis Rentero
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condicionado	originais	foram	mantidos,	o	que	por	vezes	
é	escasso	para	arrefecer	toda	a	carruagem	–	inicialmente	
as	carruagens	eram	de	compartimentos	e	a	saída	de	ar	
condicionado	 faz-se	 apenas	 numa	das	 laterais,	 já	 que	
também	o	sistema	de	ar	não	foi	alterado.

Desde	 o	 início,	 a	 sua	 exploração	 foi	 planeada	 em	
composições	fixas,	chamadas	de	cupões,	que	divergiram	
de	 acordo	 com	 as	 sucessivas	 fases	 da	 renovação.	
As	 primeiras	 27	 carruagens	 formaram	 6	 cupões	 de	
quatro	 carruagens,	 em	 formação	A9t+BR3t+B10t+B10t	
com	 240	 lugares	 sentados,	 com	 três	 carruagens	
B10t	 de	 reserva.	 As	 restantes	 14	 saíram	 em	 quatro	
cupões	de	 três	carruagens,	A9t+BR3t+B10t,	com	duas	
carruagens	B10t	de	 reserva,	com	apenas	160	 lugares.	
Estes	últimos	eram	cupões	fixos	uma	vez	que,	apesar	
de	 manterem	 o	 engate	 convencional,	 os	 tradicionais	
bourrelets	 de	 borracha	 foram	 substituídos	 por	 foles	
fixos	 fabricados	 pela	 Hubner,	 de	 tipo	 semelhante	 ao	
instalado	 em	 automotoras,	 que	 foram	 posteriormente	
removidos.	Algumas	 das	 carruagens	 apresentam	 num	
dos	seus	topos	um	holofote	branco	de	alta	intensidade,	
uma	buzina,	 um	manípulo	de	 frenagem	e	uma	válvula	
de	 emergência.	 Isto	 é	 motivado	 pela	 necessidade	 de	

inversões	 rápidas	 dos	 comboios	 sem	 necessidade	 de	
inverter	 a	 locomotiva,	 o	 que	 permitiu	 acessos	 rápidos	
e	 em	 marcha	 atrás	 às	 estações	 de	 San	 Gabriel,	 em	
Alacant,	e	Nord,	em	Valencia.

O	primeiro	 lote	de	carruagens	 foi	pintado	com	uma	
decoração	 predominantemente	 branca,	 com	 zonas	
baixas	e	tectos	em	cinza	claro,	faixa	cinzenta	ao	longo	
da	 área	 das	 janelas	 e	 bandas	 azuis	 à	 mesma	 altura	
na	 zona	 da	 porta.	 Antes	 da	 sua	 entrada	 em	 serviço,	
foi	 adicionada	 uma	 linha	 azul	 fina	 às	 partes	 inferiores	
das	 carruagens,	 acima	 das	 matrículas,	 e	 já	 estavam	
colocadas	as	marcas	dos	serviços	comerciais	que	iriam	
realizar	-	Arco.	As	carruagens	do	segundo	lote	já	sairiam	
da	 renovação	 com	 a	 decoração	 completa.	A	 partir	 de	
2005,	 as	 carruagens	 seriam	 repintadas	 com	 as	 novas	
cores	 Renfe	 Operadora,	 baseados	 em	 branco,	 com	
duas	 linhas	 roxas,	 enquanto	 os	 tectos,	 partes	 baixas	
e	 janelas	 foram	 pintados	 de	 cinza	 escuro,	 baixando	 a	
banda	escura	do	tecto	junto	aos	topos	e	até	ao	nível	das	
janelas	das	portas	de	acesso.

Os	 primeiros	 serviços	 comerciais,	 em	 1999,	 foram	
varios	 comboios	 especiais	 de	 Madrid	 Chamartín	 a	
Santiago	 de	 Compostela	 fretados	 pela	 Conferência	

