
A QUINTA DA MACHEIA
E O APEADEIRO «REAL»

Texto: Manuel Luna e Joaquim Mendes

Mapa Google Earth, mostrando a localização da Estação de
Torres Vedras, das Termas dos Cucos e da Quinta da Macheia

O apeadeiro da Macheia no início do século XX.

Q
uem viaje pela Linha do Oeste, de Lisboa para as
Caldas da Rainha, encontra, cerca de 2,3 quiló-
metros antes da Estação de Torres Vedras, nas pro-

ximidades do viaduto da A8, concretamente ao PK 61,84 e
do lado direito, uma estranha construção, em ruínas e co-
berta de silvas, sobranceira à via.

Trata-se do Edifício do antigo apeadeiro da «Machêa»─
─ há quem lhe chame «antigo apeadeiro Real» ─ edifício
com traça arquitectónica rebuscada, e que ainda hoje de-
monstra ter sido uma construção luxuosa e, certamente,
cara. Mas se do edifício ainda algo resta, já tudo o que se
refere ao cais, desapareceu.

A QUINTA DA MACHEIA
Um parêntesis para falarmos, um pouco da Macheia,

povoação que existiu cerca de 1 quilómetro a Sudeste das
actuais termas dos Cucos, pertencendo à Freguesia de
Matacães, arredores e concelho de Torres Vedras.

Não se sabe bem se o nome deriva de «Mão Cheia» ou
de «Má cheia», embora esta última hipótese seja mais ló-
gica se nos lembrarmos que a povoação estava parcial-
mente edificada no vale do Rio Sizandro.

Não deixa ser curiosa, a evolução da Macheia. É que
se o normal na formação de uma povoação, é ela nascer
a partir do crescimento de um núcleo inicial de casas, aqui
as coisas processaram-se exactamente ao contrário: a par-
tir do século XVII a localidade da Machêa, uma das mais
povoadas do Concelho de Torres Vedras, viu as suas
casas começarem a ser paulatinamente adquiridas por um
proprietário local, de seu nome António de Mattos Pereira.

De herança em herança, de compra em compra, su-
cessivos proprietários foram adquirindo mais e mais casas
e terrenos, englobando-as na sua Quinta; as habitações
foram sendo desocupadas e demolidas e chegou-se, no
século XIX, àquilo que é hoje a Quinta da Macheia.

E é assim que, ao longo de dois séculos, aquilo que
eram as «Termas dos Cucos» ─ estância termal, conhe-
cida já no tempo dos romanos, cujas lamas são aplicadas
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desde 1746, de que as propriedades terapêuticas das suas
águas são fortemente estudadas desde 1758 e cujos ac-
tuais edifícios foram construídos em 1893 ─ se fundem
com a Quinta da Macheia.

No século XIX, sendo proprietário João Gonçalves Dias
Neiva, as termas dos Cucos gozam já de uma projecção
internacional, sendo frequentadas por pessoas não só das
redondezas, mas também de Lisboa, Porto e até do lon-
gínquo Brasil.

Cerca de 1850, João Neiva melhora as modestas ins-
talações termais e isola o Rio Sizandro com o intuito de im-
pedir a mistura das suas águas com as termais. E em 1860 
a «Companhia da Diligência de Torres Vedras para Alhan-
dra» passa a ter paragens nas Termas dos Cucos.

Em Fevereiro de 1868, morre João Neiva por apoplexia, 
sucedendo-lhe na gestão, seu sobrinho José Gonçalves 
Dias Neiva, pessoa abastada e que ficou bem conhecida 
em Torres Vedras, cidade que lhe dedicou uma rua. José 
Neiva introduz grandes melhoramentos nas termas, valo-
rizando grandemente a estância e chegando a fazer um 
desvio do Rio Sizandro.

A «Gazeta dos Caminhos de Ferro» de 1894 (Pag 156)
refere-se às Termas dos Cucos, como a «(…) estação ther-
mal mais próxima de Lisboa que é também uma das mais
importantes pelo seu novo estabelecimento, digno de ser
considerado entre os primeiros da Europa, sendo já o prin-
cipal da península pela qualidade das suas thermas e
pelos melhoramentos os mais modernos introduzidos nos
aperfeiçoados apparelhos usados no estabelecimento para
a applicação das águas (…)».

E na página 158 pode ler-se:
«(…) E não terminemos sem consignar aqui o nosso

louvor ao carácter arrojado do sr. Dias Neiva proprietário
daquelle bello estabelecimento, pela coragem com que
tem porfiado por tornal-o um dos primeiros da Europa. É
sabido quanto no nosso paiz é preciso de lucta e esforço
para commettimentos d’este alcance; pois o sr Dias Neiva
tem tido a enorme isenção de empregar ali uma boa parte
da sua fortuna, e a totalidade dos seus cuidados nos últi-
mos annos. (…)».

E a página 194 abre com este «annuncio»:

Entretanto o comboio chegara a Torres Vedras em 30
de Dezembro de 1886, sendo a Linha aberta ao público
em 21 de Maio de 1887. E o novo meio de transporte não
passou desapercebido a José Neiva.

Escreveu o Professor Jaime Umbelino que «(…) o se-
nhor José Gonçalves Dias Neiva, rico proprietário, certa-
mente por comodidade de transportes e para valorizar a
dita quinta, a quis dotar de um apeadeiro, que lhe permiti-
ria aproveitar a rede ferroviária. E se bem o pensou, me-
lhor o fez (…)».

