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 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 mar-
vão. 

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 motoris-
ta 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 Passa-
geiros, as malas, os cestos, cabazes e 
farnÉis Para nova Partida e lá se ia atÉ 
ao destino, a ver, a trocar conversas e a 

Partilhar farnÉis. 

Passou o vaPor veio a electricidade e o 
gasóleo mas o comboio continua e con-
tinuará a dar-nos magníficas viagens 
onde tudo Pode acontecer, não acredi-
ta?... 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
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o promontório de marvão e o comboio,
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à esquerda, a freguesia de beirã vista desde marvão. 
em baixo, a estação fronteiriça de marvão-beirã.
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