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Reportagem Um comboio (que na realidade são três) está a 
ligar a Europa sobre carris. Uma operação de charme que 
mostra o potencial da ferrovia, mas também as suas falhas, 
numa Europa que se quer sem fronteiras ou barreiras internas

Carlos Cipriano e Ruben MartinsPor

D
e Lisboa parte-se por um 

dia para uma Europa 

sobre carris. Foi a 2 de 

Setembro, data em que 

uma operação de 

charme da Comissão 

Europeia mostrou como 

é possível um comboio 

ligar toda a Europa. Mas, na realidade, com 

o Connecting Europe Express (CEE) caram 

expostas as falhas que fazem com que, 

mesmo numa Europa sem fronteiras, os 

comboios tenham hoje di culdades em 

serem verdadeiramente europeus. 

Em Bruxelas dizem estar a trabalhar para 

acabar com os vários constrangimentos 

existentes: sistemas de sinalização 

diferentes, impedimentos legais, sistemas 

eléctricos com tensões e correntes 

diferenciadas, ou questões de bitola 

provocadas pelos quatro tipos de distância 

entre carris na rede principal dos vários 

países da União Europeia: russa, europeia, 

ibérica e irlandesa (a última, por ser 

utilizada numa ilha, não tem grande 

impacto na interoperabilidade). 

Para pautar a agenda, marcada pelo Ano 

Europeu do Transporte Ferroviário, surge 

um projecto ambicioso: ligar dezenas de 

cidades europeias num percurso de 35 dias 

por 26 países, alguns, como a Sérvia e a 

Cinco dias  
de viagem no 
mais europeu 
dos comboios

Macedónia do Norte, são ainda candidatos à 

integração europeia. É essa a premissa de 

uma viagem que nos dá a conhecer uma 

Europa onde o transporte ferroviário anda 

a várias velocidades. 

Apinhada de trainspotters que 

fotografavam tão raro acontecimento, a 

Gare do Oriente voltou a ver uma 

composição Talgo rebocada por uma 

locomotiva CP a passar debaixo das arcadas 

desenhadas por Calatrava. Não deixa de ser 

um evento histórico e, provavelmente, 

irrepetível. 

O momento traz-nos à memória o facto 

de, durante o resto do ano, ser impossível 

apanhar um comboio na capital do país e 

passar uma fronteira. O mais perto que se 

ca disso são os 1400 metros que separam a 

estação de Valença (onde todos os dias 

chega um intercidades vindo de Lisboa) e a 

Galiza. Mais do que nunca na história, a 

principal cidade do país está dependente 

das viagens de avião para se ligar com 

grande parte da península, e, para muitos 

decisores que durante anos relegaram a 

ferrovia para uma posição de pouca 

relevância face ao investimento maciço no 

sector do automóvel, quiçá estamos mesmo 

“orgulhosamente sós”. 

Um quarto de hora antes de o comboio 

deixar a gare, a comissária europeia dos 

Transportes, Adina Valena, entra no 

comboio, sorri para a fotogra a, e sai sem 

fazer um quilómetro que seja a bordo. 

Pedro Nuno Santos “ganha-lhe” em 99.822 

quilómetros, a exacta distância, com rigor 

ferroviário, que separa a principal estação 

de Lisboa e o importante nó ferroviário do 

Entroncamento, onde o ministro, mais 

tarde, deixou o comboio. 

15h51. Ao semáforo verde, segue-se uma 

“apitadela” do maquinista e o CEE parte, à 

tabela. As carruagens da Talgo saem para a 

sua última missão antes de, 

previsivelmente, serem abatidas ao serviço 

pela Renfe, pois a empresa espanhola já as 

tinhas desafectado do serviço comercial. 