É lógico que a existência de um apeadeiro que servisse
quer a Quinta quer as Termas dos Cucos, daria ao pro-
prietário ─ e às propriedades ─ um prestígio suplementar
e permitiria que as termas pudessem oferecer um acesso
privilegiado, originando uma preferência por parte da clien-
tela, com seguros reflexos na facturação.

Consultando documentação da época, constata-se que
a 24 de Abril de 1905 a Direcção de Via e Obras da Com-
panhia Real, certamente a pedido de Dias Neiva, autoriza
a construção do apeadeiro da «Machêa».

E não deixa de ser curioso transcrever o seguinte Auto
de Vistoria e Entrega:

«Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses –
─ Serviço de Via e Obras ─ Auto de Vistoria e d’entrega do
apeadeiro de Machêa ao Km 61,844 ─ Aos 28 dias do mês de
Maio do Anno de 1905 em conformidade do disposto na
Ordem da Direcção nº 9 de 22 de Agosto de 1872, eu abaixo
assignado, chefe da 5ª Secção, dei vistoria e entrega do
apeadeiro de Machêa, ao Sr Júlio Gama, inspector p.al.de 2ª
classe da 2ª secção em vista do exposto em carta nº 15.302
de 24 de Abril do corrente anno, do S.ço.Cal de Via e Obras».

Em 31 de Maio o
Chefe de Exploração
da Linha tomou co-
nhecimento dessa
entrega e, em 2 de
Junho de 1905 o
apeadeiro entra ao
serviço.

O gráfico na pá-
gina seguinte mostra
que o apeadeiro da
Macheia se situava
num troço de via
quase rectilíneo, com
cerca de 1000 metros;
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o acentuado gradiente da Linha do Oeste naquela zona é
facilmente detectável, mesmo à vista desarmada, por um
observador situado no apeadeiro. Assim, de Runa para
Macheia, há um pendente médio de 0,41 % (10,2 m em
2744 m, aprox.); e de Macheia para Torres Vedras, o pen-
dente médio é já de 0,52 % (12,05 m em 2,314 m, aprox.).

O SERVIÇO NO APEADEIRO DA MACHEIA
Se tomarmos em conta o reduzido número de com-

boios diários que à época (1913, ano de que se anexa um
horário) circulavam pela Linha do Oeste, o apeadeiro da
Macheia foi bem servido pela Companhia (Real) dos Ca-
minhos de Ferro Portugueses.

Dos 4 comboios diários, em cada sentido ─ dois Omni-
bus e dois mistos ─, que circulavam entre Lisboa e Caldas
da Rainha, tinham paragem na Macheia dois ascendentes
e um descendente.

Transcrevem-se os horários da Linha do Oeste, entre
Lisboa e Caldas, em vigor em 1912/1913, copiados (com
muito esforço, diga-se de passagem) do original ao lado.

Não há a certeza sobre a data em que o apeadeiro foi
definitivamente encerrado. Sabe-se que José Gonçalves
Dias Neiva, que em 1914 se afastara da administração das
propriedades, faleceu em 1929 e que, por alturas da sua
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morte, o apeadeiro já não funcionava e o edifício havia sido
baptizado de «Mirante».

Dizem os velhos habitantes da zona que o apeadeiro foi
também conhecido por «Apeadeiro Real», já que familia-
res de D. Carlos e o próprio D. Manuel II o utilizavam nas
suas deslocações a tratamentos nas Termas dos Cucos.

O QUE RESTA EM 2008
O apeadeiro está num estado de triste abandono, não 

se antevendo possibilidade de vir a ser recuperado, o que 
é pena. Mas sendo privado e erigido dentro de propriedade 
privada, não compete à REFER promover a recuperação 
do edifício; por sua vez, situado em sítio ermo e num ponto 
da Linha do Oeste, onde os (poucos) comboios passam 
com alguma velocidade, nem sequer se pode invocar uma 
razão publicitária para justificar a sua recuperação por 
parte dos proprietários. E os Mecenas escasseiam.

Hoje em dia, as Termas dos Cucos estão encerradas e,
assim se consta na zona, os proprietários estão a negociar
a sua venda para a implantação de um empreendimento
turístico-hoteleiro, com dois hotéis e um centro de lazer.

Quanto à Quinta da Macheia é explorada, desde 1957,
por uma empresa que extrai salgema do seu subsolo e o
transporta em tubagem subterrânea, com cerca de 53 qui-
lómetros de extensão, até às suas instalações principais,
localizadas em Santa Iria da Azóia.

Bibliografia:
Associação de Defesa e Divulgação do Património Cultural de Torres
Vedras
Gazeta dos Caminhos de Ferro – 1893 e 1894
Jaime Umbelino – Sopros de História
Jornal Badaladas – Números diversos
Jornal Frente Oeste – Números Diversos
Jornal Oeste Diário – Números diversos

Fachada sul do apeadeiro da Macheia.

A fachada sul do apeadeiro vista doutro ângulo.

Fachada oeste do apeadeiro.

Entrada actual
para a Quinta da
Macheia.

Fachada norte do apeadeiro.

Exploração de
salgema nos ter-
renos da Quinta
da Macheia.
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