
Talgo, 
75 anos depois

Edição n.º 54 |  Fevereiro de 2015

Portugal Ferroviário – Os Caminhos de Ferro na Internet

Edição n.º 80 | Abril de 2017 IS
SN

 2
18

3-
76

19

Ed
iç

ão
 O

nl
in

e

Chegou o #NovoAlfaPendular





3

Início

Capa: 
•	 Um comboio de alta velocidade 

da Talgo em ensaios na Arábia 
Saudita - Talgo

Contracapa: 
•	 Concurso	 de	 Fotografia	 e	 Vídeo	

da APAC: Os Comboios Talgo em 
Portugal

Portugal Ferroviário 
Os Caminhos de Ferro na Internet Redacção

•	 Carlos Loução
•	 João Cunha
•	 João Joaquim
•	 José Sousa
•	 Pedro Mêda
•	 Ricardo M. Ferreira
•	 Tiago Ferreira

Colaboração

Direcção de Redacção

•	 Pedro André
•	 Ricardo Quinas

A Trainspotter é uma publicação periódica 
editada pelo Portugal Ferroviário e realizada 

com trabalho voluntário, em colaboração 
com a APAC - Associação Portuguesa dos 

Amigos dos Caminhos de Ferro. A revista está 
disponível	online	e	em	versão	impressa	nos	
locais indicados. Quaisquer lucros obtidos 

com a versão impressa destinam-se apenas 
a	financiar	projetos	de	preservação	ferroviária	

que decorrem no seio da APAC. 

Todos	os	textos,	desenhos	e	fotografias	
estão sob protecção do Código de Direitos de 
Autor e não podem ser total ou parcialmente 

reproduzidos sem prévia permissão da 
redacção. Os artigos publicados são da 

inteira responsabilidade dos seus autores e o 
uso	ou	não	do	novo	acordo	ortográfico	é	da	

responsabilidade do autor.

Contribuições para:
trainspotter@portugalferroviario.net

Endereço online:
www.portugalferroviario.net

Locais de venda da versão impressa:
www.caminhosdeferro.pt

ISSN: 2183-7619

Trainspotter n.º 80 – Abril de 2017

              Sumário
Editorial 7

Comboio Correio 84009 completou renovação de meia vida

Comboio Correio 20
Indústria Ferroviária 28Talgo, 75 anos depois do sonho

Balastro 44O	último	Tirefond:	Miranda	-	Duas	Igrejas

Estação Terminal 48



Início

4



5

Início

A APAC – Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro e a Patentes Talgo, S.L.U. acordaram 
a organização de um concurso dedicado ao tema “Os Comboios Talgo em Portugal”, que recolhe obras 
fotográficas	e	vídeo	subordinado	ao	tema	da	circulação	de	comboios	do	fabricante	Talgo	na	rede	ferroviária	

portuguesa.

Na APAC, a organização estará a cargo dos elementos da secção de Preservação Ferroviária, que promoveu e 
possibilitou esta oportunidade.

Com a participação neste concurso, os participantes aspiram a ganhar prémios de grande interesse:

m 1º	prémio	(1	pessoa):	Comboio	Talgo	à	escala	H0	banhado	a	prata	ou	Comboio	Talgo	H0	funcional	+	Visita	à	
fábrica	da	Talgo	de	Las	Matas	II	(Madrid)*;

m 2º	prémio	(2	pessoas):	Furgão	Talgo	à	escala	H0	ou	N	+	Visita	à	fábrica	da	Talgo	de	Las	Matas	II	(Madrid)*;

m 3º	prémio	(8	participações):	Visita	à	fábrica	da	Talgo	de	Las	Matas	II	(Madrid)*

* Custos de viagens e eventual alojamento a suportar pelos participantes, não incluído no prémio.

Os	dois	primeiros	prémios	irão	premiar	os	autores	das	melhores	participações	(fotografia	ou	vídeo,	indistintamente)	
e	o	3º	prémio	irá	premiar	as	8	imagens	(podendo	por	isso	ser	acumulado	pelos	autores)	classificadas	imediatamente	
a seguir às duas melhores.

Além destes prémios, as participações serão automaticamente integradas no Concurso Internacional que a Talgo 
está	a	 realizar	e	que	prevê	prémios	monetários	até	1.000€,	 conforme	 informação	e	 regulamento	partilhados	na	
página da construtora: Concurso Internacional Talgo.

https://www.talgo.com/es/comunicacion/concurso-fotografico#comunicacion-tabs

Uma viagem a Madrid
Para	ajudar	os	vencedores	do	concurso	a	irem	a	Madrid,	a	APAC	vai	organizar	uma	viagem	a	Madrid	que	incluirá	

para	os	vencedores	a	visita	à	fábrica	da	Talgo	e	complementada	com	visita	ao	museu	ferroviário	de	Delicias,	aberto	
a todos os interessados.

A	data	provisória,	que	pode	ser	alterada	para	outro	feriado	português	que	coincida	com	dia	útil	em	Espanha,	é	o	
dia 01 de Dezembro de 2017.

Os	vencedores	que	sejam	sócios	da	APAC	à	data	da	sua	participação	terão	a	entrada	no	Museu	de	Delicias	paga	
pela	associação.	Não	é	sócio	ainda?	Saiba	já	como	fazer	parte	desta	família	nesta	ligação:	Torne-se	Sócio.

https://www.caminhosdeferro.pt/sobre-a-associacao/torne-se-socio/

ConCurso de FotograFias e Vídeos aPaC – talgo:

“os Comboios talgo em Portugal”
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Trainspotter IV – Junho 2017 
Depois de três edições impressas com boa re-

ceptividade dedicadas a material circulante, a 
Trainspotter na sua versão impressa vai agora 

dedicar-se	a	uma	infraestrutura	–	e	que	infraestrutura!	
A	linha	do	Alentejo	foi	a	primeira	via	ferroviária	a	Sul	

do	Tejo	e,	durante	muitos	anos,	foi	na	realidade	a	linha	
do Sul – até à construção da então linha do Sado, encur-
tando a viagem entre o Barreiro e a Funcheira. Esta via 
estruturante	jogou	importantes	cartadas	no	desenvolvi-
mento	das	operações	ferroviárias	em	Portugal	e	permi-
tiu	irrigar	o	território	sempre	deprimido	do	Alentejo,	onde	
ancoraram linhas e ramais que durante décadas servi-
ram	praticamente	todas	as	grandes	vilas	alentejanas.

Pareceu-nos,	 desde	 o	 início,	 que	 a	 primeira	 edição	
consagrada	a	uma	linha	teria	de	ser	o	Alentejo.	O	espe-
cial carisma desta linha está bem patente nas bucólicas 
paisagens	de	amarelas	planícies	que	atravessa	e	dos	lo-
cais	perfeitamente	surpreendentes	onde	se	implantaram	
várias das suas estações – tantas e tantas vezes muito 
longe	dos	centros	populacionais.	Longe	do	prestígio	dos	
rápidos da linha do Norte ou dos comboios internacio-
nais	 da	Beira	Alta,	 a	 linha	 do	Alentejo	 albergou	 ainda	
assim	circulações	que	ficam	para	sempre	na	história	dos	
nossos	caminhos	de	ferro	–	desde	logo	a	sua	maior	ima-
gem	de	marca	faz	a	nossa	capa:	como	é	possível	falar	
das	fantásticas	Nohab	senão	como	símbolos	deste	tão	

belo	Alentejo?
Para a nossa quarta edição trazemos 

uma novidade – um acabamento melho-
rado, dizendo adeus à encadernação com 
agrafos	e	abraçando	uma	revista	que	as-
socia a elevada qualidade do papel e da 
impressão a um acabamento com capa 
fresada	e	colada,	permitindo	com	a	adi-
ção da lombada uma melhor conservação 
e	 identificação	 da	 revista.	 Por	 isso,	 um	
pequeno	aumento	de	preço	é	 visível	 na	
pré-venda – mais 40 cêntimos. É quanto 
basta para uma edição com um acaba-
mento substancialmente melhor.

Tal como nas edições anteriores, o 
modelo de venda e distribuição mantém-
-se. A revista é vendida online, no site da 
APAC,	com	um	período	de	pré-venda	até	
15	de	Junho	em	que	a	revista	está	acessí-
vel por apenas 9,90€. Depois dessa data, 
sujeito	ao	stock	então	existente,	o	preço	
passará para 13€. E, como é tradição, o 
nosso trabalho com esta edição reverterá 
totalmente	para	projetos	de	preservação	
no seio da APAC que, estamos certos, 
se	 tornarão	muito	 visíveis	 nos	 próximos	
meses.
Obrigado	pela	vossa	confiança	e	espe-

ramos contar convosco e mais esta gran-
de viagem.

Compra online em:
https://www.caminhosdeferro.pt/loja/
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Editorial

João Cunha Talgo

Daqui a seis meses celebram-se os 75 anos de 
um	 dos	 construtores	 ferroviários	 que	 nos	 são	
mais	 próximos,	 ainda	 que	 nunca	 fornecedor	

direto	 dos	 caminhos	 de	 ferro	 portugueses	 –	 a	 Talgo.	 Nem	
sempre	 especialmente	 visível	 nos	 grandes	 palcos	 da	
indústria	 ferroviária	 mundial,	 a	 criatividade	 e	 audácia	 são	
indesmentíveis	ao	longo	da	sua	história	e	forjam	hoje	um	dos	
pujantes	exemplos	da	indústria	ferroviária	europeia	numa	fase	
de grandes ameaças sobretudo a Oriente.

Nesta edição da nossa revista dedicamos por isso várias 
páginas	ao	projeto	saído	do	engenho	de	Alejandro	Goicoechea	
e Luis Oriol que, há 75 anos, imaginaram conceitos que não só 
não	têm	sofrido	a	erosão	do	tempo	como	até	se	têm	reforçado.	
Do	 pequeno	 fabricante	 responsável	 pelas	 carruagens	
ligeiras	 que	 percorreram	 (e	 ainda	 percorrem)	 a	 Península	
Ibérica	e	alguns	destinos	mais	exóticos,	a	Talgo	é	hoje	uma	
multinacional	 com	 ambição	 suficiente	 para	 se	 destacar	 no	
fabrico	de	comboios	de	alta	velocidade,	para	fornecer	soluções	
avançadas	de	manutenção	e	para	abraçar	alguns	dos	projetos	
mais	exigentes	da	tração	ferroviária	mundial.

Nestas linhas, mais do que antever o artigo que podem 
visualizar na revista, não resisto a imaginar o que uma 
estratégia industrial mas, sobretudo, o que o engenho de 
um setor privado devidamente capitalizado e imaginativo 
poderiam	ter	proporcionado	à	nossa	indústria	ferroviária.	Não	
é necessário abarcar todos os segmentos para se vingar e 
muitas	vezes	a	especialização	é	a	melhor	forma	de	competir	
em mercados globais altamente competitivos e avançados. 
Claro	que	uma	opção	política	 forte	pela	 ferrovia	o	propicia	e	
representa um radical corte com os 
benefícios	 que	 (não)	 acompanham	
a	 política	 de	 aposta	 exclusiva	 na	
rodovia, quase nunca proporcionando 
a	 famosa	 economia	 circular	 que	 por	
estes dias tanto se debate por cá.

Voltaremos	certamente	no	futuro	a	
mais	projetos	da	companhia	mas	por	
agora esperamos que esta primeira 
abordagem vos convide também a 
participar	no	concurso	de	fotografia	e	
vídeo	que	está	a	ser	organizado	por	
Talgo e APAC e que decorre até 25 
de	Abril	–	os	prémios	são	fortemente	
aliciantes.

Na	 atualidade	 nacional	 não	 deixo	 de	 desabafar	 que	
continuaremos	 a	 enterrar	 escassos	 fundos	 financeiros	 em	
projetos	 condenados	 ao	 fracasso.	 Desafio	 os	 leitores	 a	
procurarem as vantagens reais – para lá da simples poupança 
operacional permitida pela tração elétrica – que se encontrará 
numa	 renovação	 como	 a	 projetada	 na	 Linha	 do	 Minho	 ou	
mesmo	 na	 faraónica	 renovação	 da	 Beira	 Alta,	 onde	 nem	
sequer haverão correções reais das numerosas rampas do 
seu traçado. Num transporte que vive das interações dentro 
do	sistema	(comboios,	via,	sinalização,	etc),	é	profundamente	
frustrante	pensar	que	preferimos	o	facilitismo	de	tentar	acorrer	a	
todas	as	linhas	de	forma	coxa	em	vez	de	apostar	eventualmente	
em	menos	projetos	mas	muito	mais	estruturantes	para	o	futuro	
da	rede	–	a	futura	linha	Évora	–	Sines	é,	neste	ponto,	um	raro	
exemplo.

