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A linha ferroviária do Vale do Sado transpõe o rio em 
Alcácer do Sal 
(1925)

Foi com mais de cinquenta anos de atraso em relação à Grã-Bretanha que 
o caminho de ferro se começou a desenvolver em Portugal. Ainda assim, foi no 
quadro de uma política de fomento ferroviário que o comboio chegou a Setúbal. 
Em 21 de fevereiro de 1861 abriam à exploração os quase 13 quilómetros que 
ligavam Pinhal Novo à cidade do Sado, já esta localidade havia sido elevada a 
esta categoria.

Se o serviço de transporte de passageiros fi cava assegurado, já o de mer-
cadorias levantava um conjunto de problemas, porque, para que a ferrovia 
servisse o desenvolvimento regional era fundamental o escoamento do peixe, 
das conservas e de outros produtos que circulavam por via marítima e fl uvial. 
Essa seria a função do ramal até ao rio, cuja construção se arrastaria entre 
polémicas em torno do seu traçado, incúria dos concessionários, subfi nancia-
mento, problemas relacionados com a transposição do esteiro da Marateca ou 
a construção de infraestruturas na margem – uma nova estação e obras para 
embarque e desembarque de mercadorias. 

Só em 1903 é que fi cariam concluídos os estudos para esse ramal que atra-
vessaria a cidade, implicando a construção de um túnel entre o Quebedo e 
as Fontainhas, para, mais adiante, cruzar a avenida Luísa Todi até alcançar a 
margem do rio. E, ao prosseguir para sul, tornava Setúbal o ponto de arranque 
da linha do Vale do Sado, que serviria um conjunto de localidades nas bacias 
hidrográfi cas do Médio e Alto Sado e dos seus afl uentes, entrevendo-se a ar-
ticulação com o porto de Sines através de um ramal próprio. Por aí circularia 
cortiça, pomícolas, carvão de azinho, vinhos, madeiras, arroz, sal, minério.

As elites burguesas, os interesses económicos locais e regionais e os cor-
respondentes lóbis impacientavam-se e reclamavam-no, refl etindo-se numa 
preocupação transversal aos principais partidos republicanos, entre as verea-
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ções municipais, nas representações ao governo e à Câmara dos Deputados ou 
na imprensa regional, como era o caso do jornal O Setubalense, que, embora 
se reclamasse independente dos partidos, se subintitulava Diário Republicano 
da Noite.

Porém, na pressão pela construção da linha do Vale do Sado confl ituavam 
em torno do seu traçado José Maria dos Santos, proprietário dos 17 mil hectares 
da Herdade de Palma, e Edmond Bartissol, engenheiro francês, proprietário 
dos cinco mil da Herdade do Pinheiro, como se faziam ouvir os interesses da 
fi rma Burnay & C.a, detentora das lavras mineiras de Canal Caveira e Lousal, 
entre outros.

Quando, em 1911, corre a notícia de que haveria a intenção de retirar a 
linha da cidade, desviando-a a partir de Pinhal Novo, sobressaltam-se as elites 
sadinas e multiplicam-se as reuniões públicas e as representações aos órgãos 
de poder, assegurando a sua pretensão. As obras iniciam-se no ano seguinte.

Porém, a construção efetiva da linha do Vale do Sado avançaria, primeiro, 
de sul para norte, a partir de Garvão, um pequeno apeadeiro confi gurando 
uma bifurcação provisória entre a linha do Sul, que se iniciava no Barreiro e 
estabelecia a ligação a Beja, e a linha do Vale do Sado: bifurcação que se viria 
a consolidar na importante estação da Funcheira, inaugurada em 1919. Dese-
nhava-se assim, ao mesmo tempo, uma alternativa ao traçado da linha do Sul, 
cujo acesso a Beja era longo, permitindo diminuir a duração da viagem entre 
o Algarve e o Alentejo e a ligação fl uvial a Lisboa, no Barreiro.

Desde Garvão, a linha alcançaria Alvalade-Sado em 1914, o Lousal no ano 
seguinte, Canal Caveira e Grândola em 1916 e Alcácer do Sal dois anos depois, 
quedando-se o comboio, outros tantos anos, na margem sul do rio, pois o troço 
de 40 quilómetros de norte para sul, desde Setúbal até Alcácer do Sal, só seria 
inaugurado em 1920. 

Mesmo assim, os dois troços da linha do Sado estavam separados pelas 
escassas dezenas de metros do leito do rio. A ligação inicial, uma ponte provisó-
ria, condicionava fortemente a circulação e seria necessário esperar mais cinco 
anos para que a ponte defi nitiva fosse inaugurada em 1 de junho de 1925, cujo 
tabuleiro metálico foi fornecido pela Alemanha, como parte das indemnizações 
alemãs aos países aliados, como Portugal, em consequência da I Guerra Mundial.

Entre as centenas de pessoas que participaram, entusiasticamente, na 
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viagem inaugural desse troço, que incluía a travessia do Sado, havia muitas 
individualidades e muitos populares de Alcácer do Sal, mas havia também 
dezenas de personalidades que vieram de Setúbal, de Pinhal Novo e até do 
Barreiro, contando com a presença do Ministro do Comércio, num ambiente 
de festa, em que participaram as três bandas de música e a associação local 
de bombeiros.

Unia-os, a todos, afi nal, a importância da ferrovia para o desenvolvimento 
dos seus próprios interesses. A centralidade regional de Setúbal reforçava-se 
neste abraço entre as duas margens do Sado. [JM]

Chegada do comboio à estação de Alcácer

O comboio atravessa o Sado em Alcácer do Sal
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