Os primeiros comboios comerciais para as carruagens Arco foram vários serviços especiais para Santiago de Compostela na 
ocasião do Xacobeo 99. Em 26 de junho de 1999, a 333.079 deixava Madrid Chamartín à frente do segundo comboio do dia, composto 

por 8 carruagens Arco e um furgão gerador  DG9-9.450 que alimentaria a composição, provavelmente os últimos usos desses 
veículos © Luis Rentero
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Episcopal	por	ocasião	do	Xacobeo	99,	onde	circulavam	
acompanhados	 por	 um	 furgão	 gerador	 DG9	 e	 com	
locomotivas	333,	após	a	qual	voltaram	a	ficar	estacionadas	
em	Fuencarral	enquanto	aguardavam	o	início	do	serviço.
No	 entanto,	 uma	 mudança	 no	 planeamento	 da	 Renfe	
mudou	o	seu	destino,	uma	vez	que	a	empresa	estatal	
preferiu	utilizar	no	eixo	Madrid	–	Valência	–	Castelló	os	
10	 comboios	 pendulares	 que	 planeava	 empregar	 nas	
ligações	cantábricas,	com	o	nome	Alaris,	justificando	com	
questões	de	 imagem,	apesar	de	 terem	menos	 lugares	
sentados	do	que	os	Electrotrenes	448	que	substituíram.

A	solução	encontrada	para	estas	27	carruagens	 foi	
enviá-las	para	o	Corredor	Mediterrâneo,	para	lançar	um	
novo	serviço	chamado	Arco,	cujo	nome	vem	do	serviço	
que	 se	 estenderia	 por	 todo	 o	 "Arco	 Mediterráneo",	
de	Portbou	 a	Múrcia	 e,	mais	 tarde,	Málaga.	Os	Arcos	
seriam	comboios	mais	baratos	do	que	os	Euromed,	com	
mais	paragens,	mas	mantendo	standards	de	qualidade	
com	marchas	T-200,	uma	vez	que	eram	rebocados	por	
locomotivas	da	série	252,	capazes	de	atingir	rolar	rápido	
graças	às	composições	pequenas.	No	entanto,	embora	
os	 200	 km/h	 fossem	 melhor	 empregues	 no	 Corredor	
Mediterrâneo	 do	 que	 entre	 Madrid	 e	 Valência,	 isso	
significava	que	era	considerado	material	de	"média	gama"	
em	vez	de	"gama	alta",	que	era	o	objectivo	do	projecto	
D-200,	e	acabou	por	dar	origem	à	transformação	de	mais	
carruagens.	Em	2001,	os	cupões	para	quatro	carruagens	
entraram	 em	 serviço	 nos	 serviços	 Arco,	 que	 foram	
intercalados	entre	os	serviços	
Euromed	 entre	 Alicante	 T.	 e	
Barcelona–Francia,	bem	como	
num	serviço	Múrcia	–	Portbou.	
Com	 a	 entrega	 dos	 cupões	
não	 deformáveis	 em	 2002,	
responsáveis	 pelos	 serviços	
no	Corredor	Mediterrâneo,	 as	
primeiras	 carruagens	 foram	
destinadas	 a	 substituir	 as	
carruagens	 9.000	 do	 Diurno	
García	 Lorca	 (Barcelona	
Sants	 –	 Badajoz/Almeria/
Granada/Málaga/Sevilha),	
utilizando	uma	composição	de	
8	 carruagens	 e	 dois	 vagões	
auto-expresso,	 sendo	 que	
3	 iam	 para	 Sevilla	 e	 Málaga	
(DDMA+A9 t +BR3 t +B10 t	
cada)	 e	 uma	 para	 Badajoz	 e	
Granada	 ou	 Almería	 (B10t),	

com	 um	 total	 de	 482	 lugares,	 embora	 em	 horários	 de	
pico	a	composição	pudesse	chegar	a	14	carruagens	e	
dois	vagões	de	automóveis,	sendo	necessários	reforços	
com	as	carruagens	9.000.		A	incapacidade	de	cumprir	a	
marcha	dos	Arco	García	Lorca	era	comum	nas	alturas	de	
pico,	uma	vez	que	as	252	tinham	sérios	problemas	para	
chegar	 aos	 200	 km/h	 com	 composições	 tão	 pesadas,	
já	 nem	 falando	 das	 ocasiões	 em	 que	 a	 inclusão	 das	
carruagens	 9.000	 o	 limitavam	 a	 160	 km/h.	 Em	 2004o	
serviço	 de	 Auto-Expresso	 foi	 abolido	 e,	 em	 2011,	 o	
material	foi	alterado	e	trocado	para	os	comboios	Alaris,	
em	unidades	múltiplas	e	limitando	o	serviço	às	ramas	de	
Sevilha	e	Málaga,	eliminando	as	carruagens	de	Badajoz,	
Almería	e	Granada,	cuja	ligação	passou	a	ser	feita	com	
transbordo.