Falar	da	rede	e	da	sua	real	eficácia	em	2017	é	imperioso	–	
as novidades de negócio nos transportes serão cada vez mais 
numerosas e prometem inclemência para todo e qualquer 
modelo que corporize um lastro que nenhum de nós está 
disposto a manter nos nossos horizontes.

Tal como há dez anos atrás mantenho grandes reservas 
quanto à utilidade da rede que estamos a manter e crescentes 
certezas	sobre	o	que	temos	em	falta.	A	pior	notícia	para	mim	é	
mesmo	a	manutenção	deste	estado	de	espírito	durante	tanto	
tempo.

Que	 as	 leituras	 sejam	 mais	 inspiradoras	 que	 os	
investimentos previstos.

 Ensaios na Arábia Saudita © Talgo
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O mês de Março ficou marcado pelo regresso ao 
serviço do CPA 4009 após uma renovação total a 
nível mecânico, estético e funcional realizada pela 
EMEF no Posto Oficinal Centro (POC), localizado no 
Entroncamento.

O 4009, baptizado por “Manoel de Oliveira” em 
homenagem ao cineasta português, foi a primeira 
unidade a entrar na revisão de nível 1, de forma mais 
precoce do que estava inicialmente previsto, após 
ter sofrido um incêndio grave em serviço no mês de 
Junho do ano passado.

Após 18 anos sobre carris com mais de 41 milhões 
de quilómetros percorridos  e mais de 26 milhões de 
passageiros transportados, esta intervenção orçada 
em 18 milhões de euros confere uma nova vida à fro-
ta de 10 unidades ao serviço da CP para os próximos 
anos.

O lançamento desta primeira unidade estava ini-
cialmente prevista para Setembro do ano anterior 
mas a data de lançamento foi avançando progressi-

vamente. O atraso foi justificado pelas empresas en-
volvidas pela necessidade de estudar as melhores 
soluções a implementar e pela necessidade de agi-
lizar todos os processos envolvidos na renovação.

Foi no dia 16 de Março que o 4009 realizou a pri-
meira marcha de ensaios de linha, abandonando 
pela primeira vez as instalações do POC com a nova 
decoração. Apesar da aparição bastante discreta, o 
4009 acabaria por não escapar às objectivas de al-
guns spotters mais atentos.

A semana seguinte ficou marcada por diversas 
marchas de ensaios na Linha do Norte tendo sempre 
como epicentro a estação do Entroncamento.

No final do dia 23 de Março, o 4009 rumou para 
Lisboa Santa Apolónia para a apresentação pública 
do “Novo Alfa Pendular”, nome escolhido pela CP 
para a cerimónia a realizar no dia seguinte na plata-
forma principal da estação de Santa Apolónia.

A cerimónia contou com a presença do presidente 
da CP, Manuel Queiró, do ministro do Planeamento 
e das Infraestruturas, Pedro Marques, de algumas 
dezenas de trabalhadores da EMEF envolvidos no 
projecto, órgãos de comunicação social, os mais di-
versos convidados e ainda, naturalmente, os inúme-
ros curiosos que se foram acumulando e tornaram o 
espaço pequeno naquela estação onde algumas en-
chentes já marcaram a história recente de Portugal.

O Portugal Ferroviário esteve presente na apre-
sentação, acompanhando o evento praticamente em 
directo via Twitter. No entanto, convidamos agora 
a rever nas próximas páginas os primeiros dias da 
nova vida do 4009 e damos a conhecer o comboio 
por fora e por dentro.

A entrada em serviço do “Manoel de Oliveira” es-
tava marcada para a tarde do próprio dia da apresen-
tação e cumpriu-se. Os passageiros do comboio 135 
entre Santa Apolónia e Braga terão ficado surpreen-
didos quando encontraram um comboio diferente 
daquele a que estavam habituados.

Resta, por último, agradecer à CP a oportunidade 
que nos foi dada e congratular todas as entidades 
envolvidas neste trabalho, esperando que o “Novo 
Alfa Pendular” vá de encontro às necessidades dos 
milhares de passageiros que diariamente utilizam 
este serviço.

4009 completou 
renovação de meia vida

Comboio Correio

Ricardo Quinas

Ricardo Quinas
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Comboio Correio

No final da tarde do dia 16 
de Março, o 4009 entrou 

vagarosamente na linha 9 da 
estação do Entroncamento para 

a primeira marcha de ensaios 
de linha até Pombal. Alguns 
entusiastas aproveitaram a 

oportunidade para o ver pela 
primeira vez, enquanto aguardava 
via livre. No seu interior viajavam 

alguns técnicos da EMEF.

Para o dia 18 estava prevista uma 
segunda ronda de ensaios para 
Pombal. No entanto, a marcha viria 
a ser alterada para a Castanheira 
do Ribatejo, possibilitando assim 
testar ao máximo os atributos 
de velocidade deste comboio. 
Na fotografia, assistimos à sua 
passagem pela estação dos 
Riachos já na viagem de regresso.

Ainda no mesmo dia, a unidade 
permaneceu parada durante 

alguns minutos na estação do 
Entroncamento, permitindo 

observar com mais atenção a nova 
decoração exterior. A curiosidade 

estendeu-se aos passageiros 
que acidentalmente tropeçaram 

nesta novidade, aproveitando 
muitos deles para tirarem as suas 

fotografias.



O cinzento que cobre grande parte 
da lateral apresenta bastante brilho, 
favorecendo as imagens obtidas 
com luminosidade mais baixa. Aqui, 
o comboio encontrava-se já em 
manobras para recolher ao POC.

O novo design enquadrou de 
forma muito harmoniosa uma 

nova figura em alusão ao filme 
Aniki Bóbó realizado por Manoel 
de Oliveira em 1942. O número 1 

representa o número da carruagem, 
uma novidade absoluta nesta 

decoração. O grafismo nas portas 
mantém a mesma funcionalidade 

mas tem agora cor verde.

Nas frentes do 4009 continua 
presente a assinatura do cineasta 
Manoel de Oliveira, que distingue 
esta unidade dos demais. Um 
logotipo da CP desenvolve-se 
agora no final da faixa preta que 
envolve as janelas.

10
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O 4009 voltou a sair à linha no dia 22 para 
uma nova marcha de ensaios rumo a Pombal. 

O sol deu um colorido completamente novo 
à fotografia obtida em Paialvo no sentido 

ascendente, permitindo finalmente apreciar a 
nova decoração em todo o seu esplendor.

Comboio Correio
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E ao fim de uma hora e alguns minutos, 
ei-lo de regresso à passagem na zona da 
Lamarosa. No dia seguinte, 23 de Março ainda 
realizaria a última marcha de ensaios ao final 
da tarde, antes da viagem até Lisboa Santa 
Apolónia, marcada para o início da noite.



O cartão distribuído a cada um dos 
convidados apresentava o nome 
escolhido da cerimónia em formato 
de hashtag: #NovoAlfaPendular.

Após o respectivo check-in, fomos 
para o início das plataformas 

principais da estação. O palco para 
o evento e o respectivo espaço 

reservado aos convidados estava 
já preparado. Os convidados 

aceitaram o desafio e o espaço 
rapidamente se tornaria pequeno 

para acolher tanta gente.

No dia 24 chegámos à estação de 
Santa Apolónia pouco passava 
das 10h30. No átrio da estação 
encontrava-se montada a bancada 
para recepção dos convidados e 
comunicação social. A azáfama 
para o evento já era evidente.

Comboio Correio
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O presidente da CP, Manuel 
Queiró foi o primeiro a discursar. 

Salientou não só a importância 
deste investimento e a elevada 

incorporação nacional, como 
lançou desafios para o futuro, 
em especial a necessidade de 

expandir a frota eléctrica a curto 
prazo, com o objectivo de enfrentar 

os investimentos ferroviários 
actualmente em curso. Admitiu 

inclusivamente estar já a estudar 
com o Governo a aquisição de mais 

10 unidades de longo curso para 
serviço premium.

O 4009 aproximou-se lentamente 
da plataforma da linha 3 enquanto 
o discurso de Manuel Queiró se 
aproximava do fim. A curiosidade 
dos presentes para o ver era 
enorme e foi recebido com imensa 
satisfação. Nesta altura o espaço 
tornou-se verdadeiramente 
pequeno para todo o público 
que se aglomerou à volta do 
acontecimento.

Dentro do 4009 viajavam algumas 
dezenas de trabalhadores da EMEF, 

representantes da equipa mais 
vasta que trabalhou nele durante 

vários meses e que aqui recebiam 
os cumprimentos do presidente da 

CP e do ministro Pedro Marques.

Comboio Correio
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A cerimónia terminou com os 
convidados a subirem a bordo 
do 4009 e a experimentarem o 
conforto do trabalho desenvolvido 
pela EMEF em articulação com a 
empresa Almadesign. O ministro 
encabeçou as dezenas de pessoas 
que aos poucos foram entrando no 
comboio.

A cerimónia continuou com 
o discurso do ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas, 
Pedro Marques. O ministro 

manteve um discurso na mesma 
linha do que tem realizado 

noutros eventos, salientando 
os investimentos actualmente 

em curso na infraestrutura e no 
material circulante. Não terminou 
sem antes anunciar que ainda no 

mês de Março o Governo iria lançar 
o concurso público para as obras 

entre Elvas e a fronteira.  

De seguida foi mostrado o 
vídeo de apresentação do 
#NovoAlfaPendular, que resumiu 
todo o trabalho desenvolvido 
no comboio, desde que entrou 
na oficina para a renovação até 
às marchas de ensaios dos dias 
anteriores. Foram pouco mais 
de três minutos e meio de vídeo 
bastante bem conseguidos.

Comboio Correio
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Ao fim de alguns minutos, também 
nós entramos pela carruagem 2, 
a segunda carruagem da classe 

Conforto. Acabamentos em madeira 
e a cor preta distinguem agora esta 

classe logo desde o momento em 
que entramos na carruagem.

O aspecto geral da classe Conforto 
é agradável, muito contribuindo 
para isso a nova iluminação 
LED. Os velhos ecrãs deram 
lugar a modernos LCD no topo 
da carruagem. A disposição de 
lugares mantém-se completamente 
inalterada.

Os bancos de ambas as classes 
são integralmente forrados a pele, 
uma solução que transpira algum 

luxo e que inclusivamente permite 
uma limpeza mais fácil, segundo 
a própria CP. O revestimento em 

madeira nas laterais acompanha os 
bancos a todo o comprimento da 

carruagem.

Comboio Correio
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Chegamos ao bar, onde a 
remodelação foi total. Modernidade 
é uma palavra que caracteriza 
bem o novo espaço. Mantém-
se o revestimento em madeira 
e a iluminação dá um aspecto 
fantástico ao espaço.

A sinalética é completamente 
nova e sem dúvida que responde 

melhor às necessidades dos 
passageiros. A classe Conforto é 

aqui identificada pela cor cinzenta.

As casas de banho apresentam 
igualmente um aspecto mais 
moderno. A iluminação adquiriu 
uma cor roxa, uma opção que não 
deixa de ser questionável num 
espaço onde a funcionalidade 
deveria ser o objectivo primário.
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Vemos novamente o bar da 
perspectiva inversa. Segundo a CP, 

a remodelação trará igualmente 
novos pratos e novos menús que 

serão servidos a bordo do serviço 
Alfa Pendular.

A sinalética da classe Turística é 
em tudo idêntica à classe Conforto 
mas adquire a cor verde.

À entrada da classe Turística 
somos novamente recebidos pelo 

verde nos topos em contraste com 
o aro em redor dos corredores que 

mantém o preto.

Comboio Correio
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Uma das principais novidades 
desta renovação é o facto de todos 
os lugares sem excepção contarem 
com tomadas para aparelhos 
electrónicos, colocadas nas patas 
dos assentos dianteiros de cada 
lugar. A ligação wi-fi foi também 
reforçada com o dobro do número 
de emissores e com um sistema 
de gestão das adesões à rede. 
Contudo, a ligação estará sempre 
dependente da cobertura de dados 
móveis, que a CP admite estar 
longe do desejável.

