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017 Prefácio da 13ª exposição fotográfica ‘o comboio em portugal’’

Escola Básica Integrada Dr. Manuel
Magro Machado,
Santo António das Areias,
marvão-beirã, ramal de cáceres.
26 de Abril a 05 de Maio de 2006.
prefácio de victor frutuoso,
presidente da Câmara municipal de Marvão.

Um comboio de mercadorias em Beirã,
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É uma das memórias mais nítidas da
minha infância, o comboio. Nesse tempo
ainda a vapor.
Enquanto se esperava pela sua chegada
a estação fervilhava de vida, o chefe
informava, hoje vem à tabela, o motorista do carro de aluguer repetia, hoje vem
à tabela, no cais amontoavam-se malas
de cartão, cestos, cabazes e farnéis e as
pessoas esperavam, olhavam para o lado
de onde ele vinha e comentavam, já está
atrasado…
Então, ouvia-se o seu apito e a seguir lá
vinha ele imponente, devagar, a soprar
fumo e vapor até arrecadar os passageiros, as malas, os cestos, cabazes e
farnéis para nova partida e lá se ia até
ao destino, a ver, a trocar conversas e a
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partilhar farnéis.
Passou o vapor veio a electricidade e o
gasóleo mas o comboio continua e continuará a dar-nos magníficas viagens
onde tudo pode acontecer, não acredita?... então experimente!
A CP deixou de acreditar naquilo que é
e naquilo que tem, passou a desinvestir
e a piorar a oferta. Não admira, assim,
que o seu espaço tenha sido ocupado
por outros meios de transporte, menos
cómodos e interessantes, afinal o que
é que pode acontecer numa viagem de
expresso?...
Victor Frutuoso

O promontório de Marvão e o Comboio,
© Dario Silva 2005

02|03

À esquerda, a freguesia de Beirã vista desde Marvão.
Em baixo, a Estação fronteiriça de Marvão-Beirã.
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