
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS 

Sessão Ordinária de 28 de fevereiro de 2023 

 

Passagem Inferior da “Linha do Oeste” (Km 71+098), 

junto à Estação do Ramalhal 

 

MOÇÃO 

 

A “Linha do Oeste”, que no espaço do nosso concelho, atravessa a Freguesia 

do Ramalhal em cerca de sete quilómetros, entrou em funcionamento no 

longínquo ano de 1887, logo há 136 anos. 

Nesses tempos, as locomotivas eram a vapor, e as viaturas equipadas com 

motores de combustão, uma simples miragem. 

A sul da Estação do Ramalhal (escassos 100 metros), foi então construída 

uma passagem desnivelada inferior, para permitir a ligação à povoação de 

Abrunheira bem como às Freguesias vizinhas de Maxial e Monte Redondo. 

Durante várias décadas, esta infraestrutura, permitiu com relativa 

segurança, as passagens de peões, carros de tração animal e os automóveis 

nos seus primeiros tempos. 

Porém, a evolução generalizada verificada em todo o Mundo, 

principalmente na segunda metade do século passado, à qual os 

transportes não são exceção, acabou por tornar o nosso túnel da Estação, 

obsoleto. 

Na verdade, circular neste espaço, é um autêntico flagelo para quem 

conduz viaturas ligeiras, mas principalmente, para quem conduz veículos 

pesados de carga. Só permite transito num sentido, e não tem espaço para 

peões. A segurança é praticamente inexistente, e os peões, sem alternativa, 

evitam o seu uso. 



Trata-se de um problema, do conhecimento das autoridades responsáveis 

pelas infraestruturas da rodovia e ferrovia, várias vezes abordado por 

escrito e nos fóruns adequados. 

Em setembro de 2021, a Comissão Eventual de Transportes e Mobilidade, 

da Assembleia Municipal de Torres Vedras, no seu relatório preliminar, 

lamenta a não inclusão desta P.I., no projeto de Modernização da Linha do 

Oeste. Faz alusão ao intenso tráfego rodoviário existente, assim como ao 

previsível aumento do mesmo, num futuro próximo, devido ao 

desenvolvimento e crescimento, que se verifica na área de influência desta 

secular infraestrutura. 

Em 19 de dezembro de 2022, a Assembleia de Freguesia do Ramalhal, 

aprovou por unanimidade, uma proposta, para contatar as entidades 

responsáveis por obras desta natureza, com o objetivo de se proceder à 

duplicação da passagem inferior em causa. 

Assim, vem a Assembleia Municipal de Torres Vedras, reunida a 28 de 

fevereiro de 2023: 

1.º Solicitar à entidade competente na matéria, no sentido de ser 

executado um projeto, que vise dar suporte à ampliação da Passagem 

Inferior da “Linha do Oeste” (Km 71+098), junto à Estação do Ramalhal; e 

2.º Que a curto médio prazo, se avance para a fase de obra, pondo fim a 

esta grave lacuna. 

28 de fevereiro de 2023 

 

O presidente da Junta da Freguesia do Ramalhal 

 

                                             António Joaquim do Espírito Santo    

   

 

 

 

  

 


