


















































 

Dados Gerais 

Designação Metro Mondego - Troço Alto de S. João/Serpins 

Designação Completa Sistema de Mobilidade do Mondego - Adaptação a uma solução BRT - 
Metrobus - Troço Alto de S. João/Serpins 

Período de Consulta 12/12/2018 > 03/01/2019 

Estado Encerrada 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 
Sub-tipologia Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 

Área Temática Ambiente (geral) 
Entidade promotora do projecto Infraestruturas de Portugal, S.A. 
Entidade promotora da CP A.P. Ambiente 

Técnico Responsável  

 
 

Inquérito(s) 

Eventos 

Parecer 

Ainda não foi emitido parecer 

Comentários 

5372 

Data: 13/12/2018 Autor: João Cunha 

Estado: Não tratado Classificação:  

Comentário 

Bom dia. O BRT é uma solução de menor conforto e menor fiabilidade, e que se traduzirá num incremento de 15 minutos 
no tempo de viagem entre Lousã e Coimbra. O tempo anterior, de 2009, era já insuficiente para a competitividade dos 
transportes públicos. O ónus de não haver vontade política para desnivelar o percurso ferroviário Coimbra Parque - 
Coimbra-A não pode constituir por si só a privação da discussão de todas as possibilidades, mesmo as que no imediato 
se revelem mais caras, pois o sistema de transportes em discussão deve aproveitar à população durante muitas décadas. 
A reposição e electrificação do ramal é a melhor solução e permitiria inclusivamente retirar 10 a 15 minutos ao tempo de 
2009, efectivamente capacitando o transporte público para ser competitivo pela rapidez e conforto. É um erro histórico a 
confirmar-se a solução BRT. 

Anexos:Não 

Resposta ao comentário 

 

5532 

Data: 16/12/2018 Autor: Ângelo Júlio Antunes de Campos 



Estado: Não tratado Classificação:  

Comentário 

O meu estudo sobre a solução proposta. 

Anexos:1 

Resposta ao comentário 

 

5533 

Data: 16/12/2018 Autor: Ângelo Júlio Antunes de Campos 

Estado: Não tratado Classificação:  

Comentário 

A opinião da insuspeita APAC sobre o assunto. 

Anexos:1 

Resposta ao comentário 

 

5588 

Data: 01/01/2019 Autor: Ricardo Quinas 

Estado: Não tratado Classificação:  

Comentário 

O novo projecto para o Metrobus não está de alguma forma sustentado por qualquer estudo de procura. Não existem 
dados neste relatório ou em qualquer outro já realizado que permitam afirmar que a procura não justifica outras opções e 
portanto que o BRT é uma opção mais favorável relativamente à alternativa da ferrovia convencional. Mais ainda, nas 
poucas comparações realizadas entre os sistemas de transporte, nunca em qualquer circunstância se considerou que o 
serviço ferroviário anteriormente existente poderia melhorar significativamente através da introdução de cantonamento 
automático no Ramal da Lousã e da electrificação da linha. Ainda que este EIA se refira apenas ao troço suburbano, no 
âmbito do projecto do SMM como um todo, é falso afirmar que a ferrovia convencional não poderia realizar o 
atravessamento da cidade de Coimbra de forma a ficar ligado à restante rede ferroviária em Coimbra/Coimbra-B, dado 
que existem opções técnicas possíveis mais ou menos onerosas para o seu atravessamento. Por conseguinte, nem 
sequer é possível aferir os impactes negativos resultantes do encerramento da estação de Coimbra ao tráfego ferroviário 
pesado, que é inclusivamente a estação ferroviária fora das áreas suburbanas de Lisboa e Porto com maior 
movimentação diária de passageiros segundo o relatório Ecossistema Ferroviário Português 2012-2016 elaborado há 
alguns meses pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes – cerca de 4 mil passageiros por dia. 

Anexos:Não 

Resposta ao comentário 

 

5589 

Data: 01/01/2019 Autor: Ricardo Quinas 

Estado: Não tratado Classificação:  



Comentário 

Parece até incompreensível o encerramento de uma estação ferroviária tão relevante e com uma localização 
absolutamente invejável numa cidade tão importante como Coimbra, que actualmente coloca essa cidade ligada 
directamente a Guarda, Aveiro, Figueira da Foz e Entroncamento e que com a concretização do projecto do Metrobus ou 
qualquer outro sistema que não a ferrovia convencional exigirá que os passageiros realizem sempre um transbordo para 
alcançar o centro dessa cidade – transbordo esse do qual não se conhece qualquer estudo que tenha medido o seu 
impacte na procura ou mesmo nos tempo de viagem. Os tempos de viagem propostos pelo Metrobus são também outra 
questão, visto que o projecto propõe velocidades significativamente inferiores àquelas que era realizadas pela ferrovia 
convencional que, recorde-se, eram tempos que poderiam ser facilmente melhorados através da introdução de catenária 
e sinalização automática. É incompreensível que em pleno século XXI exista um projecto de mobilidade que proponha 
velocidades inferiores e tempos de viagem mais dilatados do que eram oferecidos por material ferroviário obsoleto, com 
cerca de 60 anos e com um desempenho medíocre, quando está plenamente estudada a importância dos tempos de 
viagem para a competitividade de qualquer ligação em matéria de mobilidade. Dessa forma, a competitividade com o 
transporte rodoviário individual fica comprometida e ainda mais longe de ser alcançada. 

Anexos:Não 

Resposta ao comentário 

 

5590 

Data: 01/01/2019 Autor: Ricardo Quinas 

Estado: Não tratado Classificação:  

Comentário 

Portanto, não está de forma alguma comprovada a maior viabilidade técnica, económica, financeira e ambiental do 
projecto do Metrobus relativamente à ferrovia convencional. Os 35 quilómetros que separam Serpins de Coimbra são por 
natureza uma distância que se enquadram por excelência em sistemas ferroviários pesados e não em quaisquer outros 
sistemas ferroviários ou rodoviários ligeiros, que não conseguem oferecer velocidades competitivas. Do ponto de vista 
financeiro, os equipamentos associados aos sistemas BRT, quer ao nível da infraestrutura, quer ao nível do material 
circulante, têm períodos de vida útil significativamente inferiores ao material ferroviário convencional. Apenas é possível 
comparar os dois sistemas mediante estudos a médio e longo prazo que contemplem esse facto. De outra forma, não é 
correcto comparar um investimento num sistema BRT que está avaliado em cerca de 100 milhões de euros com um 
período de vida útil máximo de 15 a 20 anos com um sistema ferroviário pesado convencional cujo período de vida útil é 
de 30 anos, sendo que alguns equipamentos podem ser renovados de forma a prolongar a sua vida útil por mais tempo. 

Anexos:Não 

Resposta ao comentário 

 

5591 

Data: 01/01/2019 Autor: Ricardo Quinas 

Estado: Não tratado Classificação:  

Comentário 



Os 100 milhões de euros que está previsto investir no sistema BRT seriam amplamente suficientes para repor a via férrea 
convencional, dotá-la de sistema de cantonamento automático e electrificá-la, sem ser necessário investir em novo 
material circulante no curto prazo. A ligação entre a estação de Coimbra e Coimbra-Parque tornaria esta opção mais cara 
mas não só não comprometeria o serviço ferroviário directo na estação de Coimbra – estação cuja importância para a 
mobilidade é bem real e cujos impactes, repito, não foram quantificados – como a sua concretização permitiria no futuro 
que todo o Ramal da Lousã ficasse directamente ligado à rede ferroviária nacional com todas as vantagens para a 
mobilidade. É perfeitamente incompreensível que se admita de forma leviana e insustentada que o sistema ferroviário 
pesado não se adequa ao Ramal da Lousã ou que a sua concretização seja economica e financeiramente demasiado 
onerosa. Os 100 milhões de euros com os quais seria possível repor o transporte ferroviário pesado entre Serpins e 
Copimbra-Parque com linha dotada de sinalização automática e electrificada – para uma infraestrutura que à data do seu 
encerramento transportava cerca de 1 milhão de passageiros por ano – são os mesmos 100 milhões que actualmente 
estão propostos ser investidos na Linha do Oeste entre Meleças e Caldas da Rainha, para um projecto cuja ambição é de 
transportar apenas 700 mil passageiros por ano no final do período de vida útil do projecto, no ano 2050. 

Anexos:Não 

Resposta ao comentário 

 

5593 

Data: 02/01/2019 Autor: Susana Grácio 

Estado: Não tratado Classificação:  

Comentário 

 

Anexos:1 

Resposta ao comentário 

 

5596 

Data: 03/01/2019 Autor: Movimento de Defesa do Ramal da Lousã 

Estado: Não tratado Classificação:  

Comentário 

Ex.mos Senhores, Começamos por recordar a petição sobre este assunto apresentada à Assembleia da República em 
2016 PETIÇÃO pela urgente reposição do serviço ferroviário no Ramal da Lousã Ao Sr. Presidente da Assembleia da 
República Ao Sr. Primeiro-Ministro Às Câmaras Municipais de Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo Seis anos passados 
sobre o desmantelamento do Ramal da Lousã, não é possível continuarmos indiferentes a uma tão grave injustiça que 
afecta a generalidade da população de toda uma região. Este ramal ferroviário era utilizado por mais de um milhão de 
passageiros por ano, dos concelhos de Góis, Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra. Tinha uma importância fundamental 
para os utentes e população em geral, garantindo deslocação para o trabalho e acesso a serviços públicos, como os 
estabelecimentos de Educação e de Saúde. Como cidadãos não podemos deixar de manifestar o nosso forte desagrado 
perante: - O “roubo” de um meio de transporte tão importante e as variadas promessas, sempre apresentadas em maré 
eleitoral por sucessivos governos e diversos responsáveis; - O escandaloso abandono, há vários anos, de obras que 
importaram em mais de 100 milhões de euros, realizadas com recurso ao endividamento das empresas públicas REFER 
e CP, até agora sem qualquer utilidade e que já se encontram em degradação progressiva. (continua)  

Anexos:Não 

Resposta ao comentário 



 

5597 

Data: 03/01/2019 Autor: Movimento de Defesa do Ramal da Lousã 

Estado: Não tratado Classificação:  

