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Três anos antes do comboio chegar a Barcelos

Em 1874, empresários
quiseram fazer linha férrea
ligeira em Barcelos
As actas da Câmara
Municipal revelam que em
1874, três anos antes da
chegada do comboio à
então vila de Barcelos,
dois negociantes do Porto
estiveram interessados em
criar em Barcelos uma das
primeiras linhas férreas
ligeiras da Península
Ibérica.
O projecto previa a criação
de linhas de “caminho de
ferro americano” nas ruas
de Barcelos e entre a vila
e Ponte de Lima. Na mira
dos empresários estava
também o aproveitamento
do potencial das termas de
Lijó e Galegos.
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Municipal desde a primeira
hora, os dois capitalistas
portuenses não voltaram a
manifestar interesse em
construir a rede de
transporte férreo.
Mas ainda voltaram a
manifestar intenção de
investir no concelho de
Barcelos.
Mês e meio depois de terem
requerido autorização para
construir a linha de “carros
americanos”, os mesmos
sócios voltam a apresentar
um requerimento à
autarquia (reunião de
Câmara de 18 de Abril
de 1874). Desta vez, a
solicitar “a concessão das
águas termais das freguesias
de Galegos e Lijó, para as
explorar e melhorar a fim
de encontrarem nelas as
comodidades indispensáveis
os que da sua aplicação
precisarem”.
Desta vez, a autarquia não
ficou tão entusiasmada com
as pretensões dos
empresários. E decidiu que
apresentassem “projecto de
melhoramento e as
condições com as quais
pretendem a concessão”.

129 anos depois,
Barcelos ainda não
tem rede de
transportes públicos
urbanos
Cento e vinte e nove anos
depois de ter surgido a
primeira, e tanto quanto se
sabe única, intenção de criar
uma rede de transportes
públicos na cidade, Barcelos
continua à espera desse
urgente melhoramento.
A Câmara Municipal há já
muitos anos que deu início
ao processo. Mas até agora…
o melhor que conseguiu foi
investir cerca de 2,5 milhões
de euros na construção de
uma central de camionagem.
A central está pronta, desde
Dezembro de 2001. Mas,
por enquanto, tem como
única utilidade servir de
parque de estacionamento
aos autocarros privados de
transportes públicos.
E quanto à criação rede
de transportes públicos, há
muito que a Câmara
mantém um mutismo
ensurdecedor.
José de Coelho