Nesta classe, a faixa lateral 
adquiriu a cor cinzenta, uma opção 
que não deixa de transmitir alguma 

incoerência na decoração. Em 
ambas as classes os passageiros 

usufruem de bancos reclináveis 
através dos comandos que 

podemos ver na lateral dos apoios 
para os braços.

O trabalho realizado na classe 
Turística mantém-se: toda a 
iluminação e os monitores 
são integralmente novos. Os 
bancos mantêm-se mas são 
agora revestidos a pele, com o 
predomínio da cor cinzenta.
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Por último, visitámos a cabine. 
Nem aqui o design do restante 
comboio foi descurado, com o 
cinzento da classe Turística a 
dominar em contraste com o 

branco. Esta cabine seria chamada 
ao serviço neste mesmo dia pelas 
16 horas, no Alfa Pendular nº 135 
com destino a Braga, conforme o 
próprio presidente Manuel Queiró 
fez questão de anunciar durante o 

seu discurso.

Já passava das 12h40 quando 
o 4009 finalmente foi descansar 
por algumas horas no parque 
de Lisboa Santa Apolónia, sob 
o olhar atento do 4010 parado 
ao fundo. Os restantes nove 
comboios pendulares ao serviço 
da CP merecerão uma intervenção 
idêntica a decorrer até 2019, sendo 
que ainda este ano serão entre 
dois a três, quatro em 2018 e os 
restantes em 2019.

E por último, naturalmente que o 
primeiro serviço do 4009 mereceu 

uma peregrinação dos spotters 
ao longo de todo o seu trajecto. 
A fotografia é do Valério Santos 
e retrata a passagem do 135 na 

estação da Lamarosa.
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Investimentos apontados a Espanha

O mês de Março ficou marcado por alguns 
progressos no plano de investimentos a 
nível ferroviário, nomeadamente a mate-

rialização do concurso público para a renovação da 
Linha do Minho entre Viana do Castelo (exclusive) 
e a fronteira em Valença e o anúncio para a primei-
ra fase das obras na Linha do Leste entre Elvas e a 
fronteira, como parte integrante do eixo Sines – Évo-
ra – Caia.

O concurso lançado no dia 17 de Março para a Linha 
do Minho dá continuidade às obras que se iniciaram 
muito	 recentemente	 entre	Nine	 e	Viana	 do	Castelo.	A	
intervenção a desenvolver nos 49 quilómetros de linha 
até	à	fronteira	com	Espanha	contempla	a	construção	de	
duas novas estações técnicas em Carreço e Carvalha 
aptas a operar comboios até 750 m de comprimento, 
electrificação,	intervenções	diversas	nos	túneis	de	Sei-
xas,	Gondarém	e	Caminha	e	melhoria	das	estações	e	
apeadeiros através do prolongamento e alteamento das 
plataformas.

A	estação	técnica	de	Carvalha	será	a	futura	estação	
transfronteiriça	para	tráfegos	de	mercadorias,	dada	a	li-
mitação	de	espaço	em	Valença	que	impede	o	prolonga-
mento das linhas para cruzamento e resguardo.

O preço base do concurso é de 23 milhões de euros e 
está	previsto	que	as	obras	durem	660	dias.	O	objectivo	
é	que	a	tracção	eléctrica	chegue	à	fronteira	com	Espa-
nha no primeiro trimestre de 2019, sendo certo que o 
lançamento	do	concurso	aconteceu	já	com	dois	meses	
de atraso.

Já no último dia do mês de Março, o ministro do Plane-

amento	e	das	Infraestruturas	Pedro	Marques	deslocou-
-se	a	Elvas	com	o	objectivo	de	anunciar	o	lançamento	do	
concurso	público	para	as	obras	nos	11	km	da	Linha	do	
Leste	entre	essa	cidade	e	a	fronteira,	num	valor	total	de	
38 milhões de euros.

A	 intervenção	 decorrerá	 em	 duas	 fases,	 sendo	 que	
esta	 primeira	 fase	 terá	 um	 custo	 de	 18,5	 milhões	 de	
euros e contemplará a ampliação da estação de Elvas 
de	forma	a	permitir	a	operação	de	comboios	até	750	m,	
a	renovação	integral	da	via,	que	ficará	preparada	para	
uma	futura	migração	de	bitola,	a	supressão	de	todas	as	
passagens	de	nível	através	da	construção	de	passagens	
desniveladas,	a	substituição	dos	tabuleiros	e	reforço	das	
pontes sobre o rio Caia e a ribeira do Caiola e a constru-
ção	de	 infraestruturas	para	a	 futura	 implementação	da	
sinalização electrónica.

As	obras	deverão	arrancar	no	final	deste	ano	e	 têm	
conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2018.

A	segunda	 fase	a	 lançar	no	 futuro	abrangerá	essen-
cialmente a instalação de catenária, sinalização electró-
nica, sistemas de controlo de velocidade e comunica-
ções, e será lançada à medida do avanço da nova linha 
que ligará Évora à estação de Elvas.

Os prazos de conclusão do Corredor Internacional 
Sul	continuam	a	derrapar,	já	que	este	concurso	estava	
previsto ser lançado em Dezembro do ano passado. A 
perspectiva	do	Governo	é	agora	que	a	ligação	Évora	–	
Elvas,	inicialmente	prevista	para	o	final	de	2019,	esteja	
concluída	em	Junho	de	2020	e	que	o	Corredor	Interna-
cional	Sul	esteja	a	funcionar	em	pleno	no	final	de	2021,	
com	a	conclusão	da	intervenção	entre	Sines	e	Grândola.

A estação de Elvas renascerá para uma realidade bem constrastante com a actualidade © Ricardo Quinas
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A Linha de Cascais tem sido tema de discussão 
política nos primeiros meses do ano e o mês de Mar-
ço não foi excepção. O futuro daquela que é a se-
gunda linha suburbana mais importante da Grande 
Lisboa continua totalmente incerto.

O	Governo	actual,	da	parte	do	ministro	do	Planeamen-
to	e	das	Infraestruturas	Pedro	Marques	acusou	o	Gover-
no	anterior	por	não	ter	alocado	qualquer	financiamento	
europeu para a renovação da linha, assumindo que o 
Estado	não	 terá	 folga	a	nível	 financeiro	para	que	seja	
capaz	de	desenvolver	a	intervenção	na	infraestrutura	e	a	
aquisição de material circulante nos próximos anos, sem 
a	comparticipação	de	fundos	europeus.

No entanto, o mesmo ministro admitiu estar a traba-
lhar na tentativa de alocar verbas da UE para o progra-
ma	Portugal	2020	na	 renovação	de	uma	 infraestrutura	
votada	a	um	estado	profundo	de	degradação	e	obsoles-
cência	técnica	e	que	não	oferece	condições	dignas	para	
os passageiros.

Entretanto, o material circulante desta linha está a 
atingir o potencial quilométrico da revisão anterior. Nos 
últimos	meses,	 várias	 unidades	 passaram	 já	 por	 uma	
nova	revisão	de	nível	2	no	Posto	Oficinal	Centro	do	En-
troncamento, no sentido de dotar estas unidades das 

condições	possíveis	a	nível	mecânico	para	enfrentarem	
os próximos anos de serviço.

Toda	a	frota	de	unidades	3150	e	3250	que	se	encon-
tram	ao	serviço	sofrerão	esta	nova	revisão,	que	o	minis-
tro	Pedro	Marques	 fez	 questão	 de	 anunciar	 como	um	
investimento global de sete milhões de euros, iniciado 
no ano passado e que irá continuar nos próximos anos.

Com vista a aumentar o número de unidades dispo-
níveis	 para	 o	 serviço	 urbano	 e	 a	 evitar	 supressões,	 a	
CP tem devolvido ao serviço algumas carruagens que 
se encontravam paradas após os vários acidentes que 
assolaram esta linha nos últimos anos.

A	3154	é	uma	das	unidades	que	é	resultado	da	fusão	
de material acidentado, aproveitando carruagens que 
pertenciam anteriormente às automotoras 3256 e 3270 
e	circulando	agora	de	forma	inédita	em	formato	de	UQE,	
à semelhança da 3157, que retomou o serviço com um 
reboque adicional oriundo da 3264.

A	numeração	nas	frentes	está	a	ser	adicionada	às	uni-
dades	que	ainda	não	possuíam,	tendo	sempre	como	re-
ferência	a	numeração	da	carruagem	motora.	Outra	das	
pequenas novidades desta revisão é a numeração nas 
laterais	que	passa	agora	para	a	zona	superior	às	jane-
las.

A UQE 3254 é uma das unidades já com revisão recente, Caxias, 25 de Outubro de 2016 © Valério Santos

Linha de Cascais sem luz 
ao fundo do túnel



A edição do Comboio Presidencial no 
Douro em 2017 viu a edição reduzida 

das anteriores 17 viagens previstas, 
conforme noticiámos na edição da 
Trainspotter de Fevereiro, para apenas 10, 
o mesmo número do ano anterior. 
A edição ficou condensada para as duas 
primeiras semanas do mês, entre os dias 
3 a 7 e 10 a 14 de Maio, mantendo como 
novidade a visita à Quinta do Vesúvio.

A primeira semana de serviço está 
confirmada com a experiência 
gastronómica a cargo do chef Esben 
Holmboe Bang Maaemo. Para a segunda 
semana, será o chef português Pedro 
Lemos a liderar a equipa da cozinha 
improvisada a bordo do requintado 
Comboio Presidencial. Os dois últimos 
dias estão pendentes, ainda sem qualquer 
chef anunciado.

No entanto, mantêm-se os motivos de 
visita em termos ferroviários, esperando-
se mais uma peregrinação ao vale do 
Douro para acompanhar a belíssima 
composição azul a desfilar ao longo do rio.
Por enquanto, recordamos novamente a 
edição do ano passado com uma fotografia 
do Valério Santos do dia 7 de Abril, com o 
Comboio Presidencial à passagem na zona 
de Gouvinhas.

BREVES Presidencial no Douro 
reduz viagens para 2017

A principal novidade a nível estético estava 
anunciada e cumpriu-se: a locomotiva 
1413 exige agora a mesma decoração azul 
ostentada pela sua irmã 1424, conforme 
nos mostra a fotografia do João Balseiro 
do passado dia 13, quando a 1413 se 
encontrava prestes a entrar no Pinhal 
Novo, a caminho de Santa Apolónia.
A locomotiva inglesa viajou pouco tempo 
depois para Contumil e dado que mantém 
o freio a vácuo ao serviço, permite à CP 
contar com uma segunda locomotiva para 
os serviços habitualmente designados em 
exclusivo a esta decoração histórica, como 
a reserva ao Comboio Histórico do Douro 
e a tracção do Comboio Presidencial.

A locomotiva 1413 juntou-se novamente 
ao parque ao serviço da CP Regional 

e da CP Longo Curso, após vários meses 
parada para uma revisão de nível 2 que 
decorreu no Barreiro.

1413 regressou ao serviço

Comboio Correio
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No mês de Março, o colorido branco 
da flor das amendoeiras no vale do 

Douro de branco é sinónimo da Rota das 
Amendoeiras da CP a percorrer a Linha do 
Douro em toda a sua extensão.

Amendoeiras coloriram o Douro

Os spotters mantiveram a tradição e 
fizeram questão de registar mais uma vez 
a incansável presença das locomotivas 
inglesas na Linha do Douro. O Ricardo 
Ferreira mostra-nos a locomotiva 1415 
parada na estação do Pocinho com o 
“Amendoeiras” do dia 19 de Março.

A edição deste ano manteve o formato do 
ano anterior, com as locomotivas 1400 a 
tomarem as rédeas do comboio turístico 
rebocando quatro carruagens Corail, 
acompanhadas por um furgão gerador.

Amoníaco fora 
de horas

O Valério Santos não desperdiçou a 
raríssima oportunidade e fotografou este 
especial com o número 96212 a cargo da 
locomotiva 1911 na dura subida do Vale 
da Bica, próxima de Ponte de Sor em 
condições de luz bastante melhores do 
que o habitual na Linha do Leste.

O tráfego regular de amoníaco da Renfe 
e Medway entre Huelva e a unidade 

da ADP, localizada em Alverca, circula 
de forma muito regular entre duas a três 
vezes por semana, percorrendo o Alto do 
Alentejo durante a manhã e alcançando 
normalmente o destino final perto das 13 
horas.