Comentário 

Petição pela urgente reposição do serviço ferroviário no Ramal da Lousã (Continuação) Quando pela Europa e em tantos 
países se promove a ferrovia, não se pode aceitar que aqui se destrua uma linha centenária, afetando gravemente a 
mobilidade de tantos milhares de pessoas. Uma vez que sucessivos responsáveis governamentais têm reconhecido, nos 
últimos anos, que afinal o chamado Metro do Mondego não tem condições para avançar, por falta de sustentabilidade e 
financiamento, os signatários reclamam que a linha ferroviária seja devolvida a esta região e que o mais breve possível 
se reponha o serviço de transporte. Utentes e todos os habitantes destes concelhos estão a ser muito prejudicados pelo 
facto de os comboios terem deixado de circular. Os serviços rodoviários não são alternativa, nem em termos ambientais, 
nem de conforto dos passageiros, funcionando apenas como precário remedeio. A reposição do serviço ferroviário no 
Ramal da Lousã tem de merecer a maior prioridade política, por ser um ato de elementar justiça e uma grande 
necessidade. Após seis anos de interrupção deste transporte, os cidadãos abaixo-assinados exigem do Estado e das 
Autarquias uma solução urgente para esta situação da maior importância para a melhoria das condições de vida e o 
desenvolvimento da região. (Petição de iniciativa do jornal Trevim subscrita por mais de 8 mil pessoas, que foi apreciada 
no plenário da Assembleia da República e originou aprovação de três resoluções pelos deputados)  

Anexos:Não 

Resposta ao comentário 

 

5599 

Data: 03/01/2019 Autor: Lousã pelo Ramal  

Estado: Não tratado Classificação:  

Comentário 

Em relação a esta consulta, o movimento cívico "Lousã pelo Ramal" manifesta total discordância quanto aos objetivos de 
uma eventual adaptação do canal ferroviário Coimbra - Serpins para a circulação de autocarros elétricos reclamando 
antes e em síntese: 1 - Reposição do transporte ferroviário, com exploração entregue à CP, integrando a obra a realizar 
no plano de investimentos no setor ferroviário anunciado pelo Governo, cumprindo a resolução aprovada pela Assembleia 
da República e dando resposta à reclamação dos mais dos 8 mil subscritores da petição de iniciativa do jornal Trevim; 2 - 
A devolução da mobilidade ferroviária entre Serpins (Lousã) e Coimbra Parque, permitindo também que um dia se possa 
aqui retomar o transporte de mercadorias em comboio, com ligação à rede nacional e acesso ao porto da Figueira da 
Foz; 3 - Que os municípios da Lousã e Miranda abandonem a Metro Mondego, uma empresa que, ao longo de mais de 
20 anos, se tem revelado um sorvedouro de dinheiros públicos, sem qualquer interesse para as populações. Juntamos 
em anexo cópia de um documento oportunamente apresentado à Srª Presidente da CCDRC, da autoria do Sr. Prof. 
Manuel Tão, que apresenta um conjunto de "Linhas Estratégicas" para a recuperação do centenário Ramal da Lousã, 
com as quais nos identificamos, por defenderem os interesses dos utentes e da região. O movimento Lousã pelo Ramal  

Anexos:2 

Resposta ao comentário 

 

5600 

Data: 03/01/2019 Autor: Movimento de Defesa do Ramal da Lousã 



Estado: Não tratado Classificação:  

Comentário 

Ex.mos Senhores, Damos conhecimento no documento em anexo de comentários de muitas dezenas de utentes do 
Ramal da Lousã, colocados na petição eletrónica pela URGENTE REPOSIÇÃO DO SERVIÇO FERROVIÁRIO NO RAMA 
DA LOUSÃ, que no global contou com mais de 8 mil subscritores. Conforme está bem expresso nos depoimentos, cujos 
signatários estão identificados, o que se pretende é tão só a reposição de um meio de transporte conquistado há 112 
anos e que tão importante foi para a vida dos naturais e outros residentes e para o progresso de toda uma região. Um ato 
de elementar justiça como foi reconhecido pela maioria de deputados da Assembleia da República, que aprovaram 
resoluções nesse sentido. Não se pode aceitar que depois de mais de vinte anos de sucessivas promessas de um metro, 
que se verificou ser inviável, se venha agora acenar com um BRT ou metrobus nunca testado em Portugal e, muito 
menos, numa linha rural e de montanha como esta, colocando em causa a segurança e a comodidade de futuros utentes 
e continuando a esbanjar milhões de euros, como já sucedeu no passado recente. As populações desta região recusam 
ser cobaias de um projeto experimental, reclamam a REPOSIÇÃO DO COMBOIO que lhes foi roubado, exigem o 
RESPEITO E CONSIDERAÇÃO que lhes são devidas pelos poderes públicos e por quem os serve. Miranda do Corvo, 
03.01.2019 Movimento de Defesa do Ramal da Lousã  

Anexos:6 

Resposta ao comentário 

 

 

























































 

APAC 

Comunicado sobre o ramal da Lousã 
Dezembro 13, 2018 - 4:24 pm Notícias  

A APAC – Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro vem por este meio 

apelar às entidades oficiais uma rápida reanálise do destino reservado ao ramal da Lousã, no 

seu percurso entre Coimbra-B e Serpins. 

Como maior associação portuguesa do sector, e com mais de 40 anos de actividade, a APAC 

não pode deixar de manifestar a sua estranheza e desagrado relativamente à forma como é 

encarado o futuro de uma linha ferroviária servindo uma zona de grande importância social 

e económica, e considera que a opção governamental pelo chamado Metrobus é uma solução 

desadequada para servir a mobilidade ao longo desse eixo. 

Os estudos apresentados que conduziram à eleição desta opção partiram de um pressuposto 

cuja assumpção pelos poderes públicos não foi inteiramente realizada, e que demonstram a 

falta de interesse para investir seriamente no caminho de ferro no nosso país, apesar das 

muitas intenções propaladas ao longo do tempo. De facto, a opção pelo Metrobus é 

essencialmente justificada pela disrupção que a actividade ferroviária causa no 

atravessamento urbano entre Coimbra-Parque e Coimbra-A, o que pode e deve ser 

ultrapassado por soluções desniveladas, a exemplo do que acontece em situações similares 

por essa Europa fora e, desde logo, na nossa vizinha Espanha. 

Apesar do custo a prever para tal desnivelamento, entendemos que para uma cidade da 

dimensão e importância de Coimbra é um custo perfeitamente razoável, sobretudo 

considerando que semelhantes intervenções foram já feitas em Espinho (túnel) e Trofa (túnel 

e viaduto) em distâncias similares. Fazemos notar que nestes casos a via ferroviária dispunha 

de canal totalmente segregado da via pública, com menor justificação para tal investimento 

quando comparado com o caso de Coimbra. 

A solução rodoviária para o canal do Metrobus, apesar das soluções tecnológicas 

apresentadas, privará a população de um serviço mais cómodo e mais resiliente face a 

condições meteorológicas adversas, bastante habituais ao longo do percurso entre Coimbra e 

Serpins. Também a capacidade oferecida é potencialmente insuficiente – o canal será 

mantido em via única, tendo os autocarros que cruzar nas estações. Os exemplos apresentados 

nos estudos referem-se, quase todos, a realidades não comparáveis à envolvente 

conimbricense, e apontam para tempos de percurso inclusivamente piores do que a operação 

ferroviária apresentava em 2009. Coimbra – Lousã demorará 69 minutos, contra 51 em 2009. 

Este cenário é indesejável em 2018, quando a pressão para a existência de transportes 

públicos mais rápidos é decisiva para alterar as quotas modais no futuro. 



A APAC defende por isso a imediata reposição e electrificação da linha entre Coimbra-

Parque e Serpins, o que permitiria não apenas melhorar a eficiência energética destes serviços 

face à situação passada, como baixar os tempos de percurso de 2009 atrás citados em pelo 

menos dez minutos, fruto da muito superior performance do material eléctrico disponível na 

rede portuguesa – veja-se como exemplo as reduções observadas no eixo Barreiro – Praias-

Sado, após a sua electrificação. Defendemos ainda que deve ser iniciado o estudo, com vista 

à sua execução, do desnivelamento entre Coimbra-Parque e Coimbra-A. 

Relativamente à estação de Coimbra-A, cujo fecho está também previsto em proveito da 

instalação do Metrobus também entre Coimbra-A e Coimbra-B, a APAC vem manifestar a 

sua estranheza e o seu repúdio por uma intenção que contraria manifestamente todas as 

melhores práticas no tema. A estação de Coimbra-A é, além de mais central, um importante 

buffer na operação ferroviária da área, onde confluem diversos serviços regionais e urbanos 

da Figueira da Foz, Entroncamento, Guarda, Aveiro e Porto, que não apenas podem deixar 

os passageiros imediatamente em zona central na cidade, evitando os transbordos, como 

habilita os operadores a uma gestão mais flexível das rotações do material circulante, muito 

mais difícil de realizar numa estação de passagem como Coimbra-B, sobretudo se não for 

ampliada. 

Entendemos que o caminho traçado para a região de Coimbra e da sua mobilidade representa 

uma visão de um Estado central que olha para o país que há para lá de Lisboa e Porto como 

um fardo e onde importa reduzir no curto prazo o investimento ao mínimo indispensável, em 

vez de assumir opções mais a par com a legítima aspiração das populações a servir. 

Recordamos que o investimento na ferrovia, apesar dos muitos programas de investimento 

anunciados nas últimas décadas, continua em mínimos históricos e em total contraciclo com 

os nossos parceiros europeus, um cenário que as presentes opções só reforçam. 

A APAC termina defendendo um pacto de regime em Portugal para fomentar realmente o 

investimento em caminhos de ferro no nosso país, e entende que se o país pretende dar 

expressão real às prioridades retóricas que vão sendo elencadas, deve garantir um volume 

anual de investimento em novas infraestruturas e em novo material circulante 

expressivamente superior ao actualmente previsto, sob pena do nosso país ser o único da 

Europa onde o investimento em ferrovia é prioritário apenas nos discursos, decorrendo daí 

impactos futuros no PIB potencial do país que são especialmente relevantes num país 

periférico como o nosso. 

Urge apostar fortemente nos caminhos de ferro e a linha da Lousã deve ser o primeiro a 

corrigir. O tempo dos erros históricos neste domínio tem de ter um fim. 





PETIÇÃO pela urgente reposição do serviço ferroviário no Ramal da Lousã

Ref Nome Localidade Comentário

20 antonio agostinho carvalho serpins Queremos o comboio já. 