Vão atravessar a península durante três 

dias, deixando os últimos passageiros na 

estação de Hendaia, já em França. No 

primeiro dia faz o trajecto até à Covilhã, 

recriando o percurso do intercidades que 

todos os dias sobe a Beira Baixa vindo de 

Lisboa. Com o Tejo como companhia até 

Ródão; a beleza das paisagens encanta os 

convidados internacionais que fazem desta 

a sua primeira etapa no comboio europeu. 

A bordo vão especialistas, políticos e 

quadros ferroviários da CP, Infra-Estruturas 

de Portugal, Renfe e Talgo. Passageiros 

anónimos? Em teoria, nenhum: a presença 

no comboio exige um convite e as 

carruagens estão longe de estar cheias de 

gente. O percurso em território nacional 

termina na fronteiriça Vilar Formoso, onde 

o CEE só chega no dia seguinte, já depois de 

uma noite parado na estação da Covilhã. 

As poucas paragens na linha da Beira 

Baixa servem para assegurar cruzamentos 

numa linha de via única e nessas estações o 

comboio é cuidadosamente vigiado por 

patrulhas da GNR, que fazem a vigilância 

nestas paragens. A grande preocupação são 

os gra ti: numa composição com maior 

atenção mediática, a atractividade para 

quem pinta os comboios aumenta — mas a 

protecção funcionou e o comboio fez a sua 

viagem limpo. 

 

Dia 2 

O segundo dia, entre Covilhã e Madrid, 

começa com uma viagem bucólica pelo vale 

da Teixeira, precisamente pelo troço da 

linha da Beira Baixa que foi reaberto em 

Maio passado e pelo qual o CEE desliza 

suavemente, como se circulasse numa linha 

férrea suíça. 

A Guarda apenas se avista ao fundo, mas 

não iremos à estação, porque agora há uma 

concordância, a leste da cidade, que liga 

directamente a linha da Beira Baixa à da 

Beira Alta. Rumo a Espanha, a paisagem 
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conferência sobre a alta velocidade. Conta 

que já escreveu cartas à CP, à Renfe, aos 

governos de Espanha e de Portugal, 

pedindo a retoma do Lusitânia Expresso. 

Isso é também um assunto sindical, pois a 

operadora espanhola tem vindo a reduzir 

serviços: “Sem comboios, não são precisos 

maquinistas; não teremos trabalho.” 

Não por acaso, em Salamanca, onde o 

CEE não efectua paragem, várias dezenas 

de pessoas manifestam-se ruidosamente à 

passagem do comboio. A visão só dura uns 

segundos, mas as fotogra as tiradas através 

das janelas mostram cartazes que 

reivindicam “o regresso dos comboios 

nacionais e internacionais”. 

Sem paragens, numa velocidade 

constante, a composição prossegue pela 

planície de Castela. Rectas intermináveis, 

um balancear suave que convida a 

dormitar, mas em breve estamos em 

Medina del Campo, uma das maiores 

estações de Espanha, um nó ferroviário 

importante, onde o nosso comboio volta a 

mudar de tracção. Agora é uma locomotiva 

espanhola série 252 que nos levará até 

Madrid. É atrelada àquela que era até agora 

a última carruagem do comboio, mas que 

passará a ser a primeira, porque em Medina 

há uma inversão do sentido da marcha. 

Aparentemente estamos a voltar para trás, 

mas trata-se apenas de reorientar a marcha 

para sudeste, rumo à capital espanhola. 

Em Medina, uma comitiva presidida pelo 

presidente da Junta de Castela e Leão 

aplaude o comboio à chegada. Há a habitual 

troca de cumprimentos entre os 

representantes da Comissão e as 

autoridades locais, uma dose de fotogra as 

e de curiosos que perguntam: “A nal, para 

onde vai este comboio?” Em Madrid, a 

cerimónia da praxe decorre na estação de 

Príncipe Pío, onde o comboio europeu 

chegou às 15h21, cinco minutos antes do 

previsto. Num enorme hall, sucedem-se 

discursos, que culminam com o da 

secretária de Estado dos Transportes, 

Mobilidade e Agenda Urbana, Isabel Pardo 

de Vera. Segue-se o habitual cocktail. 