O dia 17 de Março foi uma excepção na 
tradição de pontualidade deste serviço 
internacional, com a composição de 
amoníaco a percorrer a Linha do Leste 
já ao final da tarde, levando a Medway 
inclusivamente a substituir a marcha 
regular por uma nova marcha especial 
entre Elvas e o Entroncamento.
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Curiosamente foi a mesma 1428, que 
alguns dias antes foi a Valença, a unir 
forças com a 1456 para transportar a 
composição de vagões Kbs afectos ao 
transporte de pinho, aqui fotografada pelo 
João Morgado que ganhou o dia com este 
belíssimo registo da sua passagem na 
zona de Vale de Cortiças.

Mais a sul, o atraso do comboio de 
amoníaco no dia 17, referido anteriormente, 
levou à supressão do serviço regular de 
contentores entre o Entroncamento e 
Elvas na tarde desse mesmo dia.
A Medway substituiu a ligação suprimida 
por um especial na manhã de domingo 
dia 19, o que obrigou à necessidade 

extraordinária de duas máquinas de linha 
ao serviço no depósito do Entroncamento.
As 1400 foram novamente chamadas para 
cumprir uma dessas rotações, sendo-lhes 
atribuído o serviço regular de transporte 
de madeira entre o Entroncamento e Ponte 
de Sor. 

Serviços de linha 
chamam 1400

O Gil Monteiro estava no lugar certo à hora 
certa e registou uma imagem para ver e 
rever: a entrada de um par de inglesas na 
estação de Nine, formado pela 1428 e 1422, 
no dia 8 de Março, enquanto realizavam 
o comboio nº 48818 entre Tuy e Gaia, 
transportando madeira oriunda da Galiza 
para as fábricas de celulose da Figueira da 
Foz.

A estação de Valença habituou-se a 
ver regularmente as locomotivas 1400 
no serviço Interregional, no entanto a 
presença da série na frente de um serviço 
de mercadorias é algo praticamente 
inédito nos últimos anos.
Devido ao limite máximo de carga 
rebocável, este comboio foi obrigado a 
deixar dois vagões em Valença.

O mês de Março trouxe novamente 
serviços de linha esporádicos para 

as locomotivas 1400. No norte do país as 
1400 habituaram-se a visitar Godim com 
frequência mas neste mês foram também 
chamadas ao Minho pelo menos em duas 
ocasiões.
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Medway reduz comboios regulares com tracção diesel

No Leste, a Medway cortou a ligação 
de quinta-feira para transporte de 
contentores entre o terminal da Bobadela 
e o terminal de Badajoz, como corolário da 
fraca adesão que o serviço tem registado 
e que motivava supressões recorrentes. 
Mantém-se prevista a ligação às terças. 
A última ligação regular à quinta-feira 
aconteceu no dia 16 de Março e ficou 
registada nesta fotografia pelo Ricardo 
Quinas à sua chegada a Badajoz.

No Oeste, a flutuação dos tráfegos 
nacionais de cimento, entre as cimenteiras 
de Martingança e Pataias, e as plataformas 
localizadas em Tadim, Mangualde, Irivo e 
Leixões levaram a um corte mais drástico: 
quatro das cinco ligações regulares 
deixaram de figurar nos livros horários.
O comboio Martingança - Tadim retratado 
na fotografia pelo António Pombo a uma 
terça-feira, em Maio de 2016 foi um dos 
que terminaram, resistindo apenas a 
ligação Martingança – Irivo realizada à 
quarta-feira.
No norte do país, a falta de tracção diesel 
no parque de Gaia tem obrigado a Medway 
a realizar o transporte de cimento para 
Godim em dias diferentes ao planeado. 
Assim, a empresa extinguiu a ligação 
regular de sexta-feira, mantendo-se o 
comboio previsto às quartas.
Para compensar a decisão, a Medway 
recorre agora com maior frequência 
a marchas especiais para atender às 
necessidades de transporte dos seus 
clientes.

A Medway acabou em meados do mês 
de Março com diversos comboios 

regulares de mercadorias de norte a sul 
da rede ferroviária nacional. Todas as 
marchas possuíam como característica 
comum a necessidade de tracção diesel 

em pelo menos uma parte do seu trajecto. 
O corte de comboios não está ligado à 
extinção de qualquer um dos tráfegos 
envolvidos, nem reduz a necessidade de 
tracção diesel nos diversos parques de 
material.

Na origem da decisão estará provavelmente 
o custo excessivo imputado aos 
operadores pelas marchas contratadas e 
não realizadas que o presidente da Medway, 
Carlos Vasconcelos referiu recentemente 
em declarações à comunicação social.

No sul do país, a incerteza no transporte 
de minério, devido à baixa cotação do 
cobre, entre Praias-Sado e as Minas de 
Neves Corvo levou ao corte do comboio 
com partida pelas 14h20 de Praias-Sado. 
As minas recebem agora duas ligações 
regulares aos dias úteis.
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Greve dos estivadores impulsionou tráfego internacional

Durante o mês passado, Espanha 
sentiu os efeitos de uma greve 

dos estivadores em protesto contra a 
liberalização do trabalho no sector, o que 
levou as mercadorias a optarem por portos 
alternativos nos países vizinhos.

Portugal beneficiou naturalmente da sua 
posição geográfica e o tráfego ferroviário 
internacional de contentores multiplicou-
se durante alguns dias em resposta às 
solicitações.

No eixo Sines – Entroncamento – Vilar 
Formoso circularam vários comboios 
especiais a cargo da Medway, praticamente 
no mesmo canal do serviço Iberian Link 
que liga a Bobadela a Madrid.
No dia 8 de Março, um atraso superior a 
quatro horas de um desses comboios foi o 
suficiente para o Ricardo Quinas o registar 
a desfilar ao longo das curvas da zona 
acidentada de Chão de Maçãs.

0301 percorreu o Leste

A distinta automotora aqui fotografada 
pelo Ricardo Quinas no pk 141, entre 
Abrantes e a Bemposta, ainda foi utilizada 
numa curta viagem de visita ao referido 
troço, antes do regresso já ao princípio da 
noite.

No último dia do mês de Março, a Allan 
0301 ao serviço da Infraestruturas de 

Portugal deslocou-se a Elvas.
A viagem fez parte da visita do ministro 
do Planeamento e das Infraestruturas, 
Pedro Marques, à cidade fronteiriça, com 
o objectivo de anunciar o lançamento do 
concurso público para a primeira fase das 
obras entre Elvas e a fronteira, integrada 
no corredor de mercadorias Sines - Évora 
- Caia e que já noticiámos anteriormente.
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Infraestruturas de Portugal intervém em pontesGreve dos estivadores impulsionou tráfego internacional

Moura recebe ecopista

A nova ecopista de Moura será a nona 
em todo o país e representará no total 
mais 59 quilómetros de via ciclável, 
procurando criar melhores condições para 
a preservação do património ferroviário 
existente.

O espaço e o edifício integrantes da antiga 
estação de Moura, aqui representada por 
uma fotografia do Pedro André em Outubro 
de 2013, terão igualmente uma nova vida 
como central de camionagem.

A câmara municipal de Moura anunciou 
que pretende construir uma nova 

ecopista no canal do antigo Ramal de 
Moura, desactivado em 1990, numa 
extensão de nove quilómetros a partir da 
estação de Moura em direcção a Pias.
Esta será a primeira fase da conversão 
do antigo ramal em ecopista, já que as 
autarquias de Serpa e Beja pretendem 
dar continuidade ao projecto, com a 
conversão no futuro dos troços Pias - 
Serpa e Serpa - Beja.

AInfraestruturas de Portugal concluiu 
mais uma série de intervenções em 10 

pontes metálicas da Linha do Norte.
Os trabalhos consistiram na substituição 
de elementos metálicos, quando 
necessário, na limpeza e na protecção e 
tratamento anticorrosivo, com o objectivo 
de manter os níveis de serviço e fiabilidade.

A ponte metálica sobre o rio Alviela 
localizada ao pk 88, entre Vale de Figueira 
e Mato de Miranda, aqui fotografada pelo 
Ricardo Quinas em Maio de 2013, foi 
uma das envolvidas nesta intervenção, 
obrigando ao estabelecimento de um 
afrouxamento temporário durante algumas 
semanas.

Com a conclusão desta intervenção os 
comboios puderam novamente circular 
nesta ponte a velocidades até 140 km/h, 
no caso dos comboios convencionais, 
ou até 160 km/h no caso dos comboios 
basculantes.
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75 anos depois do sonho

História

A	história	da	Talgo	começa	na	data	fundadora	dos	ca-
minhos	de	ferro	portugueses	–	um	28	de	Outubro.	Neste	
caso, o 28 de Outubro de 1942. Enquanto em Portugal 
celebrávamos	86	anos	de	caminhos	de	ferro,	Alejandro	
Goicoechea	e	 José	Luis	 de	Oriol	 y	Uriguen	 criavam	o	
que viria a ser um dos construtores mais distintos do pa-
norama internacional e com um impacto tremendo nos 
caminhos	de	ferro	ibéricos	desde	logo.

Alejandro	Goicoechea	era	engenheiro	no	caminho	de	
ferro	de	La	Robla,	uma	 linha	mineira	com	usos	mistos	
que liga León a Bilbao com bitola de 1.000 mm. A lenda 
conta que um acidente de um comboio 
de	correio	em	1932	modificou	para	sem-
pre	 a	 sua	 visão	 da	 construção	 de	 veí-
culos	 ferroviários,	 tendo	passado	os	10	
anos seguintes em sucessivas propos-
tas à administração daquele caminho 
de	 ferro	para	o	financiamento	da	cons-
trução de novos comboios metalizados. 
Em	 1938	 discursou	 numa	 conferência	
onde demonstrou pela primeira vez que 
segurança e velocidade se poderiam 
maximizar	com	veículos	de	baixo	peso	e	
centro	gravítico,	contrariando	as	crenças	
da altura.

Após vários apoios gorados, em 1941 
o	seu	protótipo	circulou	a	75	km/h	entre	
Madrid e Leganés o que atraiu um ano 
mais	 tarde	 José	 Luis	 de	Oriol	 como	 fi-

nanciador, nascendo assim a Patentes Talgo, sendo 
Talgo	as	iniciais	de	“Tren	Ligero	Articulado	Goicoechea	
Oriol”	–	Comboio	Ligeiro	Articulado	Goicoechea	Oriol.

O grande interesse em compreender a história da 
Talgo é pensar nos grandes conceitos que distinguem os 
comboios	do	fabricante	espanhol	e	constatar	que,	com	
as devidas evoluções ao longo do tempo, grande parte 
das ideias se mantêm intactas e pertinentes no século 
XXI.

O conceito Talgo apoia-se em dimensões distintas 
que	 contribuem	 conjuntamente	 para	 o	 seu	 sucesso:	 a	
utilização de semi-rodados (ou rodas livres, em vez de 

Joáo Cunha
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O Talgo I, o início da aventura © Talgo
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conectadas duas a duas), construção ligeira e articula-
da, caixas curtas e baixas, tudo resultante num comboio 
com um baixo centro de gravidade, piso rebaixado a 
todo o comprimento do comboio (incluindo no local das 
rodas, visto que não há rodados com um eixo a passar a 
uma altura considerável) e uma massa muito mais baixa 
por comparação com os comboios tradicionais, resul-
tando	numa	melhoria	clara	da	aerodinâmica	e	eficiência	
energética.

Se	a	construção	ligeira,	de	baixo	centro	gravítico,	e	
apelando	 a	 articulação	 entre	 os	 veículos	 promove	 de	
forma	clara	a	segurança	e	a	possibilidade	de	
explorar velocidades superiores sobre uma 
mesma	 infraestrutura,	os	 famosos	 “rodales”,	
a estrutura composta pelas rodas desligadas 
entre si e que são sustentadas por uma ar-
mação metálica em “U”, dão ao comboio uma 
arma	muito	eficaz	contra	os	típicos	movimen-
tos	de	lacete	que	são	regra	do	transporte	fer-
roviário.

De	 facto,	 se	 um	 comboio	 não	 descarrila	
tal	deve-se	à	forma	cónica	dos	rodados	que,	
correndo	 sobre	 uma	 base	 específica	 (carril)	
se vão equilibrando mutuamente com mo-
vimentos	 laterais,	 nas	 duas	 direções	 possí-
veis. Estes movimentos originam o tradicional 
movimento	de	lacete,	os	típicos	movimentos	
laterais que sentimos num comboio em mar-
cha.	Nos	comboios	Talgo,	o	 facto	das	rodas	
não se equilibrarem mutuamente diminui sig-
nificativamente	este	movimento.

