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Caro Ralph,  
Escrevi-lhe há algum tempo e enviei umas fotos de Ribeirão 
Vermelho, vi que você as publicou no site, obrigado. Depois de muita 
pesquisa, encontrei parte da história que eu procurava sobre o lugar, 
que resumidamente é o seguinte: 
 
A estação de Lavras foi inaugurada a 14/04/1.889, na mesma data que 
a de Oliveira, então pontos terminais do prolongamento a partir de 
São João d'El Rey, bem como a navegação do Rio Grande pela Oeste 
de Minas. Lá os trilhos chegaram em 29/05/1.888 e o tráfego 
provisório foi aberto em 16/06/1.888, permitindo que os materiais 
para a construção da estação e da montagem dos vapores fossem 
levados para lá. 
 
O erro sobre a data de 14/04/1.888 é recorrente, aparece nos 
relatórios dos presidentes das províncias, dos ministérios, livros 
sobre o assunto, etc., inclusive na placa que celebrou erroneamente o 
centenário da estação. Mas, pesquisando jornais da época, a 
Revista de Estradas de Ferro e a Revista do Club de Engenharia, 
consegui confirmar o engano. 
 
Um comentário sobre o que está no site: o primeiro trecho em bitola 
mista foi inaugurado em 23/08/1.896, mesma data da inauguração da 
estação de Perdões, entre a Paralela (futura Álvaro Botelho em 
19/04/1.908) e Lavras (futura Ribeirão Vermelho), com cerca de 6 km; 
mais tarde, em 1.907, é que foi aberto o trecho de Ribeirão Vermelho 
a Lavras, com cerca de 9 km, totalizando 15 km de bitola mista. 
 
A estação das fotos é a segunda estação. No ano de 1.894 foram 
apresentados os estudos e orçamentos desta nova estação e 
armazéns, rotunda, oficinas, depósitos para carros e locomotivas e 
da variante de 3 km. Em fins de 1.894 estavam concluídas as 
estações Lavras Oeste (inaugurada em 01/04/1.895, futura Lavras) e 
Perdões (inaugurada em 23/08/1.896), assentados os trilhos entre 
estas duas e concluída a ponte do Rio Grande. As oficinas foram 
concluídas em 1.895 e inauguradas em Março/1.896, e o prédio da 
rotunda em 1.896, mas o girador só foi instalado em 1.897. Acredito 
que a nova estação tenha sido inaugurada em Março/1.896, junto com 
as oficinas, mas até agora não encontrei nenhuma menção sobre ela. 
 
Espero ter ajudado. 
Grande abraço, 
 Marcelo Teodoro de Oliveira 
 