Aqui, falamos com Sonia Araujo, 

directora-geral de Renfe Viajeros, com o 

próprio presidente da Renfe, Isaías Táboas 

e por m com a secretária de Estado. O que 

dizem acerca da ausência de relações com 

Portugal? O que se perspectiva sobre a 

retoma do Lusitânia Expresso? Como e 

quando voltarão as duas capitais ibéricas a 

ter ligações directas? As respostas não são 

curtas. São longas e redondas, institucionais 

e diplomáticas, proporcionais à muita 

simpatia e cordialidade dispensada pelos 

entrevistados — mas são o exemplo acabado 

da arte de muito falar sem dizer nada. 

Sobra, talvez, a insistência de Isaías Táboas 

em que a ligação com Lisboa deverá ser 

num comboio diurno via Badajoz, 

prolongando até Lisboa o Talgo já existente 

até à fronteira. 

 

Dia 3 

Partida de Madrid às 6h14. Sim, é muito 

cedo, mas é para se poder chegar 

relativamente cedo a Bordéus, às seis da 

tarde, 12 horas depois. O CEE ruma a norte, 

pela linha de Burgos. Ainda é noite, mas em 

breve o Sol faz a sua aparição e vai pintando 

de castanho e amarelo as extensas planícies 

de Castela. Não há gente. Apenas escassos 

pueblos que se avistam já longe da linha. A 

Madrid macrocéfala é uma ilha no c

deixa de ser tão verde e torna-se mais árida. 

Em breve estamos em Vilar Formoso. 

A troca de locomotivas na estação 

fronteiriça suscitou a atenção de dezenas de 

pessoas com os telemóveis apontados à 

manobra de desengate da máquina eléctrica 

portuguesa e engate da barulhenta 

locomotiva espanhola. Durante 150 anos 

estas manobras eram rotineiras em Vilar 

Formoso, mas agora rareiam e são um 

exclusivo dos comboios de mercadorias. 

Há um ano e meio que este é o primeiro 

comboio de passageiros que cruza esta 

fronteira. Um comboio especial, com o 

nome pomposo de Connecting Europe 

Express, que tem precisamente a função de 

promover o transporte ferroviário 

interoperável, europeu, sustentável, 

económico, seguro, amigo do ambiente, 

instrumento de coesão territorial e 

transfronteiriça — um comboio que encarna 

o espírito europeu. Hoje, porém, é apenas 

um serviço pontual na estação de Vilar 

Formoso, onde não se vislumbra quando 

voltará a haver comboios internacionais de 

passageiros. 

A pesada locomotiva da Renfe arranca 

vagarosamente e detém-se, centenas de 

metros depois, em Fuentes de Oñoro, uma 

estação grande, sobredimensionada, com 

um ar pesado, de arquitectura franquista, 

onde o CEE faz uma breve paragem técnica. 

Daqui a Salamanca a linha não está 

electri cada, embora em alguns troços já se 

vejam postes para a instalação da catenária. 

Cumpre-se agora, com quase duas décadas 

de atraso, aquilo que tinha sido rmado a 

papel entre Aznar e Barroso na cimeira da 

Figueira da Foz em 2003 com a 

electri cação da parte espanhola por parte 

do gestor de infra-estruturas vizinho, o Adif. 

Diga-se que Portugal também não cumpriu 

tudo o que prometeu: de recordar que 

nesta cimeira saiu o plano de ter 

operacionais as linhas de alta velocidade 

Lisboa-Madrid e Porto-Vigo até 2010, 

Lisboa-Porto até 2013, e Aveiro-Salamanca 

até 2015. Nada foi feito. 