De	facto,	e	apesar	de	não	constituírem	hoje	em	dia	
conceitos	 futuristas	e	 inéditos,	as	grandes	característi-
cas do conceito Talgo permanecem relativamente des-
conhecidas do grande público e bastante protegidas do 
interesse de outros construtores mundiais.

A Talgo em números atualmente

A	Patentes	Talgo	é	hoje	uma	em-
presa cotada na bolsa madrilena, 
onde iniciou negociação em Maio de 
2015.

Está	 hoje	 presente	 em	 44	 países	
do mundo, uma presença internacio-
nal	 muito	 forte	 e	 que	 contraria	 uma	
certa perceção que ainda existe de ser 
fundamentalmente	 um	 construtor	 es-
panhol e com existência praticamente 
só	em	Espanha.	De	 facto,	dos	cerca	
de 580 milhões de euros de volume 
de	negócios	em	2016,	a	Talgo	faturou	
apenas cerca de 18% desse valor em 
Espanha, praticamente o mesmo que 
no Cazaquistão, onde a sua presença 

continua a aumentar.

Com	uma	estrutura	económica	estável,	o	 fabricante	
detinha	no	final	de	2016	uma	carteira	de	pedidos	avalia-
da em 2.604 milhões de euros, cerca de 4,5 vezes o vo-
lume de negócios do ano. Desses, 84% correspondem 
ao	fornecimento	de	serviços	de	manutenção	e,	por	isso,	
focam	 negócios	 de	 longo	 prazo	 na	maioria	 das	 vezes	
–	uma	segurança	 importante	e	que	manifestamente	se	
reflete	nas	opções	estratégicas	da	empresa.

Ao	todo,	2.200	pessoas	trabalham	hoje	para	o	sonho	

de	Alejandro	Goicoechea	e	José	Oriol,	repartidas	por	28	
nacionalidades distintas. Os 281 comboios que circulam 
pelo mundo acumulam anualmente mais de 430 milhões 
de	quilómetros,	ou	a	distância	entre	o	Sol	e	Marte,	ida	e	
volta.

Se	o	 fornecimento	de	comboios	é	o	que	manifesta-
mente	mais	visibilidade	dá	hoje	em	dia	à	Talgo,	é	na	ma-

Estruturas triangulares dos rodados do Talgo I © Talgo

Ensaios de pendulação com um Talgo III © Talgo
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nutenção	que	o	fabricante	mantém	uma	
forte	aposta	que	 tem	conseguido	gerar	
proveitos estáveis.

Além da manutenção dos seus pró-
prios comboios, proposta onde a Talgo 
foi	 uma	 das	 pioneiras	 numa	 tendência	
que	hoje	em	dia	se	sublinha	com	com-
boios	 dos	 outros	 fabricantes,	 a	 Talgo	
está	 presente	 em	 distintos	 projetos:	
manutenção de elétricos na Alemanha, 
renovação do metro de Los Angeles e 
fornecimento	de	utensílios	de	manuten-
ção.	Aí,	um	outro	mundo	se	desenvolve	
e	ocupa	em	permanência	as	fábricas	do	
grupo:	 tornos	 de	 fosso,	 equipamentos	
de medição, entre vários outros tipos.

Espanha,	onde	o	longo	curso	não	mais	foi	o	mesmo

A história dos comboios de passageiros de 
longo	 curso	 em	 Espanha	 confunde-se	 com	 a	
história	da	Talgo.	A	importância	é	tal	que,	na	re-
alidade, as grandes imagens de marca da Ren-
fe	nos	últimos	70	anos	são	praticamente	todas	
de	comboios	fornecidos	pelo	fabricante	local.

A	tecnologia	específica	dos	comboios	Talgo	
tornou-os aptos desde a primeira hora a resol-
ver,	de	forma	simples	e	fundamentalmente	ba-
rata, alguns dos problemas mais relevantes da 
rede. Desde logo, os traçados sinuosos e arma-
ções de via menos preparados para velocida-
des mais elevadas, velocidades que a simples 
utilização de comboios tão ligeiros e articulados 
permitiu incrementar.

Depois do teste do Talgo I, seguiram-se su-
cessivas gerações de material rebocado (mui-
tas	vezes	associado	a	locomotivas	específicas,	normal-

mente	 de	 outros	 fabricantes)	 com	 evoluções	 também	
elas sucessivas mas sempre mantendo aspectos van-

guardistas.

O	Talgo	II,	da	década	de	1950,	já	possuía	
grandes	superfícies	vidradas,	ar	condicionado	
e	até	bancos	 rotativos.	O	Talgo	 III,	que	ficou	
para a história da empresa e dos caminhos de 
ferro	 espanhóis	 (e	 europeus,	 lembremo-nos	
do	Catalan	Talgo),	 embarcava	 já	 sistema	de	
vídeo	e	som	para	as	duas	classes.

A	partir	do	Talgo	 IV,	a	empresa	passou	a	
implementar a pendulação passiva nos seus 
comboios:	ou	seja,	a	possibilidade	das	carru-
agens se inclinarem sozinhas, por mera rea-
ção	à	força	centrífuga	aplicada	sobre	elas	nas	
curvas, deste modo suavizando bastante a 
marcha e permitindo inclusivamente a prática Extremidade de um Talgo I © Talgo

O Virgem de Fátima saindo do depósito com um Talgo III © Talgo

Uma 352 com um Talgo III, uma das composições mais 
interessantes da península © Talgo
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de velocidades superiores às dos comboios 
convencionais, precisamente por contrariar 
a	força	centrífuga	geradora	de	desconforto	a	
bordo.

Por	 esta	 altura	 já	 se	 generalizavam	 tam-
bém	 as	 famosas	 composições	 “TrenHotel”,	
os hotéis sobre carris com diversas classes e 
interiores	que	ainda	hoje	servem	Portugal	no	
Sud	Expresso	e	Lusitânia.	Associado	à	tecno-
logia	 de	mudança	de	bitola,	 já	 presente	 nos	
Talgo III RD, estes hotéis sobre rodas chega-
ram	a	França	ou	Suíça,	além	de	fornecimen-
tos	específicos	para	a	rede	alemã.

O	Talgo	VI	atingiu	os	200	km/h	em	serviço	
comercial e generalizou-se nos serviços utili-
zando vias clássicas e de alta velocidade em 
Espanha, permitindo a tantos locais de Espa-
nha,	fundamentalmente	a	Sul	(Málaga,	Cádiz,	
Granada	ou	Algeciras),	beneficiar	da	nova	 li-
nha Madrid – Sevilha para acelerar o seu tem-
po de percurso.

Por	fim,	e	ainda	na	lógica	de	evolução	ge-
racional,	o	Talgo	VII	exibiu-se	apto	a	250	km/h,	
com	 interiores	 vanguardistas	 e	 de	 conforto	
muito melhorado, tendo as suas composições 
TrenHotel sido tornadas numa espécie de ho-
tel de luxo sobre carris.

Este caminho de 60 anos alterou radical-
mente	 a	 imagem	dos	 caminhos	 de	 ferro	 es-
panhóis, particularmente nos seus eixos mais 
representativos.	A	Renfe,	aliás,	criou	uma	ca-
tegoria comercial chamada “Talgo” – eram os 
comboios de alto gabarito, com os melhores 
serviços a bordo e com os horários mais rápi-
dos.	Uma	miríade	imensa	de	diferentes	loco-
motivas encabeçou ao longo dos anos estas 
distintas	 composições,	 desde	 logo	 as	 famo-
sas locomotivas 352, 353 ou 354, locomotivas 
diesel dedicadas aos comboios Talgo e que le-
varam	estas	carruagens	por	toda	a	geografia	
espanhola.

Além do seu distinto sistema de rodas e 
articulação de carruagens, que continua a ser 
simultaneamente o seu mais antigo e mais 
inovador conceito, a leveza estrutural e a 
fórmula	 que	 permite	 uma	 construção	menos	
dispendiosa permitiu sempre um maior inves-
timento nas comodidades a bordo, onde se 
destacaram quase sempre o ar condicionado, 
os	bancos	reconfiguráveis	segundo	o	sentido	
de	marcha,	os	canais	áudio	e	vídeo	ou	os	es-
paços de restauração.

Uma locomotiva 352 com um Talgo IV © Talgo

Uma 269 traccionando um Talgo III, incluíndo um denominado 
“manso”, o furgão para transição de engates © Talgo

Um mítico Talgo III em serviço internacional © Talgo
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A expansão da alta velocidade em Espa-
nha constituiu uma inegável oportunidade 
para	este	fabricante,	que	aproveitou	para	cor-
tar com a tradição de meras evoluções ge-
racionais para embarcar em aventuras mais 
ousadas,	 com	 impactos	 também	 no	 futuro	
dos seus negócios além-Espanha.

Os	 famosos	 “Patos”,	os	Talgo	das	séries	
102	 e	 112	 da	 Renfe,	 circulam	 hoje	 em	 dia	
quotidianamente	 a	 300	 km/h	 nas	 linhas	 de	
alta velocidade espanholas e inspiraram-se 
nos	Talgo	VII,	 contando	 com	a	 participação	
da Bombardier no desenvolvimento dos sis-
temas de tração das locomotivas.

Foi	uma	fase	de	inovação	e	desen-
volvimento que além dos Patos gerou 
também o Talgo XXI, automotora die-
sel de alta velocidade que atingiu os 
256	 km/h	 na	 linha	 de	 alta	 velocidade	
Madrid	–	Valladolid,	uma	marca	verda-
deiramente impressionante e recorde 
mundial. Dos dois produtos, o Talgo 
XXI acabou por não ter o sucesso co-
mercial	do	seu	familiar	elétrico.	

As séries 102 e 112, com 46 unida-
des ao todo, são a coluna vertebral da 
frota	de	alta	velocidade	da	Renfe,	com-
plementada com comboios de outros 
fabricantes,	 nomeadamente	 Alstom,	
CAF e Siemens. A partir de Madrid in-
vestem	para	 todas	as	geografias	com	
alta velocidade em bitola 1.435 mm, 
como	Leon,	Valladolid,	Sevilha,	Mála-
ga,	 Barcelona,	 Huesca	 ou	 Valencia,	 apenas	 não	 fre-
quentando normalmente a linha para Alicante, reserva 
de caça dos comboios S-100 da Alstom.

Designados comercialmente pela empresa como 
Talgo 350, estes comboios estão atualmente a servir de 
base	ao	fornecimento	dos	comboios	para	a	Arábia	Sau-
dita,	que	no	entanto	conta	com	diferenças	substanciais	e	
desde	logo	na	forma	das	locomotivas.	A	próxima	aposta	
da empresa neste segmento chama-se Avril e acabou 

de conquistar o maior contrato de sempre 
da	Renfe,	para	fornecimento	de	15+15	com-
boios	e	manutenção	por	30+10	anos.

Além da alta velocidade no patamar dos 
300	km/h,	a	Talgo	passou	os	últimos	anos	a	
promover e montar os seus comboios Talgo 
250, os mais polivalentes comboios da em-
presa e que têm sido de utilidade extrema 
para	a	Renfe.	Estes	 todo-o-terreno	aprovei-
tam	as	carruagens	Talgo	VII	e	têm-lhes	asso-
ciadas belas cabeças motoras que, tal como 
as carruagens, têm a capacidade de mudar 
de bitola de circulação. Além disso, são bi-
-tensão, permitindo a sua circulação nas 
duas tensões de alimentação existentes em 
Espanha:	3.000	V	CC	e	25.000	V	CA.

Dois T350 na LAV Sevilha - Madrid © João Cunha

A 200 kmh na linha de alta velocidade Sevilha - Madrid, num Altaria 
Algeciras - Madrid © João Cunha

Talgo IV numa relação Cartagena - Madrid, passando por Albacete 
© João Cunha
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Aptos	a	250	km/h,	estes	comboios	são	utili-
zados	por	 todo	o	 lado	e	sobretudo	em	 trajetos	
utilizando parcialmente linhas de alta velocida-
de, permitindo por isso servir praticamente toda 
a	rede	de	longo	curso	do	país	mesmo	onde	não	
existe ainda a bitola internacional das linhas 
de alta velocidade, emulando assim o conceito 
TGV	que	se	distingue	desde	1981	por	servir	não	
apenas as cidades ligadas por linhas novas mas 
aproveitando a rede convencional para serviço 
capilar, em França.