22 Ricardo Manuel Poças Marques Coimbra Devolver ao povo o que lhe foi roubado, para servir interesses privados. 

32 Carlos Correia Lousa Força.... Tem todo o meu apoio

33 Maria Isabel Reis Morais Coimbra Necessariamente Urgente, limpar esta nódoa da governação Passos/Portas que tanto 

prejudicou as populações e cobriu de ridículo o distrito de Coimbra

57 Paula Maria Ferraz Lourenço Coimbra Porque já ontem era muito tarde, há que dar aos utentes do Ramal da  Lousã  aquilo que 

eles merecem .

67 Carlos Ramalheiro Ferreira Lobo Lousã (Freixo) Fica o meu apoio expresso! 

88 Anabela da Silva Coutinho Padrão Faz muita falta principalmente quando não se tem tranporte próprio 

104 Maria Celeste de Jesus Garção Nunes Lousã É urgente a resolução deste problema! Não podemos deixar que alguns estejam a ganhar 

muito dinheiro à custa dos prejuizos de muitos!  

105 Fernando Pedro Barreto Correia de Jesus Coimbra Durante muitos anos andei nesse comboio. è uma veronha!

112 José Luiz Nascimento Moreira da Silva Serpins-Lousã Ontem já era tarde !

129 Vítor Manuel Rorigues Amaro Cacia Aveiro Nasci na pequena aldeia de Lobazes, onde no passado o saudoso comboio parava, antes 

de chegar a Miranda. Poderia adjetivar a situação actual de muitas formas, mas apenas 

direi que é vergonhoso todo este longo processo. Para além dos Milhões que já foram 

investidos em todo o percurso do Antigo Ramal da Lousã, foi-me dito por um familiar que 

trabalha na CP, que todo o material Carris e catenária para instalação do Metro de 

superfície, encontra-se armazenado no Entroncamento e segundo ele, já tem havido 

material desviado para outras obras!!!  É notória a falta de investimento e 

desenvolvimento de toda esta região depois do encerramento da Ramal! Por favor Srs. 

Políticos cumpram na integra a responsabilidade que vos foi empossada, através das 

pessoas que ainda continuam a votar.  Vítor Amaro - Aveiro 

140 Carla Isabel Duarte Rodrigues Lousã A lousã precisa urgentemente do Ramal !! Precisamos de pessoas , movimento e novidade 

... E nada melhor que o Ramal para conseguirmos que lousã não morra e sim rejuvenesa

149 Anabela Da Silva Santos Ferreira Lousã Urgente e indispensável para a população mais carenciada e idosa principalmente 

157 Elsa Maria Sengo Canudo Coimbra Devem repor a linha férrea no ramal da Lousã

161 Fátima Maria Correia Neves Fernandes serpins É urgente resolver este problema que tanta diferença faz na vida de tanta gente. Os 

senhores governantes cumpram aquilo a que propuseram .



170 Telmo Rui Carvalhinho Cunha Fernandes Leiria O que fizeram à Lousã, que desde há muito tempo foi servida pelo comboio, é uma 

pequena amostra das enormidades que foram feitas por este pais fora, ao serviço de 

interesses muito pouco claros.  Já agora, interessa que se saiba onde foram parar o 

milhões de euros de dinheiro dos contribuintes gastos nesta obra, sendo o resultado o que 

se conhece.  Restituição do Comboio da Lousã Já...!

183 ANTONIO MANUEL AFONSO RAMOS GUERRA ALCOBACA Que por uma vez os políticos-decisores desçam à terra e sintam as reais necessidades das 

populações, não as simuladas por eles próprios para seu próprio proveito. 

222 Joaquim Manuel Vaz Lourenço Combra Pela reposicao devem serviço que foi retirado com a promessa de ser substituído e  6 anos 

depois ainda está na mesma.

231 Libânia Rosa Lopes Lobazes, 3220-113 

Miranda do Corvo

Roubaram-nos, há 6 anos, um meio de transporte que a todos nos servia muito bem e 

melhor com alguma modernização. É isso que exigimos agora, com urgência, a repuzição 

rápida do Ramal da Lousã, o transporte alternativo em autocarros velhos é mau, moroso e 

muito mais caro. 

237 Pedro manuel Cardoso Amaro Lousã Justiça!!

243 João Augusto Barreto Correia de Jesus Foz de Arouce Isto não deveria ser uma petição mas sim uma exigência. 

244 José Rui Ferreira Leite da Silva Lousã Nunca deviam ter assumido compromisso com a Metro Mondego as três Câmaras 

Municipais e, não termos deixado retirar os carris, basta consultar as oficinas da CP 

Barreiro, Contumil e outras para ver a vergonha Nacional.

245 Eugénia Maria de  J Correia Bernardino Serpins-lousã è uma enorme necessidade!!!

247 Hugo David Nogueira Raposo Gandaras É muito urgente... e é um direito para os cidadãos.

266 José Augusto Dias Fernandes Miranda do Corvo Quanto mais rápido melhor...

273 David Martins Ferreira Lousã Nunca devia ter sido levantada, valia mais ter pouco do que nada!

278 Ana Paula Ferreira Dias Rodrigues Lisboa Vou muitas vezes de comboio para Coimbra, para de seguida me deslocar para Mirando do 

Corvo, Faz muita falta o comboio. Nem consigo imaginar para os moradores.... 

296 José Pereira Rodrigues Miranda do Corvo Metro ou ferrovia...

297 Teresa Costa Coimbra É urgente que esta situação seja resolvida para bem de toda a população local, mas 

também para o desenvolvimento do interior do Pais, que tanto tem sofrido com os erros 

sistematicos dos nosso governantes.

298 Luís Carlos Marques Filipe Serpins Foi um crime o que foi feito no ramal da lousã!

332 José Rui Rodrigues Matos Coimbra Ontem era tarde

337 Paulo Edmundo Martins Garcia Coimbra Já ontem era tarde

351 Armindo Amaro Carvalhp Porto do Rio Miranda Do 

Corvo

Mais vale tarde que nunca, mas tem que ser o mais urgente possível, para terminarmos 

com esta vergonha.



353 JOSÉ MANUEL DE ALMEIDA MIRANDA Setúbal É de toda a justiça a reposição do ramal da Lousã em serviço e incompreensível que se 

mantenha na situação actual depois de tanto dinheiro gasto e espectativas criadas às 

populações que ele servia como condição estrutural para o desenvolvimento da região.

354 Ana Isabel de Carvalho Barrelas Coimbra Repor o serviço ferroviário do ramal da Lousã é uma questão de justiça!

370 Paulo Alexandre Mateus da Silva Lousã O que está a acontecer na extinta linha da Lousã é Crime Público da mais hedionda espécie

372 Carlos Rodrigues Mendes Coimbra É indispensável e depois de milhões já gastos estão á espera de quê????

373 Alexandre da Conceição Santos Lousã Repor o mais urgente possivel o comboio , basta de tantas mentiras.

378 Nelson Mealhada ponham a linha a funcionar

379 bernardino jose rodrigues correia miranda do corvo com todo o gosto que assino esta petição.

397 Antonio Martins Lousã Já Devia Estar Ontem

400 Hugo Alexandre Carvalho Cravo Miranda do Corvo Concordo, devolvam os comboios ao Ramal da Lousã...

412 Nelson Correia Borges Coimbra Há muito tempo que este serviço devia ter sido reposto.

416 Maria Alice Rodrigues Abrantes Mendes de 

Almeida

Parede-Cascais O transporte ideal para as pessoas que utilizam o ramal da Lousã. Há que repor aquilo que 

foi tirado a estas pessoas 

430 Carlos Martins da Fonseca Condeixa-a-Nova Urgente!

451 Paulo Jorge Lopes Emílio Vila Nova de Poiares Uma Ligação importante para o desenvolvimento do interior. 

461 Carlos Manuel Ferreira Rodrigues Foz de Arouce Reposição do Ramal da Lousã, JÁ!

467 elsa maria dos santos ribeiro serpins Devolvam o que e nosso ,que ja foi pago e segundo consta,o estado gastou 

superfluamente

470 helena Maria Marques da Rocha Soares Matosinhos Sim faz muita falta o serviço ferroviário na lousa

476 isabel maria miranda setubal Uma necessidade urgente

483 Sandra Maria dos Santos Baeta Vilarinho Lousã Nunca o deviam ter retirado. 

491 Maria da Conceição dos Santos Mendes Lousã Comprei casa na Lousã porque tinha o comboio, sinto-me enganada. Enjoo nos autocarros, 

as viagens para mim são um sacrificio diário.

497 Natália Maria Rodrigues miranda do corvo já devia estar reposto há anos

499 ana cristina tavares da silva ribeiro Lousã É fundamental pelo desenvolvimento da Lousã, desde que o comboio desapareceu que a 

terra tem vindo a perder, a nível de desenvolvimento económico e turístico...falam em 

ajudar o desenvolvimento do interior mas neste caso só atrasaram e continuam a 

atrasar....



501 Maria Armanda Barata Marques Góis Já à bastantes anos que foi tomada uma decisão que considero errada, com o 

cancelamento do serviço ferroviário no Ramal da Lousã e que abrangia vários concelhos. 

Acho pertinente a abertura destes serviços, mas ao tomarem esta imprescindivll 

transporte, penso que devia ser refletido muito bem e dar uma boa melhoria e atualizar 

para ser aberto o Metro de Superfície. Hoje em dia deve ser repensado, para que esta 

elaboração e atualização fosse mais rápida, segura e eficaz. Todos os concelhos que 

estarão abrangidos por este transporte, seria um beneficio que seria enriquecedor para 

todos. Pensem como seria maravilhoso, melhorar e dar algo com mais segurança a todos 

que necessitam do mesmo.

505 Francisco Manuel Simão Batista Coimbra A reposição do serviço ferroviário no Ramal da Lousã é urgente pois servia muitas pessoas 

na ligação entre Coimbra e sem este serviço estas ficam prejudicadas. Pelo bem estar 

sempre da população portuguesa!

508 Nuno Gonçalo Conceição Albernaz Coimbra Repor o que sempre esteve disponível para as populações de M. do Corvo, Lousã e outras.

513 José Alexandre de Jesus Paiva Miranda do Corvo Aos políticos responsáveis, solicita-se a colocação dos carris que retiraram. Devolver o que 

se retirou.

522 Luis Miguel Pessoa Rodrigues Lousã RAMAL DE BOLTA

525 Ana Maria Gonçalves Rua da Igreja n 20 Rio de 

Vide Miranda do Covo 

Urgente a reposiçao do serviço ferroviário no Ramal da Lousã , inadmissível esta situação , 

gastam tanto dinheiro em coisas com menos importância 

528 José da Costa Mendes Pires Oeiras É justo. E que, entretanto, se saibam que negócios se anteciparam e não foram 

concretizados e quem ganhou ou iria ganhar com eles.