Portugal e Espanha são hoje os únicos 

países da Europa continental que não têm 

uma fronteira ferroviária electri cada, 

contradição que cou bem patente quando 

Greta Thunberg fez questão de ir a Madrid 

de comboio por ser mais ecológico, mas fez 

um terço da viagem (entre Vilar Formoso e 

Medina del Campo) rebocada por uma 

locomotiva que, para um comboio com 

estas características, gasta entre 500 a 600 

litros de gasóleo aos cem. 

Diego Martin é representante do sindicato 

dos maquinistas espanhóis e viaja neste 

comboio desde Lisboa, onde assistiu à 

Partida 
Chegada do Connecting Europe 
Express à Estação de Santa Apolónia, 
em Lisboa. Apesar de ter estado na 
principal estação ferroviária do 
centro da capital, a partida oficial 
deste comboio aconteceu na 
Estação do Oriente. Foi aqui que se 
apinharam os trainspotters que 
fotografavam tão raro 
acontecimento — a Gare do Oriente 
voltou a ver uma composição Talgo 
rebocada por uma locomotiva CP a 
passar debaixo das arcadas 
desenhadas por Calatrava. Não deixa 
de ser um evento histórico e, 
provavelmente, irrepetível 
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meio de uma região deserti cada. 

Burgos Rosa de Lima é o nome da nova 

estação de Burgos, na qual passamos, mas 

não paramos. Ao lado avista-se a linha de 

alta velocidade, que ainda não foi 

inaugurada. Em Valladolid houve uma curta 

paragem técnica, que até serviria para os 

mais viciados meterem o cigarro à boca, 

não fossem os avisos da segurança de que 

nas estações espanholas já não se pode 

fumar. 

Como que a anunciar a entrada no País 

Basco, o tempo muda e somos rodeados por 

uma neblina que dá um tom invernoso à 

paisagem. Pelo caminho, uma curta 

paragem técnica em Miranda de Ebro onde 

nos despedimos da “gigante” Castela e Leão 

(com uma área superior à de Portugal), San 

Sebastian, Irún, onde o expresso europeu 

se detém por escassos minutos. 

Irún e Hendaia são dois enormes 

complexos ferroviários fronteiriços 

separados por um rio e uma ponte. São um 

exemplo do resultado das políticas 

ferroviárias europeias dos últimos 30 anos: 

linhas vazias, carris oxidados, carruagens 

abandonadas e vandalizadas, o cinas 

fechadas. E não foi há muitos anos que aqui 

chegavam e daqui partiam comboios 

franceses e espanhóis (e o português Sud 

Expresso). 

Por Irún e Hendaia viam-se passar 

dezenas de comboios vindos de Madrid, de 

Lisboa, da Galiza, para Bordéus e Paris. O 

TGV terminava a sua marcha em Irún. Os 

comboios espanhóis iam a Hendaia. Hoje, o 

maquinista da Renfe, Salvador Marques, 

que trouxe o CEE de Medina de Ebro até 

Hendaia, teve de fazer uma formação prévia 

para poder conduzir os mil metros entre 

Irún e Hendaia, porque há dois anos que 

um comboio de passageiros não cruzava a 

fronteira francesa. Voilà l’Europe 

ferroviaire!. 

E, no entanto — paradoxalmente —, há 

agora um ambiente festivo nas plataformas 

da estação de Hendaia, com música, 

beberete, discursos. Festeja-se a passagem 

deste expresso europeu que — duplo 

paradoxo — a partir daqui será realizado 

noutra composição. Mas já lá vamos. Para 

já, os passageiros despedem-se das 

carruagens Talgo, que agora regressam a 

Espanha numa derradeira viagem, pois vão 

car encostadas, tal como centenas de 

outras, abandonadas e vandalizadas, devido 

à política da Renfe de pôr de lado os 

comboios convencionais em prol de uma 

forte aposta na alta velocidade. 