A	polivalência	destes	comboios	foi	ainda	 in-
crementada	com	a	adição	de	dois	furgões	gera-
dores, permitindo ao comboio circular em tração 

diesel	 a	 180	 km/h.	 O	 enorme	 sucesso	 destes	
comboios	 tem	permitido	a	geografias	mais	dis-
tantes	de	Madrid	e	Barcelona	(Galiza)	desfrutar	
da rede de alta velocidade e encurtar decisiva-
mente	percursos,	utilizando	a	 linha	não	eletrifi-
cada Ourense – Zamora e evitando assim o per-
curso	muito	mais	longo	por	Ponferrada,	Astorga	
e Leon.

Fácil é de constatar que, após a simples 
aposta em carruagens de passageiros, a Tal-
go aproveitou o embalo da alta velocidade para 
propor novos conceitos e inovações que conti-
nuaram	a	alterar	decisivamente	a	forma	da	ope-
ração	ferroviária	espanhola.

Talgo V - de bitola variável - num comboio Montpellier - Cartagena © João Cunha

Um comboio da série 112 num AVE Leon - Madrid, na LAV de via 
única entre Leon e Valladolid © João Cunha

O luxuoso hotel sobre carris - composição Talgo VII para o 
TH Galicia Barcelona - Vigo © João Cunha
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Talgo em Portugal

	Numa	época	de	forte	aposta	na	in-
dústria nacional, Portugal passou natu-
ralmente ao lado da revolução ibérica 
que a Talgo corporizava do outro lado 
da	fronteira.	Por	cá,	à	nossa	medida	e	
à nossa escala, semelhante pedrada no 
charco	 foi	 protagonizada	 pela	 Sorefa-
me, mesmo que as suas produções não 
tenham incorporado tantas inovações, 
sem dúvida também resultado de muito 
mais	limitadas	capacidades	financeiras	
estatais.

No entanto, a presença dos com-
boios	 Talgo	 em	 Portugal	 leva	 já	 mais	
de três décadas e promete continuar. 
Do	famoso	comboio	“Talgo	Luís	de	Ca-
mões”,	com	as	magníficas	locomotivas	352	e	carruagens	
Talgo	 III,	 a	 operação	 ferroviária	 portuguesa	 descobriu	
depois	o	Talgo	IV,	fundamentalmente	no	serviço	noturno	
entre Lisboa e Madrid e desde 2010 também no serviço 
Lisboa	–	Hendaye.	Pelo	meio,	passaram	por	cá	também	
os	comboios	VI	de	serviço	noturno,	sempre	limitados	a	
140	km/h	diferentemente	dos	limites	mais	generosos	im-
postos em Espanha.

Além	destes,	também	o	Talgo	VII	fez	já	a	sua	apari-
ção em Portugal, num inédito programa de turismo que 
levou	o	comboio	até	ao	Norte	do	país	e	no	serviço	espe-
cial	para	a	final	da	Liga	dos	Campeões	de	2014,	onde	se	
fez	acompanhar	por	todo	o	tipo	de	composições	reboca-
das	Talgo	ainda	em	serviço,	a	partir	da	geração	IV	e	em	
configurações	noturna	e	diurna.

Em Portugal, as carruagens Talgo circularam com 
vários tipos de locomoti-
vas e não só as locomo-
tivas	 específicas	 vindas	
de Espanha. Circularam 
com as espanholas 333 
da	 fronteira	 de	 Marvão	
até Abrantes, mas circu-
laram também nos seus 
percursos entre Lisboa e 
Marvão	ou	Lisboa	e	Vilar	
Formoso com as locomo-
tivas diesel 1400, 1550 
e 1930 ou ainda as loco-
motivas elétricas 2600 ou 
5600,	sendo	ainda	perfei-
tamente	 possível	 admitir	
que em ocasiões pontu-
ais também as velhinhas 
2500 ou 2550 possam ter 
sido associadas a estes 
comboios.

Não	sabemos	o	que	o	futuro	nos	reserva	mas	com	a	
liberalização do transporte de passageiros no horizonte 
para	2020	e	a	imensa	frota	de	comboios	versáteis	e	po-
livalentes	em	serviço	na	Renfe	será	pelo	menos	de	ad-
mitir	como	provável	que,	por	iniciativa	da	Renfe,	possam	
vir a circular por cá outros tipos de comboios Talgo.

Além do mais, as imensas necessidades de novos 
comboios para Portugal e a ausência de uma indústria 
nacional	para	o	seu	 fornecimento	abrem	portas	a	este	
fabricante	reconhecido	pela	versatilidade	e	adaptabilida-
de dos seus produtos no segmento de longo curso e que 
vem prometendo uma entrada em grande estilo também 
nos mercados regionais e suburbanos.

É demasiado arriscado apostar em algo deste género 
mas	é	certo	que	poucos	fabricantes	estarão	tão	bem	co-
locados para suprir as necessidades portuguesas com 
um custo por lugar tão baixo. 

Dois Talgo VI num especial Madrid - Lisboa para a final da Liga dos Campeões, 
em 2014 © João Cunha

Desde 2010 que, como o Lusitânia, o Sud Expresso utiliza uma 
composição Talgo IV © João Cunha



BalastroIndústria Ferroviária

35

Ensaios na Arábia Saudita © Talgo

Ensaios na Arábia Saudita © Talgo
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Os Comboios Talgo

De	forma	breve,	apresentamos	as	principais	características	dos	comboios	Talgo	já	construídos	ou	anunciados.

Arábia Saudita

	O	“AVE	do	Deserto”	é	um	dos	projetos	
ferroviários	mais	entusiasmantes	da	atuali-
dade,	a	nível	global.	Entre	Meca	e	Medina,	
na Arábia Saudita, uma linha de alta velo-
cidade	 permitirá	 um	 fluxo	 de	 passageiros	
muito grande entre as duas cidades, numa 
distância	de	453	quilómetros.

A	via	dupla	eletrificada	verá	passar	os	
comboios T350 SRO da Talgo (SRO é a si-
gla	dos	caminhos	de	ferro	sauditas)	e	per-
corre, em grande parte, o imenso e hostil 
deserto	da	península	arábica.

A	realização	deste	 imenso	desafio	téc-
nico	está	a	ser	feita	por	vários	consórcios	
de multinacionais com particular destaque 

Ensaios na Arábia Saudita © Talgo

Ensaios na Arábia Saudita © Talgo
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para a presença de empresas espanholas 
onde, desde logo, consta a ADIF – o gestor 
de	infraestruturas	ferroviárias	espanholas.

No	fornecimento	de	comboios	a	esco-
lha recaiu sobre a Talgo, que apresenta 
uma	evolução	dos	seus	comboios	T350	já	
em serviço há vários anos em Espanha. 
A	premissa	fundamental	para	este	projeto	
é a da utilização de comboios plenamente 
testados em ambiente comercial, com op-
ções técnicas totalmente validadas, acres-
cidos	das	especificidades	para	operar	em	
ambientes extremos, onde 
não raras vezes se regis-
tam temperaturas muito 
acima dos 40º C e ocupa-
ção	 da	 plataforma	 de	 via	
por areia.

Ao todo, a Talgo está a 
fabricar	 36	 composições	
T350, sendo 35 para ser-
viço regular e uma para a 
casa real saudita, com in-
teriores	 montados	 já	 fora	
da Talgo e, presume-se, 
de	conforto	de	excepção.

No	que	diferem	então	estes	comboios	dos	T350	já	em	serviço	em	Espanha?

Desde	 logo,	 a	 cabeça	 motora	 difere	 e	 é	
desenhada	 pela	 Pininfarina,	 sendo	 na	 reali-
dade o desenho agora aplicado nos comboios 
Avril, os novos comboios de alta velocidade 
da Talgo. No seu interior mantêm no entanto a 
cadeia de tração da Bombardier e incorporam 
novas	entradas	de	ar	para	refrigeração.	Logo	
aí	se	vislumbra	algo	comum	a	toda	a	composi-
ção:	a	incorporação	de	filtros	de	elevadíssima	
eficácia	para	evitar	a	entrada	de	areia	no	inte-
rior do comboio.

Além	dos	poderosos	filtros	presentes	ao	longo	de	todo	
o comboio, as cabeças motoras têm ainda um dispositivo 
para	limpar	o	carril	à	sua	frente,	que	expele	ar	a	muito	alta	
pressão	em	direção	à	superfície	de	rolamento,	permitindo	
assim	a	passagem	do	comboio	sobre	uma	plataforma	lim-
pa de areia. Isto é especialmente importante para minimi-
zar a manutenção dos rodados, altamente dependentes 

 Ensaios na Arábia Saudita © Talgo

 Ensaios na Arábia Saudita © Talgo

Vários comboios T350 prontos para rumar ao deserto
© João Cunha

Posto de condução dos T350 © João Cunha
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da	regularidade	da	superfície.

As cabeças motoras incorporam ainda 
um grupo eletrogéneo alimentado por um 
motor diesel, destinado a garantir a alimen-
tação elétrica do comboio durante duas 
horas,	parado.	Este	equipamento	é	funda-
mental para um comboio que vai operar a 
temperatura ambiente até 60º C e em caso 
de ocorrer algum problema na catenária.

Para resistir à areia, a Talgo inspirou-se 
nas	forças	armadas	espanholas	e	no	vasto	
conhecimento retirado de operações milita-
res	no	Golfo	Pérsico,	onde	os	militares	se	deba-
teram com as agruras das tempestades de areia 
e da areia em suspensão no ar. Todo o comboio 
é	protegido	por	uma	pintura	especial	e	as	janelas	
têm	películas	de	proteção,	substituíveis,	para	im-
pedir danos provocados pela areia.

No interior destacam-se naturalmente os pedi-
dos do cliente, muito associado aos hábitos cultu-
rais sauditas. Além da presença de cores e moti-
vos	gráficos	que	imediatamente	nos	transportam	
para	a	geografia	onde	vão	operar,	destaca-se	a	
presença de duas classes e um espaço de bar, 
muito mais reduzido do que estamos acostuma-
dos	na	Península	Ibérica	já	que	se	vai	promover	o	
serviço ao lugar com carrinhos de venda ao invés 
da permanência na carruagem-bar.

Todo o comboio disporá de canais áudio e de 
ecrãs	planos	que	permitirão	acompanhar	informa-
ções	várias	e	desde	logo	sobre	o	trajeto	realizado.	
Em primeira classe existirão também ecrãs nas 
costas dos bancos, permitindo a seleção de ca-
nais por parte dos passageiros.

Atualmente	 as	 composições,	 praticamente	 já	
todas	fabricadas,	estão	a	ser	enviadas	para	a	Ará-
bia Saudita bem a tempo da inauguração da linha 
em toda a extensão, prevista para Março de 2018.

Os	ensaios	decorrem	já	no	deserto	e	permitin-
do validar não apenas as opções técnicas mais 
imediatas mas também aquelas que impactarão a 
operacionalidade e manutenção destes comboios 
a	longo	prazo.	Para	já,	os	300	km/h	têm	sido	atin-
gidos	facilmente	mesmo	nas	condições	mais	ex-
tremas.

Bar dos comboios sauditas © João Cunha

Carruagem de 1ª classe no comboio para a Arábia Saudita
© João Cunha

Mesa para quatro na primeira classe © João Cunha

Todas as inscrições dos comboios sauditas estão em 
inglês e árabe © João Cunha
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Portfolio	em	evolução

Percebe-se da histó-
ria da Talgo e do legado 
dos seus comboios que 
este	é	um	fabricante	que	
parece estar agora a vi-
ver uma nova Primavera. 
Depois	da	sua	fundação,	
apostou em séries su-
cessivas de carruagens 
que, apesar dos atributos 
interessantes, não eram 
mais do que isso.

A aposta na manuten-
ção parece ter servido à 
empresa para criar bases 
para poder investir em 
projetos	 mais	 arrojados.	
O Talgo XXI ou o Talgo 
350	 foram	 as	 primeiras	
apostas da empresa em comboios de altas prestações e 
as ambições da empresa levaram também à construção 
da	TRAVCA,	complicado	nome	de	código	para	a	locomo-
tiva	bi-bitola,	bitensão	e	de	alta	velocidade	(260	km/h)	da	
companhia.

Hoje	em	dia	a	empresa	é	um	valor	seguro	no	merca-
do de alta velocidade, estando a disputar mercados nos 
Estados Unidos da América e Reino Unido, com uma 
forte	presença	já	na	Arábia	Saudita	e	estando	atenta	a	
mercados	 específicos	 como	Rússia	 ou	América	 Latina	
– para além da Índia, onde testou recentemente, com 
sucesso,	um	comboio	Talgo	IV	como	prova	de	conceito.