532 antonio ramalhete amadora Nunca devia ter sido desactivado. Devia sim era ter sido melhorado.

533 Maria da Saudade dos Santos Barata Góis Faz falta a todos que necessitam desses transportes

534 maria de lourdes filipe Lisboa Não consigo aceitar o que vejo quando estou na Lousã. Tenho 70 anos e desde sempre 

usei o ramal

556 Luís Fernando da Conceição Duarte  União de freguesias, 

Vilarinho - Lousã

É urgente repor, porque é importante e necessário...

557 Susana Sofia Antunes Pimentel Coimbra Pela urgente reposição do ramal da Lousã

560 Amilcar baeta Vilaronho 3200 389 

Lousã

É tempo de repor aquilo que nos roubaram.

563 Floro Gomes Teixeira Quinta do Conde moro longe mas   tenho familiares que precisam do comboio,tal como eu quando para ali 

me desloco. 

569 Carlos Alberto Carranca Dias Lousã Corrigir uma injustiça devia ser lei...



579 Horácio Rodrigues Lopes Quinta da Morada, 3220-

017     Miranda do Corvo

Queremos um Ramal, servido como estávamos habituados há 106 anos, e que nos foi 

tirado há 7 anos. Basta a colocação de carris  e catenárias, para os comboios eletricos 

passarem a circular. Estamos fartos de esperar e a paciência tem limites.

586 Lisete da Conceição Brito Oliveira CASAL DE ERMIO Destruir o que existia foi fácil, gastar o dinheiro de todos nós para nada, mais fácil ainda. Já 

é mais do que tempo de  reporem a rede ferroviária da Lousã. É uma vergonha o tempo 

que se perde de camioneta para fazer o trajeto Lousã/Coimbra com curvas e contracurvas 

a parar em todas as estações e apeadeiros como se de um transporte ferroviário se trata-

se.

593 CARLOS ALBERTO GONÇALVES DIAS PEREIRA FALA - COIMBRA ONTEM JÁ ERA TARDE. FOI UMA MALFEITORIA PARA TODOS OS UTENTES.

595 André Daniel Pereira Calçada Lousã Queremos de uma vez por todas o que nao queriamos que fosse embora!! O COMBOIO!! 

610 Ricardo Santos Lousã É uma situação com extrema urgência de ser resolvida 

616 Sílvia Maria Gabriel Carrilho Lousã Deem-nos o que é nosso

619 Pedro Miguel Alves Carvalho Figueira da Foz Cumpram o prometido.

620 Tânia Maria Marques Cardoso da Silva Lousã Necessidade urgente da reposição do serviço ferroviário na Lousã 

628 António Malhadinhas Osório de Castro Barata 

de Tovar

Evora Roubo sem comentários

638 VERA RUTE FERREIRA FUERTES REFÓLIO Lisboa Vivo em Lisboa, mas isso não impede de considerar importante dar o apoio onde ele é 

necessário. 

647 Patrícia Isabel Teixeira Melo e Silva Lousã Reposição dos carris por um transporte ferroviário público! 

655 Isabel Maria Santos Coimbra É com grande tristeza que vi retirar dos transportes ferroviários um transporte utilizado 

por largas centenas de utentes. Por favor acabem com esta situação e reponham o que 

tiraram e tanta falta faz. OBRIGADA! 

660 Maria Rosa Augusto Berrincha Travassos Relva Guarda É muito importante para quem trabalha em Coimbra e vive na Lousã e vice versa.

665 Jorge Manuel Rodrigues Correia Lousã O passar dos tempos por norma são sinónimo de evolução mas nesta questão assistimos a 

um retrocesso inexplicável que só espelha que os nossos políticos muitas vezes apesar de 

ponderarem durante anos certas questões acabam por tomar decisões descabidas e 

ridículas 

676 João António Dias Ramos Miranda do Corvo Não pedimos mais do que aquilo que nos foi retirado.

697 RUI PENICHEIRO LOUSÃ URGENTE

698 Ana Maria Martins Crespo de Carvalho Enfield Tenho familiares que usam este servico diariamente



703 Joaquim Antonio Valadeiro barreiro É de primordial importância este meio de transporte em especial onde há característica de 

transporte urbano.

704 maria adelaide henriques lopes nogueira de 

campos

linda-a-velha  - lisboa Há vários anos, frequente visitante da vila da Lousã  e conhecedora do serviço que o Ramal 

prestava, considero de todo o interesse e de inegável  importância a sua reposição. A 

deslocação das populações, que carecem de transporte público diário, (trabalhadores, 

estudantes, etc.) ficaram muito prejudicadas e com uma dificuldade acrescida nas suas 

deslocações.  O transporte oferecia, também, uma alternativa importante para o 

desenvolvimento na oferta do turismo da região. Era um transporte que proporcionava 

uma viagem bastante agradável e dava a conhecer recantos encantadores da região para 

qualquer visitante.

707 Mário Almeida Ceira A falta de respeito pelos utentes é escandalosa!

710 Maria Regina da Silva Fernandes Miranda Lousã/Setúbal É da mais elementar justiça que se ponha este ramal ao serviço das populações às quais 

faz imensa falta prejudicando o desenvolvimento da região de Coimbra

713 Alda Maria Cordeiro Salgado Coimbra Reponham o que tiraram. Cumpram o que prometeram

726 Maria Candida Pinto dos Santos Neves Castelo Viegas - Coimbra Já basta de tanta promessa mentirosa!

730 José Emílio Pires Amadora É muito importante para os cidadãos e habitantes da Lousã

733 Maria da Graça Fernandes Carvalho Duarte 

Simões

Lousã- Coimbra É urgente a reposição de um serviço, que existia ,sem ele o concelho definha.

743 Pedro Antonio Miguel Rodrigues Coimbra A pobre não prometas,a rico não devas

744 Maria Odete Correia Soares Lousã Repor o que nos tiraram. Repor a verdade...

754 Luís Miguel Simões Sequeira Lousã Reponham-me Porra

758 Maria Odete Ferreira Lopes Silva Cruz Lousã Acabar com uma linha centenária prometendo o MM e não fazerem nada (tiraram o pouco 

que tínhamos com promeças não cumpridas) é simplesmente enganar o Povo que os 

elegem. Não há direito. 

771 José Ladeira de Lima Silva lousã Esta região desenvolveu-se a volta da linha do comboio. Tira-la descaracteriza a região 

socialmente e economicamente. Consequentemente outros investimentos feitos na região 

perdem também o seu valor, enfim só prejuízos!

772 Nelson José Carvalhinho Martins Braga Urgente

779 Aurélio Pedrosa Simões Amor Já era sem tempo 

781 Maria Leonor Matos cardoso Coimbra Tendo em atenção o estado da estrada no inverno e o número de utentes k nela viajam 

diariamente, urge repor o comboio. 

784 Armando José Cernandes Rodrigues Miranda do Corvo estamos cansados....

791 Anabela Maduro de Almeida Francisco Lousã Igualdade e justiça 



792 José Manuel Alves Henriques Odivelas - Lisboa Quem se abotoou com os materiais da via e com o material circulante?Quem palmou o 

resto das verbas destinadas às obras que ficaram paradas?Qual o fim que vão ter essas 

mesmas obras?

798 diamantino da fonseca pedroso porto inadmissível o que se passou com o ramal da Lousã num país civilizado

800 Onofre Martins Varela Rio Tinto, Gondomar ontem já era tarde.

804 Maria de Fátima da Assunção Madureira Porto só neste país é que acontece coisas destas

811 Marília Peres FIGUEIRA DA FOZ O direito dos cidadãos que poderiam usufruir deste serviço não pode continuar a ser 

ignorado pelos governantes deste país. As verbas já gastas não podem ser ignoradas. O 

Ramal da Lousã deve ser considerado uma obra pública prioritária, mais do que qualquer 

auto estrada. 

814 Isabel Maria do Amaral Aguiar Gaspar Coimbra E devem ser pedidas responsabilidades a quem mandou arrancar os carris sem ter garantia 

absoluta que outros iriam ser repostos e as obras não pararriam. A administração do 

Metro MOndego que ganhou balurdios para não fazer nada deve pagar aos utentes os 

transtornos que lhes cxausou 

817 Maria Jose de Lima Meiral Reposicao do servico no Ramal da Lousa  Sera o maior bem que os governantes podera 

fazer  ao povo ,neste ano de 2016. Um meio de transporte muito util ,e necessario. mas 

tambem ,que resgata valores do passado , Traz vida .alegria de uma linda viagem ,Coimbra 

Serpins cheia de beleza  e paz, onde podemos contemplar  a beleza da natureza  Onde 

alguem que visite a linda terra ,pode  apreciar  ao longe  a  lindissima Serra da Lousa . Que 

o Deus que creio Jesus ,possa tocar no coracao  dos governantes de Portugal ,a repor 

oservico do Ramal da Lousa . Um presente ,um bem ao povo em 2016. Que o sonho de 

muitos, incluido eu ,possa ser realizado. e breve possamos sentir a grande alegria  de ouvir 

o apitar do Comboio . Pedimos por favor ,realizem este simples sonho do povo   

821 Vitor Manuel Santos Gomes Loures/Miranda do 

Corvo

Não é sem tempo,caramba....

828 Mário Jorge Simões Nunes Miranda do Corvo Esta petição deveria de ser assinada por todos os mirandenses e lousanenses.

831 MANUEL LUIS DA SILVA PEREIRA COIMBRA Linha férrea electrificada passando pelo Polo II, Polo III terminando em Coimbra B com 

interligação Linha do Norte + Transportes urbanos + Taxis + Rodoviária e grande parque de 

estacionamento (vigiado) de carros particulares. Deste modo haverá significativa redução 

de poluição e ganho energético e rapidez nas deslocações. Encargos minimizados também 

pela venda (muitas centenas de milhões) do espaço ferroviário ao longo do rio , parque, 

calhabé, etc.



835 Ludovina Marques Da Silva Serpins Com a evolução Dos tempos todo o cidadão espera  melhorias a nível dos vários serviços e 

não a sua diminuição ou mesmo a sua suspensão, como foi o caso do METRO. ISTO NÃO É 

O DESENVOLVIMENTO PARA O PAÍS.