Agora é altura de nos espantarmos com a 

nova composição do Connecting Europe 

Express, um exemplo de cooperação 

ferroviária entre operadores europeus. Uma 

carruagem húngara transformada em 

espaço de exposições, seguida de uma 

carruagem alemã (na qual se destaca uma 

zona para bicicletas) e uma carruagem 

francesa Corail reconvertida em sala de 

reuniões onde decorrerá até Bordéus uma 

conferência com quadros da SNCF. Segue-se 

a carruagem italiana, com bar e restaurante, 

e depois a suíça, sem dúvida a mais 

glamorosa de todas, porque é uma 

carruagem panorâmica, envidraçada, que 

proporciona uma experiência de viagem 

ímpar. 

Por m, a carruagem-cama, dos 

caminhos-de-ferro austríacos, que é uma 

montra de como é possível atravessar a 

Europa em viagens nocturnas confortáveis. 

Filipe Chavez, um mexicano emigrado na 

Áustria, faz uma visita guiada a este veículo 

que tem compartimentos cama para duas e 

três pessoas, alguns deles equipados com 

casa de banho privativa que inclui lavatório, 

duche e WC. Um hotel sobre carris com 

preços que vão dos 60 aos 260 euros em 

viagens que ligam Viena a Hamburgo, 

Berlim, Zurique, Milão, Veneza, Roma, 

Amesterdão e Bruxelas. Nos planos estão as 

ligações a Paris e Barcelona. 

Até Março de 2019 também Portugal tinha 

um comboio-hotel que ligava diariamente 

Lisboa a Madrid e Hendaia. O serviço foi 

suspenso devido à pandemia e já não voltou 

aos carris. 

No terceiro dia de viagem o CEE fez a sua 

última etapa entre Hendaia e Bordéus, onde 

chegou, com apenas um minuto de atraso, 

às 17h31, recebido em apoteose pelas 

autoridades locais e regionais. Nos 

discursos que se seguirão — em que sempre 

Como é que  
se pode construir 
uma ‘Europa 
ferroviária’, se hoje 
não há um único 
comboio de 
passageiros entre  
a França, Espanha 
e Portugal? 
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ambiente mudou: já não se fala baixinho, 

foi-se a discreta postura francesa; agora 

ecoam gargalhadas em conversas cruzadas. 

Quando saímos do túnel, já estamos em 

Itália e também já é de noite. Vislumbra-se 

apenas o cume das montanhas. Chove. O 

comboio europeu, que ainda há dias 

passeava à beira do Tejo, sob um intenso 

céu azul, que atravessou as quentes 

planícies de Castela, percorre agora um 

sinuoso traçado entre des ladeiros e túneis 

sob um tempo invernoso. 

Entretanto, já é de noite e a paisagem 

também é mais suave, quando chegamos a 

Turim. Pontualmente, às 21h09, onde o CEE 

irá descansar durante 16 horas antes de 

partir para a próxima etapa — a mais curta 

de todas durante os 36 dias que durará a 

viagem — entre Turim e Milão. Serão apenas 

duas horas, numa velocidade relativamente 

constante, próxima dos 160km/h. 

 

Dia 5 

A partida de Turim foi precedida da 

costumeira cerimónia na estação, neste 

caso com a presença do vice-ministro das 

Infra-estruturas e da Mobilidade 

Sustentável, Alessandro Morelli, e da 

vice-presidente do Senado italiano, Anna 

Rossomando. Jveta Radicova foi também 

uma das estrelas da festa. A 

ex-primeira-ministra da Eslováquia é a 

coordenadora do Corredor Mediterrâneo 

das linhas transeuropeias e viaja neste 

comboio desde ontem. Ela própria presidiu 

na véspera a uma reunião do seu grupo de 

trabalho que sentou à mesa da carruagem 

da SNCF (transformada em sala de 

conferências) duas dezenas de pessoas 

engravatadas. Mais um exemplo da 

polivalência deste comboio e do potencial 

que este possui para a realização de 

eventos, desde que tenha um 

“interiorismo” adequado. Neste caso, o 

“interiorismo” foi pago pela Comissão 

Europeia, pois a SNCF limitou-se a 

disponibilizar uma carruagem Corail, por 

sinal bastante antiga, mas que cou nova 

depois de uma profunda intervenção. 