Nos comboios de alta velocidade, a Talgo mantém no 

seu	portfolio	os	comboios	T350,	aptos	a	330	km/h	e	já	
presentes em Espanha e Arábia Saudita. Com 200 me-
tros e 17 toneladas por eixo, estes comboios têm uma 
potência	que	se	eleva	a	8.000	kW.

Neste	 segmento	 a	 Talgo	 junta	 agora	 os	 comboios	
Avril,	um	produto	de	I+D	da	companhia	que	após	anos	
de	 ensaios	 ganhou	 o	 importante	 concurso	 da	 Renfe	
para	fornecimento	de	até	30	comboios	de	alta	velocida-
de.	Com	design	exterior	da	Pininfarina,	os	Avril	utilizam	
uma caixa larga aproveitando o gabarito máximo (3.200 
mm	de	largura)	e	garantindo	ao	mesmo	tempo	conforto	a	
bordo	e	configurações	de	bancos	3+2,	permitindo	assim	
encaixar comodamente 520 passageiros onde até ago-
ra caberiam 400 – uma importante evolução que coloca 
estes comboios entre os mais baratos no custo por lugar.

Além destes aspetos, 
estes comboios incorpo-
rarão tração da ABB de-
senvolvida	 em	 conjunto	
com a Talgo, deixando 
para trás o exclusivo ao 
parceiro do desenho da 
cadeia de tração, como 
aconteceu inicialmente 
com os T350. Serão ain-
da os primeiros comboios 
bibitola de muito alta ve-
locidade, aptos a 330 
km/h.

Imediatamente abai-
xo, no segmento da ve-
locidade elevada (entre 
200	e	250	km/h),	a	Talgo	
reforça	 a	 promoção	 dos	

Um T250 ao serviço da Renfe, num serviço Gijón - Alicante na mítica rampa de 
Pajares © João Cunha

Novas locomotivas para os T250 do Uzbequistão © João Cunha

BalastroIndústria Ferroviária
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seus	T250,	os	famosos	comboios	Alvia	da	Renfe	e	que	
agora estão também no Uzbequistão. Aptos a diversas 
bitolas,	bitensão	e	até	híbridos,	estes	verdadeiros	todo-
-o-terreno do transporte de passageiros poderão conti-
nuar	a	ser	soluções	importantes	para	países	com	diver-
sas	bitolas,	sistemas	de	eletrificação	ou,	simplesmente,	
desejando	contar	 com	os	atributos	habituais	dos	 com-
boios Talgo.

Curiosamente,	a	empresa	mantém	no	seu	portfolio	o	
Talgo	XXI,	um	projeto	tecnicamente	de	sucesso	mas	por	
ora	confinado	à	auscultação	de	via,	sendo	a	ADIF	(a	IP	
espanhola) proprietária de dois comboios que, na prá-
tica, resultam da divisão da composição original. Estas 
automotoras diesel de desenho distinto atingem os 220 
km/h	e	são	oferecidos	quer	em	versão	de	bitola	fixa	ou	
bibitola.

De	forma	similar,	a	locomotiva	TRAVCA	continua	re-
ferenciada	apesar	de	nunca	ter	passado	da	fase	de	en-
saios.	As	impressionantes	características	desta	locomo-
tiva,	apta	a	260	km/h,	apta	a	diferentes	bitolas	e	tensões	
de alimentação parecem não ter ainda seduzido nenhum 
comprador	numa	fase	em	que	a	maioria	das	administra-
ções	ferroviárias	concentra	as	suas	apostas	em	material	
automotor. Quem sabe se, com o desenvolvimento de 
composições de mercadorias bibitola, estas locomotivas 
não	ganharão	por	aí	outra	pertinência?

O	recente	fornecimento	de	novos	comboios	noturnos	
para	a	Rússia,	onde	asseguram	os	trajetos	entre	Berlim	
e Moscovo e entre Moscovo e Nizhni Novgorod, parece 

ter	animado	a	Talgo	a	manter	no	portfolio	a	sua	gama	de	
comboios noturnos em que o exemplo mais notável são 
os	comboios	Talgo	VII	em	serviço	na	Renfe,	nomeada-
mente	no	serviço	Vigo/Coruña	–	Barcelona.	

A gama de carruagens diurnas continua proposta, 
para	velocidades	até	250	km/h,	e	encontra-se	em	fran-
ca	expansão	com	os	recentes	fornecimentos	à	Rússia	e	
com	os	contínuos	fornecimentos	ao	Uzbequistão	e	Ca-
zaquistão, onde estas composições conhecem um su-
cesso	crescente.	É	certo	que	já	longe	das	intermináveis	
séries de carruagens para serviço em Espanha, mas pa-
rece continuar a existir espaço para este segmento. No 
Cazaquistão, os Talgo IX – ou Talgos de caixa larga – es-
tão	já	a	ser	propostos	com	caixa	excepcionalmente	larga	
– 3,2 metros de largura – aproveitando todo o gabarito 
disponível	nas	vias	e	fazendo	uma	diferença	substancial	
para o restante material do serviço de passageiros. Nos 
Estados	Unidos,	a	fábrica	de	Wisconsin	continua	ocupa-
da	com	carruagens	Talgo	VIII,	circulando	entre	Portland,	
Seattle	e	Vancouver.

Por	fim,	o	“EMU”.	Ainda	sem	nome	comercial,	a	nova	
aposta da Talgo merece um particular destaque por dois 
motivos:	trata-se	da	entrada	do	fabricante	num	segmen-
to totalmente novo e, ao mesmo tempo, é uma aposta 
para um segmento onde sem dúvida existirão novidades 
em Portugal a prazo.

O	novo	comboio	finalizou	já	toda	a	fase	de	projeto	de	
engenharia	e	iniciou-se	já	a	construção	do	protótipo	na	
fábrica	de	Rivabellosa,	perto	de	Miranda	de	Ebro.	Ape-

© Talgo
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sar	 disso,	 está	 já	 disponível	 para	 comercialização	 e	 a	
empresa	garante	a	capacidade	para	rapidamente	finali-
zar	a	sua	construção	e	fornecimento.

Desde	logo,	o	“EMU”	é	proposto	para	tráfego	regional	
e	para	tráfego	suburbano,	em	versão	elétrica	(podendo	
ser	bitensão)	e	diesel.	Aposta	 fortemente	nos	atributos	
habituais dos comboios Talgo (nomeadamente na leve-
za) para conseguir acelerações muito consequentes, 
fundamentais	para	este	tipo	de	serviços.

Utilizando	a	tecnologia	de	rodas	habitual	deste	fabri-
cante,	este	comboio	permitirá	oferecer	o	chão	a	apenas	
550 mm da cabeça do carril e em todo o comprimento do 
comboio, ao mesmo tempo que admite quaisquer outras 
alturas – 760 mm que é o standard europeu ou mesmo 
mais de 1 metro de altura. Para um piso tão baixo con-
tribui	o	facto	de	não	utilizar	rodados	normais,	sendo	este	
piso	baixo	passível	de	ser	mantido	em	toda	a	composi-
ção	e	oferecer	uma	acessibilidade	 idêntica	à	dos	com-
boios	metropolitanos,	com	o	comboio	inteiro	apto	a	fácil	
entrada	e	saída	de	pessoas.

Uma aposta da empresa neste novo segmento é o 
de	criar	um	comboio	mais	disponível	e	capaz	de	rodar	
entre serviços com mais rapidez, libertando espaço nas 
estações e permitindo maior rentabilização do material 
circulante.

A sua leveza e materiais de construção garantem 
além	do	mais	uma	eficiência	energética	num	novo	pata-
mar, permitindo a instalação de menores potências para 
fortes	acelerações	–	e	velocidade	máxima	até	200	km/h.

Questionado por nós, a Talgo garante ainda que o 
seu	modo	de	fabrico	e	a	filosofia	habitual	da	Talgo	tan-

to permitirão produzi-lo em larga escala, com séries 
grandes de material circulante, como de os produzir em 
pequenas séries, de acordo com as necessidades dos 
clientes.	Este	pode	ser	um	ponto	importante	para	futuros	
fornecimentos	 em	 Portugal	 pois	 além	 das	 tradicionais	
restrições	 financeiras	 o	 panorama	 ferroviário	 nacional	
requere, logo à partida, séries relativamente pequenas 
de material.

Por	 fim,	 este	 é	 um	 comboio	 modular	 –	 ou	 seja,	 é	
adaptável quase a 100% a qualquer pedido que o cliente 
possa	fazer:	modo	de	tração,	sistemas	embarcados,	co-
modidades a bordo, entre outras.

 Para um comboio de quatro carruagens e cinco bo-
gies, a Talgo indica uma tara de 132 toneladas e acelera-
ção	de	1,2	m/s^2,	com	mais	de	240	lugares	oferecido	em	
configuração	de	regional.	O	número	lugares	varia	conso-
ante	as	configurações	escolhidas,	podendo	apresentar	
maior capacidade por exemplo para serviços urbanos.

Este	 será	 sem	 dúvida	 um	 projeto	muito	 importante	
para	o	futuro	da	empresa,	apostando	num	segmento	de	
muito maior volume do que o da alta velocidade e que 
pode interessar especialmente a Portugal. Como tal, cer-
tamente	não	o	perderemos	de	vista	no	futuro	próximo.

© Talgo
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A Fábrica de Las Matas

A	 fábrica	de	Las	Matas,	 desig-
nada	como	Las	Matas	II	(já	que	Las	
Matas I é a base de manutenção 
Talgo	dos	comboios	já	em	serviço),	
ocupa uma área de 30.400 metros 
quadrados dos quais 24.400 cor-
respondem	à	fábrica	propriamente	
dita.

Ao todo, alberga 17 vias, 14 das 
quais são cobertas e várias delas 
com duas bitolas, onde se desen-
volvem	as	várias	etapas	de	fabrico	
de um comboio e com áreas reser-
vadas a equipamentos especiais: 
bancos de ensaios de motores, 
fabrico	 de	 equipamentos	 de	 ma-
nutenção, soldadura, pintura ou ar-
mazém de peças.

A capacidade desta instalação não 
deixa de surpreender: 6 locomotivas 
para comboios de alta velocidade por 
mês e 1 carruagem por dia são nú-
meros que garantem desde logo uma 
capacidade elevada para responder a 
pedidos	exigentes	a	nível	de	entregas.

Nas	 instalações	 fabris	 trabalham	
atualmente 812 pessoas, 20% das 
quais são mulheres.

A	 estratégia	 de	 fabrico	 da	 Talgo	
conta	ainda	com	a	preciosa	ajuda	da	
sua	 fábrica	 de	 Rivabellosa,	 perto	 de	
Miranda	de	Ebro.	Essa	fábrica,	maior	
em tamanho, é habitualmente dedi-
cada	 à	 construção	 de	 carruagens	 já	
que está especializada em caixas de 
alumínio.	 Las	 Matas,	 por	 seu	 lado,	
especializa-se na construção em aço, 
necessária para locomotivas que, na-
turalmente, devem embarcar equipa-
mentos mais pesados e necessitando 
de uma construção de outro tipo.

É este espaço que será alvo da vi-
sita da APAC, em Dezembro, onde a 
associação levará os vencedores do 
seu	 concurso	 de	 fotografia	 e	 vídeo.	
Nessa	altura	prevê-se	que	o	fabrico	de	
comboios	para	a	Arábia	Saudita	esteja	
terminado ou perto disso, devendo por 
isso	 a	 fábrica	 estar	 em	 reorientação	
para	novos	projetos	que	provavelmen-
te poderão surpreender os visitantes.

Vista da praia de vias da fábrica © João Cunha

Linha de montagem dos comboios sauditas. As carruagens vêm de 
Rivabellosa para finalização em Las Matas © João Cunha

Chassis de um bogie para locomotivas © João Cunha
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O Concurso APAC – Talgo
A	APAC	e	a	Talgo	estão	a	promover	até	ao	dia	25	de	Abril	um	concurso	de	fotografias	e	vídeo	

que	permitirá	aos	vencedores	a	oportunidade	única	de	visitarem	a	fábrica	da	Talgo	em	Madrid	
além	de	comboios	à	escala	funcionais	e	em	prata	para	os	1º	e	2º	classificados.