838 de sousa serra reinaldo Bordéus Foi uma vergonha terem acabado com a linha que servia a tanta gente. O sistema 

alternativo a linha ferroviaria e bem pior que a antiga automotora. E inadmissivel, algo têm 

de ser feito. 

844 António Alberto Mota Soares Góis Tendo em conta que o atual governo se propôs a devolver o que o anterior tinha retirada, 

já ontem era tarde!!!!!

845 Helena Cláudia Roque Monteiro Figueira da Foz urge que se resolva esta situação...as pessoas ficaram sem automotora e sem alternativa 

possível de comparação. 

846 Maria Lídia Candeias Martins Coimbra É um serviço essencial. Tem sido uma violência a substituição por autocarro. Só quem não 

soube o que era o comboio pode confundir.

856 Julio Ferreira serpins e mais uma vergonha dos puliticos portugueses

858 Jéssica Marques Serpins PELO RAMAL DA LOUSÃ!

859 João Manuel Simões Dias Lousã Julgo que não é necessário inventar nada de novo, basta repor o comboio num serviço tipo 

urbanos Aveiro-Porto.

863 João Pedro dos Santos Gonçalves Coimbra Uma vergonha que cresce a cada dia que passa. A linha de Serpins, é anterior à 

Implantação da República. É um serviço essencial, moderno, ecológico e lucrativo. 

Interrompido pelas foças da estupidez que tem marcado os últimos anos da administração 

de Portugal.

870 IDALINA DA PURIFICAÇÃO DIAS BARATA Lousã Para o progresso da Lousã para bem de tantos utentes deste meio de transporte e para 

aproveitamento dos gastos já feitos e em curso (aluguer de autocarros) é urgente que este 

problema seja resolvido.

878 Jorge Armando de Campos Baptista Amadora O desmantelamento desta linha centenária foi uma crime cometido contra as populações 

que dela se serviam.

880 Rosa Maria Rodrigues Fernandes Miranda do Corvo O ramal da Lousã deverá ser urgenteente  reposto

882 Hugo Alexandre Fernandes Marques Lousã Ao menos deixavam o que já existia...

883 belkis biart sanabria lousa Ajuda no melhoramento da economia da região assim como aumento da 

população.também ajuda na prevenção do aquecimento global diminuindo o tráfego de 

carros. Melhoramento da qualidade de vida da população e os idosos em especial.

886 Shubi Lugemalila Ishemo Lousã  O desenvolvimento econômico e social da Lousã e o região urgentamente precisa o 

comboio. 



894 Jorge José da Piedade Ferrnandes Rua D. Luís da Cunha, 

Lote 31 - 2º. Dº. -  3030 -

302 COIMBRA

É tempo de reporem aquilo que nos 'roubaram'.  Estão ali muitos milhões gastos sem 

qualquer proveito até ao momento.  E também é tempo de acabarem com a 

Administração do MetroMmondego, dado que nada adminstram e estão a comer o que 

resta, há já tantos anos . Tanta vergonha  têm tido os diversos governos que os 

suportaram, como eles próprios, que nada fazem e tanto 'chupam'. O que estão lá a fazer 

se a obra está parada há tantos anos? Depois, temos o aluguer dos autocarros que vieram 

substituir as automotoras. Ora, estes, é que 'se governam'.  É uma vergonha, com o 

dinheiro que lhes pagam, iam acabando o que falta, ou, em alternativa, dava para pagar os 

juros do dinheiro a aplicar para conclusão da mesma, adiantando assim a  obra. 

898 João de Jesus Antunes Côja Um bem necessário para as populações da região  

902 Priscila Nunes de Sousa Cruz Lousa Se não fizerem nada por está vila tão maravilhosa, os lousanenses ficaram prejudicados, 

pois o comércio de 8/10 anos atras, é muito diferente do comércio atual desta vila. 

Fecharam se lojas, fábricas e muitas pessoas, foram obrigadas a abandonar a sua terra 

natal para poder viver com o mínimo de dignidade.

908 joao goncalves pedro lousa E um direito

915 Isilda Isidora de Campos Batista Guimarães 

Santos

Amadora Quanto mais tempo teremos ainda de esperar?

917 Henrique miguel da cruz simões Miranda do corvo Acho que foi um crime gravíssimo que cometeram contra as populações que utilizavam 

aquela linha!

934 Jorge Domingos Patrício Coimbra É inadmissível que, num estado de direito, não sejam respeitados os mais elementares 

direitos para uma boa cidadania, e, particularmente quando esses direitos são de uma 

maneira atroz lhes sejam retirados como é o caso da linha ferroviária em causa.

935 PAULO FERNANDO COSTA DA SILVA Coimbra - miranda do 

Corvo

Queremos a reposição da circulação ferroviária no ramal da Lousã, é vergonhoso que 

todos os politicos continuem a mentir e de costas voltadas pra os problemas das 

populações em geral e neste caso em particular de todas as pessoas que faziam uso deste 

meio de transporte e para toda esta região..

942 Paulo Jorge Ferreira Vaz Miranda do Corvo Já é tempo de nos devolverem o que nos tiraram. 

943 Maria Alice Cordeiro Alves Coimbra Esta situação é inadmissível! Os responsáveis deviam ter vergonha! 

944 Manuel Carlos Esteves da Fonseca Coimbra Portugal não é só Lisboa e Porto!

945 MARCO ALBERTO HENRIQUES DOS SANTOS 

MOITA

MIRANDA DO CORVO REPONHAM O QUE NOS TIRARAM

946 Benjamim Silva Rodrigues Coimbra Um Estado de boa fé só pode cumprir os seus compromissos.

950 carlos alberto pascoal fernandes miranda do corvo Já não é sem tempo, o que nos robaram que seja reposto.



953 José Agostinho Simões Barata Serpins O ramal da Lousã é um bom exemplo da forma como são geridos os dinheiros públicos. 

960 Ilda Maria Nobre Rodrigues Coimbra É um meio de transporte estruturante para toda a região. Com o envelhecimento da 

população, a sua supressão é quase um atestado de invalidez.

961 Margarida Maria Madeira Ferreira Santos 

Craveiro de Carvalho

Coimbra É uma vergonha o que fizeram aos utentes da linha da Lousã. 

985 Francisco de Jesus Coelho Lousã Na opinião os Presidentes de Miranda do Corvo e Lousã deviam pressionar mais o 

Governo, e nao deixar arrastar este bem para as populações, e só se falar quando temos 

eleiçõs para as autarquias.

996 Fernando João Aleixo Marques Coimbra Obrigar o Estado a repor o que ROUBOU

1003 Fernando Santos Matos Ceira Evidentemente que foi um grave erro se ter desmantelado a linha ferroviária, 

desbaratando-se dinheiros públicos tendo ficado o espaço literalmente abandonado.

1007 Artur Teixeira Pedroso VINHAS DE FISCAL - 

VILARINHO - LOUSÃOs

Deviam ser julgados os responsáveis pelo levantamento dos carris, os quais já eram os 

devidos à electrificação do ramal da Lousã, desde o executivo do Senhor Engº. Teixeira 

Neto da CML. 

1009 Maria Lobo Famalição Destruir o ramal da Lousã foi um crime. É urgente a sua reposição

1028 Fernando Euzébio Mendonça Fava Antanhol - Coimbra É tempo de emendar o clamoroso erro que foi a extinção do ramal da Lousã, aproveitando 

o que ainda resta dessa estrutura e optimizando-a no sentido de dar resposta às 

necessidades das populações atingidas e prejudicadas por esse tão lamentável erro, 

ademais evitável que era. 

1031 Henrique Manuel Ferreira Pinto Miranda do Corvo Devolvam-nos aquilo que nos roubaram

1053 Sónia Maria Alves Marques Miranda do Corvo Todos juntos pelo Ramal somos mais fortes

1070 Leonor de Jesus Dias de Almeida Coimbra Considero uma traição, o fato de terem suprimido essa l, para tanta gente que apostou em 

residir na zona, precisamente por poderem usufruir desse transporte. Só poderão redimir-

se repondo a linha!

1071 Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida 

Simões

Esporão-Góis Assino esta petição pelo facto de reconhecer que esta situação não é uma promessa não 

cumprida,mas um ASSALTO a esta região,mas também o meu grande prejuízo,porque fiz 

um investimento no valor de mais de 250 mil euros na esperança da nova linha do 

metro!Está na hora dos governantes terem respeito pelo povo! 

1076 Artur Paixão Fernandes Coimbra É imperioso repor um serviço público absolutamente necessário e onde já estão gastos 

muitos milhares de euros

1082 Alcino Jose de Oliveira Bento Semide Que a injustiça acabe JÀ!........

1083 Liliana Sofia Duarte Henriques Lousã Só quem faz a viagem como eu faço, que sou sensível a viagens por me sentir mal, dá o 

devido valor à falta do comboio!

1084 Fernanda Maria Tavares Morais Coimbra É urgente!



1098 Nuno João Marques Araújo Coimbra É inacreditável o que fizeram neste caso em particular....... Totalmente inaceitável....

1106 Adelino da Piedade Duarte PORTO Salvo É vergonhoso.

1107 José Augusto Ramos Manteigas Vaz Leiria Apoio incondicionalmente a reabertura do ramal da Lousã. Trata-se de um serviço público, 

imprescindível para a vida daquelas populações.

1115 José Luís Colaço Rio de Vide Pessoalmente concordo com esta petição e cumpro com o dever de a fazer chegar ao 

maior número de pessoas, que certamente saberão avaliar da sua pertinência e 

actualidade. 

1135 Maria Deolinda de Carvalho Neto Lisboa Sou natural do concelho da Lousãa-freguesia de Foz de Arouce e assino esta petição por 

entender que é fundamental p esta zona a reposição do ramal ferroviário

1168 sandra vicente Lousã E rápido. Faz muita falta

1175 Olímpio Martins Borges Coimbra Urgente reposição do serviço ferroviário

1181 bruno alexandre jesus lopea miranda do corvo Uma vergolhar terem tirado o comboio serpim Miranda. 

1182 Natalina Abrantes Gouveia Coimbra É um direito. Nenhum bem poderá ser retirado ao povo salvo a sua reposição com 

melhoramentos efetuados. O que não é o caso. 

1190 João Aires de Almeida Serra LOUSÃ Reprodução urgente do ramal ferroviário da LOUSÃ 

1193 Jorge Miguel Martins Serralheiro Vila nova de poiares Eu usava mt o transporte para ir para Coimbra 

1208 João Pedro de Almeida Pinto Corroios Para além de imperioso, será de toda a justiça devolver as populações aquilo que lhes foi 

retirado e que é um bem essencial para o bem estar das pessoas e um pólo fundamental 

para o desenvolvimento da região.