A mesma sorte não tiveram a CP e a 

Renfe, que entre si dividiram os custos da 

operação do comboio europeu no seu 

percurso pela Península Ibérica. 

Também em Turim a comitiva VIP visitou 

a exposição na carruagem húngara onde se 

pode ver os milhares de milhões de euros 

com que o Connecting Europe Facility 

nancia projectos ferroviários nos 26 países 

que o comboio atravessa. Segue-se a visita à 

composição na qual a carruagem suíça 

provoca sempre as maiores exclamações de 

surpresa. Mas nestes cinco dias de viagem o 

comboio nunca foi realmente um espaço 

aberto — teve poucas visitas e poucos 

passageiros. É apenas pretexto para eventos 

à partida ou à chegada. 

No entanto, pelo menos hoje viaja nele 

um grupo de jovens universitários, que 

pertencem a um grupo designado 

“Horizontes Políticos”, interessados nas 

questões internacionais, e que foram 

convidados para o percurso entre Turim e 

Milão. A carruagem que escolheram foi, 

sem surpresa, a suíça. 

O comboio europeu seguiu viagem no dia 

seguinte para Roma e deverá chegar a Paris 

a 7 de Outubro. 

 

Os jornalistas viajaram a convite  
da Comissão Europeia

se acentuam as virtudes do comboio 

enquanto modo de transporte seguro, 

económico, rápido, confortável e amigo do 

ambiente — os políticos da Aquitânia não 

perderão a oportunidade para exigir ao 

Estado francês mais dinheiro para investir 

nas infra-estruturas ferroviárias. 

 

Dia 4 

Parte às seis da manhã o Connectig Europe 

Express no seu terceiro dia de viagem, hoje 

rumo a Itália numa travessia da França de 

oeste para leste, passando por Mautanban, 

Toulouse, Narbonne, Béziers, Montpellier, 

Nîmes, Avignon, Valence, Lyon, Chambéry, 

Modane. A carruagem panorâmica suíça é o 

melhor sítio para se viajar. É através dela 

que apreciamos as colinas do Ródano (que 

dá ao nome ao famoso vinho Côtes du 

Rhône) e a lenta passagem para a zona 

montanhosa à medida que nos 

aproximamos da cordilheira dos Alpes. O 

momento áureo deste dia foi, sem dúvida, 

quando circulámos durante quilómetros ao 

longo do lago Bourget, que, ladeado de 

montanhas verdes, constitui uma paisagem 

magní ca. E nunca é de mais repetir: a 

carruagem envidraçada proporciona uma 

experiência de viagem única. 

Não leva muitos passageiros este comboio 

europeu, que, pelo menos na travessia de 

França, não motivou o interesse de 

Paolo Berrini é um dos poucos 

passageiros que farão a viagem toda de 

Lisboa a Paris. Foi contratado pela 

Comissão Europeia para fazer a 

comunicação durante o trajecto, 

alimentando um blogue diário e a 

publicação de textos e imagens nas redes 

sociais. Não é um especialista em ferrovia, 

mas é um amante dos comboios, tendo já 

feito o Transiberiano e procurando viajar 

sobre carris sempre que pode. “O comboio 

dá para apreciar a paisagem, escrever, ler, 

descansar, trabalhar... en m o tempo de 

viagem é sempre bem aproveitado”, diz. De 

tal forma que este italiano residente em 

Bruxelas preferiria demorar oito horas de 

comboio para ver família em Milão, em vez 

da hora e meia de voo. “É hiperconfortável, 

não perco tempo em las e desfruto da 

viagem, mas infelizmente o comboio é mais 

caro do que o avião.” 