Os	 serviços	 do	 Corredor	 Mediterrâneo	 duraram	
até	 2008,	 quando	 foram	 substituídos	 pelos	Alaris,	 que	
sobraram	após	a	introdução	dos	comboios	da	série	130	
nos	 serviços	 Madrid	 –	 Valência.	 Na	 Primavera	 desse	
ano,	 17	 carruagens	 foram	 transferidas	 do	 depósito	 de	
Barcelona	para	o	de	 Irun,	para	substituir	o	material	do	
Diurno	 Galiza	 –	 País	 Basco,	 que	 foi	 renomeado	Arco	
Camino	de	Santiago	com	a	 introdução	das	carruagens	
D-200.	A	composição	básica	era	de	4	carruagens,	3	da	
rama	Irun	–Coruña	(A9t+BR3t+B10t)	e	uma	da	relação	
Bilbao	 –	 Vigo	 (B10t),	 num	 total	 de	 160	 e	 80	 lugares,	
conduzindo	as	quatro	carruagens	entre	Miranda	de	Ebro	
e	Ourense.	Havia	9	carruagens	em	reserva	para	reforços	

Apesar das suas boas ocupações, mesmo após a abertura da Linha de Alta Velocidade para 
Figueres, Renfe forçou a queda da Estrella “Costa Brava”, primeiro retirando as carruagens 
camas de serviço e depois limitando sua viagem a Barcelona, sem possibilidade de conexão 
internacional em Cerbère / Portbou. Com as últimas luzes do dia 3 de julho de 2019, a 252.022 

detida na primeira parada comercial, Llançà, com a Estrella “Costa Brava” 370/1 Portbou - 
Madrid Chamartín.© José Manuel Silva.
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e	 para	 garantir	 a	 continuação	 do	 serviço	 durante	 as	
revisões	 gerais	 (que	 foram	 feitas	 em	Málaga,	 em	 Los	
Prados).	Com	a	mudança	de	horários	de	Verão	de	2012,	
aproveitando		o	facto	de	as	carruagens	do	García	Lorca	
já	 não	 serem	 utilizadas,	 a	 composição	 do	 comboio	
modificou-se,	 expandindo	 a	 sua	 composição	 de	 base	
para	 4+2	 carruagens	 e	 oferecendo	 carruagens	 diretas	
entre	 as	 quatro	 extremidades	 do	 serviço,	 passando	
a	 rama	 da	 Coruña	 a	 circular	 através	 de	 Lugo,	 uma	
carruagem	de	Santiago	para	a	Coruña	e	duas	para	Vigo.	
Após	esta	experiência,	a	composição	foi	reduzida	para	
3+2	e	foi	estabelecido	um	comboio	de	ligação	com	uma	
B10t	entre	Coruña	e	Monforte,	por	Lugo.	Em	2006,	a	sua	
composição	base	foi	ainda	reduzida	para	2+1,	retirando	
a	carruagem	de	primeira	classe	da	composição,	sendo	
raros	os	reforços	de	Verão	a	serem	assegurados	nessa	
altura.	As	252	asseguravam	a	tracção	entre	Irun	e	Vigo	
e	 para	 Bilbau,	 enquanto	 na	 Corunha	 foram	 utilizadas	
locomotivas	diesel	da	série	319	ou	334,	mesmo	quando	
o	comboio	passou	pelo	LAV	Ourense	-	Santiago.	Após	
a	 descoberta	 de	 amianto	 num	 armário	 eléctrico,	 em	
Janeiro	 de	 2020,	 deu-se	 uma	 apressada	 retirada	 de	
serviço,	que	ocorreu	a	4	de	Março.	Apesar	da	expectativa	
de	se	activar	o	protocolo	de	retirada	do	amianto,	a	Renfe	
acabou	por	optar	pela	venda	das	carruagens	à	CP.