1209 Maria de Fátima da Conceição Quaresma Serpins Realmente é um crime, nos terem tirado uma linha centenária! Faz muita falta para todas 

as pessoas especialmente a estudantes e pessoas que vão a consultas.

1213 Jose mario mendes ribeiro Freixo vilarinho K seja reposta a linha ferrea !

1214 Maria Clara Gonçalves Neves Lagarto Bento Lousã URGE REPOR O RAMAL DA LOUSÃ!!!

1222 Maria do Rosário de Freitas Vieira Monteiro Ervideira - Vila Nova de 

Poiares

Acho que é a solução mais lógica(eco)

1230 Joao de Oliveira Carvalho LOUSÃ PRETENDO REPOSIÇÃO DA CIRCULAÇÃO NO RAMAL DA LOUSÃ.

1240 Manuel Carvalho Moinhos - Miranda do 

Corvo

Devem repor o que nos roubaram.

1242 Aires Filipe Serra Ventura Lousã Força....

1246 Hélder Alves Fabião Coimbra Reposição urgente em benefício das várias populações. 

1248 sandra sofia rodrigues da cruz miranda do corvo Quero transporte para coimbra.

1251 Vítor Manuel Precatado Marques Lousã Pela urgente reposição do serviço  ferroviário no ramal da Lousã 



1255 Luís Manuel dos Santos Vialonga Moro em Vialonga, perto de Lisboa, mas sou mais um filho da terra que saiu!  Assino 

porque sei a importância que este meio de transporte tem para a população e para o 

desenvolvimento das respectivas regiões! Foi um roubo que fizeram às populações à cerca 

de seis anos! Vamos continuar a lutar para que este erro seja corrigido!

1257 Pedro Miguel Barros Brundel lousã é necessária recalcular o ramal da Lousã

1258 Júlio José Lemos Ribeiro Figueira da Foz Faz falta ao desenvolvimento da região. 

1259 manuel vaz de paiva lousã repor o nosso transporte que nos foi retirado ,pelo desenvolvimento destas vilas do 

interior

1260 Silvio Luis Almeida Antunes Lousã Reposição urgente do que é nosso por direito... 

1263 Manuel António Vizeu Simões Nabo Condeixa-a-Nova OBRA URGENTISSIMA

1264 Rui Cunha Simões Fernandes Moita, Gândaras, Lousã Devíamos ter aberto os olhos há muitos anos, mas isso não justifica que esta cambada de 

habilidosos nos roube o que nos pertence.

1288 Elisabete Celene Lopes de carvalho Lousã O comboio faz muita falta aos lousanences.  Queremos de volta. 

1289 Alexandre Branco Albergaria Este serviço ferroviário era e será utilizado por  alunos da lousã que têm aulas em Coimbra.

1301 Claudia Serra Miranda do Corvo Queremos o metro no ramal da Lousã

1312 Ana Cristina Ferreira Bernardo Lousã Não deixem morrer o que foi o sonho há anos, dos nossos avós e eles conseguiram. 

1314 Luis Filipe Tomás Pires Rodrigues Lousã Sou ferroviário. Na minha modesta opinião a melhor solução é a reposição daquilo que 

destruíram e com eletrificação a 25 KVk 50 Hz, e com ligação à linha do norte em Coimbra 

B.

1324 Horácio Manuel Batista da Costa Lousã  a lousã precisa urgentemente da reposição do serviço ferroviário,  que nos foi tirado por 

alguns ESTUPIDOS que não mediram as consequências, e acreditaram no pai natal. 

1327 Ana Cristina Ferreira Bernardo Lousã Lousã é força de vontade ! PA frente é  que é Coimbra mas de comboio de preferência!

1338 José Reis Santos Palrinhas Miranda do Corvo Uma necessidade urgente para as populações dos concelhos de Arganil, Pampilhosa da 

Serra, Gois, Poiares, Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra

1349 Silvia Maria Antunes da silva Lousã Durante 25 anos utilizei diariamente o Comboio. Um  serviço público permitiu me ser 

quem sou.desde do infantário até começar a trabalhar.

1358 Tiago José da Silva Marques Lousã Inadmissível enganarem o povo!

1360 Marcelo Francisco Leitão Lousã Não estamos a pedir nada, só queremos o que já tinhamos.

1367 Luis Manuel Santos Sousa Miranda do Corvo Vamos com isto para a frente

1398 António Luís Fernandes Quintans Coimbra Summ Cuique Tribuere, atribuir a cada um o que lhe pertence.

1407 Mário Duarte Maia Rodrigues Lousã Vergonha.....é preciso ter lata....

1410 Maria zilia ferreira SERPINS VAMOS LUTAR PARA TERMOS NOVAMENTE O NOSSO RAMAL A FUNCIONAR!!!



1425 JOSE MANUEL RODRIGUES FERREIRA INS SUISSA MORADOR EM SERPINS.......DESDE QUE TIRARAM O COMBOIO SERPINS PERDEU MUITAS 

PESSOAS....

1431 maria graziela borges alves Vila Nova de Poiares era muito útil para as deslocações a Coimbra 

1445 João Fernando Correia Ramos Granja, Vila Nova de Gaia Já chega de adiar uma obra fundamental

1449 JOÃO MANUEL FELÍCIO Granja de Semide - 

Miranda do Corvo

É de toda a justiça repor a linha do ramal da Lousã e dar continuidade à sua utilização para 

desta forma aproveitar o investimento que já foi gasto. Deviam ser severamente 

condenados os dirigentes que gastam o dinheiro do erário público em negócios como este.

1464 amilcar manuel ventura roque coimbra Mesmo para quem só utilizava algumas vezes para deslocação a essas localidades 

periféricas, era uma mais valia.

1465 Carlos Fernando Ferreira Honório Ponte Velha- Foz de 

Arouce Lousã

Deve ser devolvido o que foi roubado.

1469 Elsa Cristina Morais Figueiredo Santos Miranda do Corvo um meio de transporte fundamental para acesso por exemplo a cuidados de saúde em 

contexto de ambulatório entre outros (trabalho, lazer...)

1483 Elia Maria Bento Martins Peixoto coimbra Concordo com a urgente reposição do serviço ferroviário no ramal da Lousã

1514 Maria da graça simoes curado redange  francia Lousa necesita el tren 

1518 Carlos Alberto Borges Baptista Coimbra Não podemos ficar calados. 

1527 Arsénio de Jesus Tomaz Lousã metro sim!

1528 António Manuel Maleiro de Carvalho Coimbra Porque nem todos temos carro e motorista pagos pelo Estado,precisamos de transportes 

públicos acessíveis...

1533 José Carlos Amaral da cruz Coimbra Coimbra e os seus cidadãos têm todo o direito a ser tratados  do mesmo modo que os 

cidadãos de Lisboa e do porto.

1542 EDGAR FILIPE LOPES SARAIVA MIRANDA DO CORVO É UMA VERGONHA (MAIS UMA) ESTA SITUAÇÃO AINDA NÃO ESTAR RESOLVIDA. CULPA DE 

QUEM QUIS TUDO À GRANDE E À FRANCESA. DEVIAM/PODIAM TER ELECTRIFICADO A 

LINHA, MAS ENFIM, ALGUÉM TINHA DE GANHAR COM O METRO.

1548 Dina Teresa Garcia Simões Lousã É urgente, nós precisamos de comboio

1549 pedro miguel silva oliveira Almalaguês vergonhoso este país de ladroes ,para carros de luxo para presidentes e governo não falta 

dinheiro  



1562 Júlio da Silva e Sousa Nazaré Tôdos os utentes do serviço ferroviário do Ramal da Lousã (Coimbra-Serpins), saberão 

dizêr um Bem Haja a quem repuser êsse serviço. E será ainda melhor que, numa segunda 

fase, o serviço sêja prolongado até à Linha da Beira Baixa (quiçá Fundão), nas modalidades 

de passageiros e de mercadorias (com ligação a portos marítimos), contribüindo assim 

para a mobilidade e a revitalização da respectiva região centro e tornando-se numa 

eventual alternativa de trânsito ferroviário internacional (via Guarda), nomeadamente em 

períodos de interrupção ocasional da Linha da Beira Alta. Pelo expôsto e por outras razões 

que também devem sêr tidas em consideração, convém que a bitola ferroviária do Ramal 

da Lousã sêja igual ao da Linha do Norte.    

1563 Rui Fernando Cortes Melo Lobo Coimbra Acho lamentável uma situação prioritária como esta, chegar a este ponto. Como se pode 

adiar e prejudicar a vida cotidiana de tantos cidadãos que usavam diariamente esta linha 

para se poderem deslocar. O que isso terá prejudicado ao ponto de muitas das pessoas 

terem que ser forçadas a mudar, para poderem manter as suas vidas... Desejo que seja 

logo reposta, de forma a devolver a dignidade e qualidade que em outros tempos já 

tivemos. 

1567 maria de lurdes Rodrigues Lopes Miranda do Corvo Reponham aquilo que nos roubaram.

1575 Mariana Sofia Simões Almeida Brandão Semide Ontem já era tarde

1588 dealtina ferreira de carvalho lousa Isto não se faz a um povo!

1590 António Jorge Duarte Carvalhinho FOZ DE AROUCE Comboio na linha, já!! Chega de embuste!

1592 Ana Nogueira da Cruz Mendes Aveiro Vivi vários anos junto ao apeadeiro de São José, assisti durante anos à quantidade de 

pessoas que usavam aquela linha ao longo do dia para irem às suas vidas e que ficaram 

privadas de o fazer, tendo agora dificuldade em deslocarem-se como dantes, com os 

escassos meios existentes - ou até inexistentes para as suas necessidades. Por várias vezes 

que preciso de ir à Lousã, tenho sempre que falar a alguém para vir a Coimbra, pois não 

consigo encontrar transportes compatíveis. Esta situação é inadmissível e danosa em 

vários aspetos para os cidadãos daquela zona e outras pessoas que queiram deslocar-se 

para a mesma. É um serviço útil, facilitador para as pessoas e para o desenvolvimento da 

região, nunca deveria ter sido cortado.