O Concurso está a ser organizado pela secção de Preservação Ferroviária da APAC que, 
além	disso,	promoverá	uma	viagem	de	grupo	a	Madrid	no	dia	1	de	Dezembro	para	facilitar	a	
deslocação	dos	vencedores	e,	para	quem	mais	aderir,	participar	noutras	atividades	ferroviárias	
na capital espanhola.

O	concurso	decorre	nos	termos	publicados	no	site	oficial	da	APAC	

-	 https://www.caminhosdeferro.pt/blog/2017/02/18/concurso-de-fotografias-e-videos-apac-tal-
go-os-comboios-talgo-em-portugal/

Além	dos	prémios	previstos	neste	concurso,	as	participações	serão	ainda	incluídas	no	concur-
so internacional que a Talgo promove e que inclui prémios monetários até 1000€.

O concurso APAC – Talgo tem como tema as imagens de comboios Talgo em serviço na rede 
ferroviária	portuguesa.

Esta pode ser uma oportunidade única de conhecer por dentro uma das mais importantes 
fábricas	europeias	de	material	circulante.

Vias de ensaio cobertas na fábrica de Las Matas © João Cunha

BalastroIndústria Ferroviária
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São mais de 600 os quilómetros que separam a 
antiga	estação	de	Duas	Igrejas	–	Miranda	do	
Douro da capital de Portugal seguindo o tra-

jecto	que	o	comboio	fazia	nos	tempos	em	que	este	era	o	
grande meio de transporte colectivo de pessoas e mer-
cadorias.	A	famosa	música	“Para	Ti	Maria”	dos	Xutos	&	
Pontapés	produzida	em	1988	referia	que	“De	Bragança	
a	Lisboa	são	nove	horas	de	distância”.	Pois	no	inicio	da	
década de 80, o tempo de viagem em comboio 
para	percorrer	a	distância	entre	Lisboa	e	Duas	
Igrejas	era	de	aproximadamente	13	horas	di-
vidas por três etapas que eram as seguintes: 
4h05 de Lisboa ao Porto a bordo do “Directo” 
com	saída	ás	08h55	e	chegada	às	13h00	,	4h30	
do Porto ao Pocinho a bordo do “Semi-Directo” 
com partida às 14h15 e chegada às 18h45 e 
finalmente	3h24	do	Pocinho	até	à	estação	final	
da viagem no “Regional”, que partia às 19h00 
e chegava às 22h24.

Edificada	durante	a	construção	da	Linha	do	
Sabor,	 cujo	 traçado	 ferroviário	 atravessava	 o	
nordeste de Portugal e o planalto mirandês, a 
estação	 foi	 inaugurada	no	dia	22	de	Maio	de	

1938 numa altura em que ainda existia a esperança de 
levar	 o	 comboio	 até	Miranda	 do	Douro	 ou	Vimioso,	 e	
possivelmente até Espanha. No entanto estes planos 
nunca	foram	avante	e		Duas	Igrejas	tornou-se	mais	uma	
estação “terminal” à imagem do que aconteceu com 
muitas	outras	espalhadas	por	Portugal	e	da	tão	deseja-
da	rede	ferroviária	de	via	estreita	do	norte	ficou-se	ape-
nas	com	uma	mão	cheia	de	linhas	“sem	saída”.	Sabor,	
Tua,	Corgo,	Tâmega	e	Guimarães	são	todos	projectos	
que	nunca	chegaram	a	ser	finalizados.

Miranda - Duas Igrejas

Uma das habitações com o pormenor da quilometragem, 2016

Pedro André
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Foi uma verdadeira epopeia chegar com o com-
boio	a	Duas	Igrejas	seguindo	pela	Linha	do	Sabor,	
que	tinha	o	seu	início	na	estação	do	Pocinho	(Li-
nha do Douro), tendo a construção demorado vá-
rias	décadas.	Em	1911	foram	inaugurados	os	pri-
meiros	33	quilómetros	até	Carviçais;	em	1927	mais	
16 quilómetros abriram ao serviço até à estação 
de	Lagoaça;	Mogadouro	viu	o	comboio	chegar	em	
1930 depois de mais 23 quilómetros de extensão 
e	 os	 últimos	 32	 quilómetros	 até	Duas	 Igrejas	 só	
em 1938. A construção de cerca de 105 quilóme-
tros	demorou	27	anos	e	conforme	se	ia	avançando	
com	o	projecto	mais	reservas	quanto	à	sua	renta-
bilidade iam surgindo. Talvez por isso tenha sido 
mais	um	projecto	ferroviário	 inacabado.	Construí-
da	em	bitola	métrica,	o	objectivo	era	o	de	poupar	
na	construção	tendo	em	conta	as	enormes	dificuldades	
que	existiam	para	vencer	o	desnível	 existente	entre	o	
Pocinho	e	Moncorvo,	sendo	que	daí	em	diante	até	ao	
términus	o	orografia	do	terreno	não	era	assim	tão	pro-

blemática.

Duas	 Igrejas	 era	 uma	 pequena	 aldeia	 “perdida”	 no	
norte	de	Portugal	que	ganhou	importância	com	a	chega-
da do comboio e a construção da estação, tendo após 

a	chegada	do	“cavalo	de	ferro”	sentido	
um	 crescimento	 demográfico	 assina-
lável.	 Em	 1930,	 a	 freguesia	 de	Duas	
Igrejas	contava	com	1084	habitantes.	
Atingiu o auge em 1960 com o número 
recorde de 1542 habitantes. A estação 
inaugurada no tempo do Estado Novo 
foi	revestida	por	19	painéis	de	azulejos	
pintados	por	Gilberto	Renda	na	Fábri-
ca	de	Faianças	e	Azulejos	Sant’Anna,	
em	Lisboa.	Estes	azulejos	retratam	ce-
nas das actividades rurais, paisagens 
e monumentos da zona de Miranda do 
Douro. 

Em	 1986	 foi	 decidido	 encerrar	 ao	
tráfego	 comercial	 o	 serviço	 de	 pas-
sageiros, numa altura em que a de-
sertificação	 do	 interior	 do	 país	 já	 era	
uma realidade (em 1991 os Censos só 

Vista do interior do telheiro, 2016

Vista da placa giratória e do telheiro, 2009
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“contavam” 860 habitantes na 
freguesia	de	Duas	Igrejas),	mas	
também porque o transporte ro-
doviário	fazia	uma	forte	concor-
rência	 ao	 transporte	 ferroviário	
e a Linha do Sabor não era ser-
via propriamente grandes aglo-
merados populacionais. Basta 
ver	 que	 Duas	 Igrejas	 está	 a	
praticamente 10 quilómetros de 
distância	 de	 Miranda	 do	 Dou-
ro.	Com	o	fim	dos	comboios	de	
passageiros, restaram os com-
boios de mercadorias que ain-
da circularam um par de anos 
até	 ao	 encerramento	 definitivo	
da linha em 1988, voltando a 
deixar	a	aldeia	de	Duas	Igrejas	
“esquecida” no interior de Por-
tugal.	 A	 modernidade	 foi	 algo	
que passou ao lado da Linha do 
Sabor,	 já	que	as	locomotivas	a	
diesel só apareceram “momen-
tos” antes do encerramento e o 
transporte de passageiros sem-
pre	se	fez	de	uma	forma	arcai-
ca com carruagens próprias de 
um	 qualquer	 filme	 do	 faroeste	
e com automotoras de constru-
ção	caseira,	que	mais	vezes	fa-
ziam parte do problema do que 
da solução.

O	 complexo	 ferroviário	 que	
se	 foi	 erguendo	 enquanto	
existiram comboios tem como 
ponto	 de	 destaque	 o	 edificio	
de passageiros revestido com 
azulejos,	 com	 uma	 arquitectu-
ra	 característica	 das	 linhas	 de	
via estreita do norte de Portu-
gal, em que o rés-do-chão era 
destinado	 ao	 funcionamento	
da estação (sala de espera, te-
légrafo,	despacho	de	bagagens,	bilheteira,	etc)	e	o	pri-
meiro	andar	era	exclusivo	para	habitação	do	chefe	de	
estação,	sendo	o	acesso	feito	por	uma	escadaria	colo-
cada no exterior. Ainda destinados à habitação de outros 
funcionários,	existiam	dois	dormitórios	que	estavam	situ-
ados cada uma deles num extremo da estação, tal como 
foram	 construídas	 instalações	 para	 o	 serviço	 de	 via	 e	
obras	e	ainda	outras	casas	dedicadas	às	mais	diferen-
tes	funções.	Como	curiosidade,	o	facto	de	uma	dessas	
habitações ostentar a quilometragem acima de uma das 
portas	 tal	 como	 forma	de	 realçar	a	distância	a	que	se	
estava do Pocinho.

O	facto	de	ser	uma	estação	terminal	levou	a	que	fos-

se	construída	uma	placa	giratória	com	10	metros	de	di-
âmetro	e	com	uma	capacidade	de	70	 toneladas,	onde	
eram manobradas as locomotivas a vapor. Esta placa 
é a única estrutura com carris que restou na estação, 
após o levantamento das linhas, e é inclusivamente nos 
dias	de	hoje	 a	 última	placa	giratória	 que	 resta	 no	Sa-
bor. Para abastecimento das locomotivas não poderia 
faltar	a	toma	de	água	e	o	respectivo	depósito	em	betão	
com	capacidade	de	45	metros	cúbicos,	situado	junto	de	
um pequeno telheiro de madeira destinado ao material 
de tracção onde se resguardavam as locomotivas. Este 
conjunto	 de	 elementos	 é,	 a	 par	 do	 edificio	 de	 passa-
geiros, um dos pontos mais interessantes em termos 
ferroviários	 que	 se	 encontram	 em	Duas	 Igrejas	 e	 que	
melhor têm sobrevivido ao abandono. Do transporte de 

Uma visão da antiga estação do lado da entrada do Pocinho 2009

Vista do lado norte com o depósito e o antigo armazém da FNPT, 2009
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mercadorias resta ainda o armazém coberto 
e um longo cais descoberto no lado oposto, 
que serviu durante décadas para o transpor-
te	ferroviário	relacionado	com	a	agricultura,	
tendo a Federação Nacional dos Produtores 
de	Trigo	ali	construído	instalações	à	imagem	
do que era habitual na altura.

É um local bucólio onde o tempo parou 
desde que o último comboio partiu para não 
mais voltar e toda a área envolvente é si-
nónimo disso mesmo. Mas essa é também 
uma óptima razão para ser visitado. Em 
2016, a última vez em que lá estive, tudo se 
mantinha quase igual à minha primeira visi-
ta em 2009. E se em Sendim, por exemplo, 
a	estação	 foi	 recupe-
rada	 sendo	 hoje	 um	
Centro de Actividades 
Tradicionais inaugu-
rado em 2015 pela 
autarquia de Miranda 
do Douro, a estação 
de	Duas	Igrejas,	qua-
se abandonada, tem 
um potencial muito 
superior	 assim	 haja	
vontade de entidades 
públicas e privadas 
trabalharem em con-
junto.

O cais coberto e o edificio de passageiros, 2016

Edificio de passageiros, 2009
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Apesar	de	já	estarmos	na	fase	das	pré-vendas	da	edição	nº	IV	da	
revista impressa que vai ser publicada no mês de Junho, a edição 
III que é dedicada às locomotivas das Séries 2500 e 2550 continua 

ainda	em	venda	na	 loja	online	da	APAC:	 (https://www.caminhosdeferro.pt/
loja/categoria-produto/trainspotter-versao-impressa/).

Relembramos ao nosso leitores que esta revistas são de tiragem limitada 
e que o custo das mesmas é de 13€, existindo várias modalidades de distri-
buição da mesma, podendo a mesma ser levantada numa das duas instala-
ções da APAC (sede nacional e NRN) ou ser entregue em morada a indicar 
através do serviço personalizado.

A edição das 1960 inclui o seguinte:

l A	eletrificação	25kV
l As locomotivas 2500
l O	projeto	das	locomotivas	2550
l A carreira das locomotivas, por etapas
l Manutenção	e	estatísticas
l Na cabine de uma 2550
l Os exemplares preservados
l Os modelos à escala

Trainspotter III – Março 2017
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Exposição  MusEu  NacioNal  FErroviário



.
5602 à cabeça de um Intercidades 
Guarda - Lisboa, Entroncamento 
em 18 de Outubro de 2015

Ricardo Ferreira

Spotting
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Na próxima edição vamos até às 
Astúrias conhecer a ferrovia existente.