São 15h17 quando o CEE chega a 

Chambéry, recebido, como sempre, em 

festa reservada a ilustres convidados e desta 

vez — hélas! — com a presença do ministro 

do Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, que 

vem assinar a adjudicação de uma grande 

obra ferroviária: a construção de uma linha 

transalpina entre Lyon e Turim, que vai 

custar 8,6 mil milhões de euros, nanciados 

em 40% pela UE (e 25% pela França e 35% 

pela Itália). Uma linha de 65 quilómetros, 

dos quais 57 quilómetros em túnel, e que 

serviu de mote para mais umas 

intervenções sobre a vantagem do 

caminho-de-ferro face aos outros meios, 

sobretudo no transporte de mercadorias. 

Talvez por estar demasiado centrado nas 

mercadorias, o ministro francês resolveu 

responder completamente ao lado à 

pergunta que lhe foi feita pelo único 

jornalista português a bordo: como é que se 

pode construir uma “Europa ferroviária”, 

se hoje não há um único comboio de 

passageiros entre a França, Espanha e 

Portugal? Jean-Baptiste Djebbari foi 

rapidíssimo a responder com o exemplo da 

ligação Perpignan-Rungis, vocacionada para 

mercadorias e que foi abandonada “devido 

a uma scalidade que bene cia a estrada 

em detrimento do caminho-de-ferro” e para 

a qual é necessário investir e arranjar 

clientes. Sim, a resposta nada tem que ver 

com a pergunta. Apesar de só ter 39 anos, 

Djebbari mostrou ser um político hábil. 

Chambéry despede-se do CEE pelas 

18h08 e em breve este desliza por extensos 

vales rodeado de verde. As árvores, os 

prados, as montanhas que se vão 

agigantando à medida que nos 

aproximamos dos Alpes, tudo é de um 

verde exuberante. Mas, pouco a pouco, a 

paisagem ca mais inóspita e a carruagem 

panorâmica é um camarote excelente para 

se assistir a esta transição da orogra a. 

Modane é uma pacata estação fronteiriça 

no fundo de um vale onde mal se avista o 

Sol. Precede um túnel de 14 quilómetros 

que liga a França a Itália. A locomotiva 

Alsthom francesa dá lugar a uma máquina 

italiana. Sem surpresa, é uma Ansaldo (uma 

indústria italiana que hoje é francesa). 

Apesar de ainda estarmos em França, a 

manobra é realizada por uma equipa de 

ferroviários italianos que se deslocou 

expressamente para receber o CEE. Com 

eles vieram um técnico de manutenção de 

carruagens, dois revisores e uma brigada de 

catering que irá distribuir pelos lugares 

umas sandes e bebidas. O italiano é agora a 

língua mais falada a bordo. E, claramente, o 

jornalistas nem de entidades o ciais, nem 

da própria SNCF, que não se fez 

representar, a não ser pela sua tripulação. A 

maioria das 30 pessoas que ocupam as seis 

carruagens é da Comissão Europeia. Depois 

apenas alguns bloggers e fotógrafos. 

Charles-Henri Raquette é funcionário da 

região Nova Aquitânia e participa, enquanto 

cidadão, num movimento para a retoma 

dos comboios nocturnos na Europa. “Não 

entendo por que não há uma ligação 

ferroviária com Portugal. Hoje fala-se em 

turismo responsável; Portugal é um país 

turístico, deveria haver um comboio 

nocturno para as pessoas viajarem para 

Lisboa e o Algarve”, diz. Céptico em relação 

aos discursos dos políticos que ouviu na 

véspera, Charles repara que este comboio 

europeu é como uma bolha — tem poucos 

passageiros da sociedade civil e os eventos 

que se realizam nas estações são só para 

convidados e totalmente fechados ao 

público. 

A bordo 
Ao lado, o CEE à passagem por 
Modane, fronteira entre a França e a 
Itália; no topo, vista a partir da 
carruagem panorâmica envidraçada, 
que proporciona uma experiência de 
viagem ímpar; em cima, supervisão 
de tráfego, em Sopron, Hungria
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