1601 Jorge Manuel Gomes Bacalhau Vila Flor É de todo inadmissivel o valor gasto para uma obra parada...

1621 Maria da Graça de Freitas Lomelino Nunes Condeixa-a-Nova Vamos ajudar os nossos irmãos?! O ramal da Lousã faz muita falta a todos, mesmo a quem 

quer visitar a Lousã. Será que seremos prejudicados sempre? Os mesmos, claro. 

1627 António Júlio  Simões  Silva  Santos Viseu Embora não usufruir do transporte ferroviário no Ramal da Lousã,manifesto a minha 

solidariedade  com as populações que do referido transporte foram usurpadas.

1632 Leonel Almeida Condeixa-a-Nova Meus sogros vivem à beira da linha da Lousã a 700m de um apeadeiro



1633 Pedro Miguel Martinho da Cunha Marinha grande O ramal da Lousa foi um claro erro em acabar, modernizaçao e electrificaçao sim! Tenho 

familia na Lousa e a mensagem que me passam é o abandono total daquela localidade que 

se identificava como o  dormitorio de Coimbra. Obviamente que Miranda do Corvo está na 

mesma situaçao.

1656 Horácio Redinha Queirós Coimbra Estou de acordo, porque é muito necessário.

1668 José Carlos Pereira de Carvalho Coimbra Dirigentes políticos Portugueses, dignos de governar países do terceiro mundo

1672 Vítor Rosa 2675 394 Odivelas Vamos conseguir! Não esquecendo que ele ia até a Serpins.

1678 Joseantonio Martins Serpins E uma vergonha  estes politicos so roubam 

1680 joao carlos rosa grilo Moinhos Miranda do 

Corvo

É UMA PARA DEMASIADO IMPORTANTE PARA OS CONCELHOS ABRANGIDOS

1710 Manuel Martins da Cruz Leiria O meu colega de carteira na Brotero era o Curvelo, filho do chefe de estação da Lousã. 

Vinha todo os dias no comboio até ao Calhabé. Como é possível que quase 60 anos depois 

esta deslocação esteja inviabilizada e implique quase o dobro do tempo por via terrestre 

!!! 

1715 Luis Manuel dos Santos Cunha Lousã devolvam as infraesturas que barbaramente retiraram á Lousã, para satisfazer interesses.

1725 Diogo Silva Miranda do Corvo É vergonhoso nao termos o nosso comboio

1729 Eugénia Paula Mota Marques Mesauita Coimbra Já não era sem tempo. Alguém tem que fazer qualquer coisa.

1730 Mário Sol Verdial Ferreira da Silva Miranda do Corvo Palavras para quê? a (in)competência da grande maioria dos nossos políticos e aqui incluo, 

com o mesmo grau de (i)responsabilidade, o governo e os autarcas locais que de 

incompetência em incompetência tem protelado no tempo uma solução condigna e 

honesta para o Ramal da Lousã. Espero que, quem ao longo dos anos, económica e 

socialmente tanto prejuízo causou á população, às empresas e por consequência à nossa 

região, venham a ser julgados e condenados a pagar o pelo mal que causaram, não se 

escondendo cobardemente atrás da impunidade com que, de forma reiterada, 

habitualmente terminaram casos similares. Pela reposição do serviço ferroviário no Ramal 

da Lousã.

1745 João Miguel Fernandes Miranda Miranda do Corvo Pela justiça social

1760 joao Manuel Fernandes esteves lomba de alveite A reposição da ferrovia eletificada e ligada à rede nacional é fundamental para a região. 

1765 Susana Amaral Maia Pimpão Aveiro Não consigo compreender como foi possível retirarem um meio de transporte coletivo 

vital para as comunidades por ele servidas, sem apresentarem alternativas de mobilidade 

economica e ambientalmente viáveis. Uma vergonha!



1767 Paulo Alexandre rodrigues Cancela Moinhos Miranda do 

Corvo

Defendo uma linha eletrificada ligada ao sistema ferroviário nacional (CP)

1772 FERNANDO ANTONIO ASSUNÇÃO e SILVA COIMBRA Pela justiça da reposição dum serviço interrompido com a promessa da sua melhoria.

1776 Amélia maria Simões de Paiva Miranda do Corvo O crime que foi cometido, terá de ser resolvido o mais breve possivel, nós as pessoas do 

interior temos direito ás mesmas condições que as pessoas do Porto Lisboa Etc, retiram 

um transporte rápido confortavél pouco poluente, e andamos á anos em autocarros que 

não têm as mesmas condições, demoramos um dobro do tempo a chegar a casa, que 

entope ao entrar na cidade de Coimbra, que polui imenso o ambiente, e se a aposta na 

Europa é a Ferrovia, se existe em Lisboa e Porto porque não em Coimbra, sera que somos 

cidadões de terceira??? existe algum afastamento no pagamento dos nossos impostos por 

viver no interior, NÂO Não EXISTE, então por favor reponham o nosso Ramal, que os 

nossos antepassados construiram sem nenhuma técnologia, agora ela existe, o que parece 

não existir é vontade politica. 

1779 José Alberto dos Santos Cardoso Silvestre Lousã Unidos Somos Mais Fortes

1787 Daniela Beatriz Lopes Alves Lousã Acho que é bastante favoravel o ramal da lousã para os seus moradores.Assim a sua vida 

ficaria mais facilitada.

1788 Irene Manuela André Antunes Setúbal É muito importante especialmente pros trabalhadores.

1790 José Carlos Marques Viana Coimbra É URGENTE DEVOLVER ÀS POPULAÇÕES O QUE LHE FOI ROUBADO POR INCÚRIA, MÁ 

GESTÃO E INDIFERENÇA. ESQUEÇAM O METRO, QUE NÃO RESOLVE O PROBLEMA DOS 

TRANSPORTES EM COIMBRA. SÓ QUEREMOS RESOLVIDO ESTE PROBLEMA QUE TORNA A 

VIDA DE DEZENAS DE MILHARES DE PESSOAS NUM VERDADEIRO INFERNO. 

1797 HENRIQUE MANUEL DA CRUZ LAPA Coimbra Considero pertinente esta petição, que, para além dos motivos apontados, retirariam um 

sem número de viaturas, que diáriamente entopem Coimbra.

1807 jose figueira formoselha sem comentarios como nos cartoms

1810 José Manuel Alexandre Pereira Carmo Lisboa Quer sejamos do interior, das beiras ou do centro todos somos portugueses, o que quer 

dizer que toda a população deve ter as mesmas regalias e as mesmas condições de 

mobilidade e não só quem vive nas grandes cidades.



1815 Maria Madalena do Carmo Mendes Lousã Penso que esta na altura de quem  de direito sair dos seus gabinetes e fazer as viagens 

diárias que nós cidadão temos de fazer em autocarros, para conseguirem perceber o custo 

físico, financeiro e ate emocional que temos desde que foi retirada a linha. Penso ser 

vergonhoso andarem estes anos todos a mentir descaradamente a uma população, terem 

prejudicado de forma grave a região e, não haver ate agora o apuramento de 

responsabilidades pelo desmando dos gastos brutais que já se efectuaram na linha, vários 

estudos mal feitos que nunca apresentaram a realidade, quer dos gastos quer do prejuízo 

populacional e regional.  Não entendo como é que noutras zonas da Europa se esta a 

seguir uma vertente ferroviária e neste caso e, em Portugal não. Se seguem normas 

europeias em termos de aplicação de impostos, sigam também neste caso. DEVOLVAM-

NOS O QUE NOS TIRARAM! 

1816 João Piedade Rodrigues Carvalho Lousã Pela reposição da linha da Lousã urgentemente.

1823 João Paulo Simões Roldão Lousã Portugal não é só Lisboa e Porto as outras cidades e distritos do país merecem o mesmo 

tratamento e respeito da parte dos nossos governantes, não só na altura das eleições

1827 Arlindo Frias de Deus Lisboa Viver no interior não pode nem deve ser sinónimo de azar ou  fatalismo, todos os 

portugueses devem ter ios mesmos direitos e oportunidades.

1835 Emídio santos Lopes Coimbra É da mais elementar justiça a reposição do Ramal da Lousã

1853 Carlos Malva Ferreira Condeixa Em prol da mobilidade em transporte público e defesa de um ambiente sustentável.

1866 manuela vieira de campos PORTO URGENTE REPOR ESTE COMBOIO

1867 MARIA PAULA REVÉS DO BRITO Grândola Situação vergonhosa, é o que é...

1874 joão carlos da silva rua Aveiro conheço e trabalho na região na área do urbanismo. O metro é essencial à consolidação e 

qualificação do modelo urbano regional

1880 Regina Maria Correia Lopes Fernandes Alveite Pequeno - Serpins 

- Lousã

Quero o Comboio na linha da Lousã.

1884 joão Matos Lourenço Rosa Lisboa O ramal da Lousã deve ser reposto com os comboios mais modernos da Europa, porque 

serve quem trabalha na região.Mas o mais depressa possivel. 

1885 Sônia Maria de Freitas São Paulo - SP - Brasil Ramal da Lousa  é um meio de transporte fundamental para o Concelho.

1886 Antonio Firmino Simões Dias 3200-225 Lousã E tempo de reporem o que tiraram e traíram os utentes. Os bons políticos que temos  e 

gestores !

1887 Laura da Conceição Simões de Azevedo Dias 3200-225 Lousã Pretendo que esses responsáveis, pelo ato que cometeram paguem o que fizeram. E 

reponham rapidamente a linha conforme era.

1890 Paulo Fernandes Carvalho lisboa Não nos podemos calar a tanta promessa não cumprida...Não pode valer tudo so para se 

ganhar eleições e as pessoas onde ficam nisto tudo.



1893 Jorge Ventura Manuel São Vicente, estado São 

Paulo, Brasil

Assino e concordo que esta linha férrea volte a funcionar ela é muito importante para 

todos os lousanenses e circunvizinho  (espero que as autoridades respeitem os direito de 

toda a população ). 

1894 jose Manuel Lopes Galvão Lousã Reposição da ferrovia que foi roubada pelos socialistas e julgamento dos criminosos  Ana 

Paula Vitorino, Sócrates e outros....

1897 José Manuel Ventura Rodrigues Lousã Até prova em contrário, que tem o poder de corrigir esta aberração e não o fizer, continua, 

em minha opinião, a ser um filho da mãe que não merece a minha confiança e 

consideração. Aí deixa de ser um filho da mão e passa a ser outra coisa.

1906 Joaquim Manuel Vicente Porto Considero fundamental para o efetivo desenvolvimento regional integrado, a existência da 

ligação ferroviária do ramal da Lousã.