Para	 além	 destes	 serviços,	 as	 carruagens	 foram	
utilizadas	 noutros	 serviços	 durante	 algum	 tempo.	 Em	
2012,	várias	carruagens	foram	enviadas	para	Barcelona	
para	 reforçar	 a	 composição	 do	 Talgo	 Mare	 Nostrum	
(Cartagena	 –	 Montpellier)	 entre	 Portbou	 e	 Valência,	
carruagens	que	foram	usados	no	ano	seguinte	para	um	
serviço	 de	 reforço	 aos	 fins	 de	 semana.	 Em	 2015,	 foi	
lançado	um	serviço	 Intercity	entre	Albacete	e	Valência,	
com	recurso	a	um	cupão	de	três	carruagens,	um	serviço	
que	mais	tarde	foi	estendido	a	Madrid	Chamartín,	e	que	
é	 o	 único	 serviço	 que	 segue	 pela	 linha	 convencional	
entre	Madrid	 e	 Valência,	 sendo	 hoje	 dia	 realizado	 por	
material	Talgo.	Durante	o	ano	de	2013,	um	dos	Serviços	
Talgo	 Madrid	 Chamartín	 –	 Almería	 foi	 reforçado	 às	
sextas-feiras	 e	 Domingos,	 bem	 como	 em	 datas	 de	
procura	 mais	 intensa,	 com	 uma	 ou	 duas	 carruagens	
B10t,	 à	 imagem	 e	 semelhança	 dos	 reforços	 do	 início	
dos	anos	90,	quando	se	viam	carruagens	a	reforçar	as	
composições	Talgo.	Também	 reforçaram	pontualmente	
o	 “Estrella”	 Costa	 Brava	 nos	 últimos	 anos	 até	 à	 sua	
supressão.	 Inicialmente	 foi	 aceite	 a	 preservação	 de	
uma	carruagem	de	primeira	classe	pela	 Irmandade	da	
Putxera	Ferroviária	de	Balmaseda,	muito	embora	tenha	
acabado	por	ser	vendido	à	CP.

Com	 a	 venda	 das	 51	 carruagens	 à	 CP,	 o	 fim	 dos	
comboios	 convencionais	 de	 passageiros	 em	 serviços	

Após a retirada em 2008 dos serviços Arco do Corredor Mediterráneo, as carruagens D-200 retornaram para prestar serviços 
nesse eixo com serviços de reabastecimento em datas de tráfego intenso ou em caso de eventos, como em 16 de abril de 2014, 
com o Trenhotel  “Alhambra” 894/5 no Racò de Santa Llucía (Vilanova no Geltrú) circulando com seis carruagens que mais tarde 

retornariam a València com um serviço especial para a Copa del Rey. © José Manuel Silva.
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regulares	em	Espanha	passa	a	ser	definitivo,	pelo	menos	
através	da	Renfe.	Apesar	da	infeliz	manutenção	a	que	a	
Renfe	submeteu	as	suas	carruagens,	todas	estas	séries	
destacam-se	 por	 terem	 um	 alto	 nível	 de	 conforto	 de	
rolamento,	com	alta	estabilidade	e	baixo	nível	de	ruído,	
muito	superior	ao	dos	comboios	Talgo	ou	automotoras	
modernas.	 O	 material	 que	 agora	 chega	 aos	 nossos	
irmãos	lusitanos	é	de	grande	qualidade	e	seguramente	
será	 útil	 para	 melhorar	 os	
serviços	ferroviários,	na	condição	
de	receberem	boa	manutenção	e	
utilização.
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Uma 252 e três carruagens D-200 na orla do Mediterrâneo, a imagem do serviço Arco. Apesar de ter passado cinco anos desde a sua substituição 
por outros materiais, foi possível capturar essa bela imagem em 12 de julho de 2013 com um IC de reforço de verão entre Barcelona Sants e 

Alacant T.
© José Manuel Silva.

Pôr do sol na triagem de formação do depósito de Fuencarral em Madrid, enquanto várias 
carruagens estão estacionadas esperando para entrar em serviço. Naquele setembro de 
2014, a decoração “Danone” ainda reinava no parque da Renfe. Hoje, a maioria dessas 

carruagens foi descartada ou vendida, e essas vias deram lugar a uma nova oficina para 
comboios de alta velocidade..© José Manuel Silva.
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No dia 02 de Julho a 5603 reboca 
as carruagens para Guifões onde 
vão ser alvo de intervenção. 
Triana, linha de Leixões.

Pedro Mêda