1908 Eduarda Mota Campos Coimbra Em memória de todos os jovens da Serra da Lousã que vieram estudar a Coimbra 

utilizando o Ramal.

1909 Carlos Manuel SIlvestre Lopes Fornos, Coimbra É um bem de utilidade púbica

1913 Joana Rodrigues Lousã Faz muita falta

1916 Andreia Luisa Lemos pita Lousã Subscrevo

1922 carlos manuel oliveira amaro coimbra Nunca devia ter sido desactivada, o projecto para o novo Ramal era somente uma fachada 

para encher os bolsos a muita boa gente... governantes, politicos, autarcas, empresas de 

construção civil etc..etc. Desde o inicio que era sabido que tinha uma morte anunciada.

1926 José Manuel de Matos Sandinha Gonçalves COIMBRA Portugueses reiteradamente vitimas de pseudo democratas

1927 JULIO DE SOUSA DOMINGUES LONGOS VALES é TEMPO DE PRESERVAR O QUE OS NOSSOS ANTEPASSADOS CONSTRUIRAM..

1929 Lina Maria Pisco Santos Pereira Lousã Como centenas de pessoas que vivem na Lousã, comprei lá casa, as perspectivas eram 

grandes! Gosto de lá viver aliás tenho dois filhos e    ambos trabalhando em Coimbra 

optaram por ficar a viver na Lousã têm casa constituíram família e sei que se sentem 

também eles defraudados, é necessária com muita urgência (e já vai tarde) a reposição da 

Linha, seja com Metro ou com outra forma que encontrem mas que satisfaça as nossas 

necessidades.

1940 Carlos Alberto da Cruz Oliveira Vinagre Faro E já agora não esquecer a tão ambicionada e atá à bem pouco tempo prevista electificação 

da Linha do Algarve...vergonha na mais turística região continental, que bela imagem 

passamos a quem vem de fora.

1941 Luis Manuel Freire Teixeira Lousã Dar a Lousa o que lhe pertence 

1944 Manuel de Jesus Tomas Lousa 3200-149 Necessidade urgente de repor o ramal ferroviario , porque o servico de autocarros nao e 

eficiente.

1946 Maria de Fátima Fernandes Serra Serpins Queremos o Comboio de Volta !



1948 Joni Rafael Fernandes Henriques Serpins Queremos o comboi de volta !

1953 Martinho Manuel Alves Carvalho LOUSÃ VAMOS TER ESPERANÇAS QUE OS POLÍTICOS DECIDAM.

1956 Tófê António Braga penela Combate a desertificaçao

1961 Ana Almeida Rio de Mouro Nunca devia ter sido retirada, e deve ser reposta de imediato, é vergonhoso o modo como 

os utentes têm sido tratados !

1969 Ana Cristina Andrade Góis Por um interior mais desenvolvido

1972 joão gonçalo de campos mascarenhas de 

lemos

lisboa urgente para as polulações. inacreditável ter sido removida a ferrovia sem alternativa que 

não  promessa socrática

1975 Maria Fatima Pratas Dias Melo Qta do Melo. Miranda do 

Corvo.

A reposiçao é pra ontem.

1978 Joaquim de Almeida Ferreira Vila Nova de Poiares Governos sem ambição optam pela destruição O dia da justiça chegará e alguém de bom 

senso restituirá o que de útil à população tirara

1979 Virgílio Martinho Coimbra Estou plenamente de acordo.

1983 joão Manuel Antunes Gonçalves Valada e assim se destrói uma Região

1989 João Carlos Ferreira Francisco Lousã Se não tinham intenção de melhorar deixavam estar o que estava. 

1993 celsa isabel da silva vieira Coimbra foi retirado um transporte essencial para a população abrangida......foi feito um 

investimento no traçado que representará dinheiro dos contribuintes deitado ao lixo se 

não for concretizado o objectivo. A alternativa de transporte é obsoleta,

2001 José António de Paiva Soares Miranda do Corvo e 

Coimbra 

Foi uma decisão (Atentado) que destruiu quase na sua totalidade a economia dos 

Concelhos de Miranda do Corvo e Lousã, principalmente. De comboio, fazia-se o percurso 

em 20m entre Coimbra Parque e Miranda do Corvo, Agora leva 1 hora (para mais), para 

além de por em risco a segurança dos utentes, pois para além de serem estradas bastante 

perigosas, tanto a nível da largura das faixas de rodagem, e por serem estradas com muitas 

curvas perigosas e inclinações bastantes acentuadas, não falando nas ravinas, que, em 

caso de algum despiste num destes (tipo meios de transporte), a maioria, não está em 

condições sequer de andar a circular, vão existir feridos graves, senão mortes até . Os 

idosos têm uma dificuldade enorme em subir e descer dos autocarros, pois alguns deles, 

senão a maioria, são de 2º. andar e com escadas estreitíssimas para serem utilizadas por 

passageiros com dificuldade de mobilidade. Foi um atentado contra o Estado de Direito 

Português. trataram esta gente como se fossem objectos e não PESSOAS, que só servem 

para votar. Segundo as informações, é uma ferrovia que não dava prejuízo à CP, poderia 

até aumentar o lucro não fosse a péssima gestão que a CP tem lá em LX.

2003 Hugo Daniel Fernandes Henriques Coimbra Reposição do serviço ferroviário da Lousã



2004 Gastão Luis Vilhena Dos Santos Coimbra É Urgente a reposição das linhas....

2005 Maria do Rosário Pereira Fernandes Martins Lousã É urgente devolverem o que foi robado a esta população, é urgente avançarem para uma 

solução, é urgente reconhecerem a magnitude desta urgência. Basta de  nins! É urgente!

2009 Fernando Manuel Ferreira Lopes São Martinho do Bispo Concordo plenamente

2014 Marco Aurelio Aveiro Lousa Respeito por todos os que vivem em zonas mais isoladas e por vezes com poucas 

alternativas de transportes, contribuindo isto para o empobrecimento destas populações. 

Lousa e Miranda do Corvo também são Portugal.  Esta gente também paga os seus 

impostos e também vota.   

2017 José Pedro Rodrigues Nunes Coimbra Urgente repor o funcionamento do Ramal da Lousã, que nunca deveria ter sido retirado.

2020 António Pedro Rodrigues Nunes Charneca da Caparica Urgente a reposição da via ferroviária

2023 Maria de Fatima Lima da Silva Fernandes Lousã Sem o comboio a Lousã e outras localidades perderam muito no âmbito do 

desenvolvimento econômico e social, isto é uma vergonha. Só é cego quem não vê.

2024 Jorge Manuel Lopes Fetnandes Lousã Que valha pena!!!

2031 Gonçalo Maria Nigra de Castro e Sousa Coimbra É uma vergonha esta linha ter desaparecido!!! Reponham-na rapidamente!!!

2047 ÁLVARO PEREIRA FRANCISCO MIRANDA DO CORVO O mal que nos fizeram. É preciso esclarecer, organizar e lutar, lutar, lutar, até o comboio 

circular. E os culpados?

2063 Vítor Manuel Salgueiro da Silva Parola Coimbra Não precisamos de políticos, tais como aqueles que de forma leviana acabaram com a 

linha férrea em causa. Precisamos, isso sim, de Líderes carismáticos, Pensadores, 

Visionários, em suma, Homens e Mulheres, que ponham a Causa Pública, o Bem-Comum, 

como prioridade nas suas vidas.

2065 Rosebel Maria Silva Correia de Campos 

Baptista

Amadora Nunca devia ter sido desmantelado.

2068 LUISCARLOS VAZ SOARES Casl doEspirito Santo 

_Vilarinho_Lousã

Venha lá o comboio que faz falta até aos mais reticentes e que conspiram contra este 

precioso meio de transporte..

2069 Manuel Neves Ferreira Lousã Sem comentário

2071 Maria do Carmo Pimentel Soure. Comentários para quê? Repor o que nunca deveria ter sido tirado.

2072 Fernando Manuel Siimoes Matias USA Já era tempo. Usei durante anos esse ramal. Agora outros dele necessitam. 

2080 Luis Carlos Santos Craveiro Lousã Estou como São Tomé

2084 Paulo Alexandre Monteiro Rodrigues Coimbra Ja vivi em miranda do corvo e sei o quanto deve fazer falta o comboio que lhes foi tirado e 

o dinheiro para lhes dar uma alternativa estraviado! Ainda é preciso uma petição?! Por 

amor de deus devolvam as pessoas aquilo que lhes pertence e que tem direito! 



2086 António Agostinho Correia Cardoso Funchal Estou no Funchal, mas sou do lado de lá e para ali viajo com frequência. Ora após tantas 

promessas dos senhores apelidados como políticos nada melhor que avançar para a 

execução das promessas para que não se mantenham como constantes falsas promessas 

de quem só promete quando precisa enganar a populaça para obter votos.

2090 JAIME DO R. F. CONDE Rio de Janeiro - RJ - Brasil Gastaram os tubos para destruir o Ramal e implantar uma nova infraestrutura ( inclusivé, 

retificação da via e, sobretudo na Lousã, obras civis que, em boa parte, por ora, ligam nada 

a coisa alguma ...). Não joguem fora essa dinheirama. Com ela vai o cidadão/utente e - pior 

- a cidadania ...

2093 Maria teresa monteiro proença Coimbra Foi uma vergonha a remoção do ramal e agora a respectiva reposição é obrigatória

2100 Miguel João Mogofores Martins Coimbra É mandatório repor um recurso que foi injustamente retirado à população.  É também 

fundamental apurar os responsáveis pelo gasto dos dinheiros públicos em interesses 

pessoais!

2102 António Gaspar da Costa COIMBRA Prá frente é o caminho, contra a inércia, a inaptidão, a corrupção...

2106 Artur Julio Mendes Rua Dr Pedro de  Lemos, 

76 - 3200-237 Lousã

A falta que faz

2111 António Luís Marques Ferreira Lousã As populações de Lousã Miranda do Corvo principalmente foram extremamente 

prejudicadas pela falta dos comboios no Ramal da Lousã.O ideal seria prolongar a linha até 

Arganil tal como constava no plano original da Linha da Lousã.Esta zona do País necessita 

do Caminho de Ferro para que se possa desenvolver de forma mais uniforme. Não 

podemos pensar só nas áreas urbanas de Lisboa e Porto.Aqui também é Portugal. 

2121 Pedro Nogueira Figueira da Foz Queremos a reposição urgente do serviço ferroviário no Ramal da Lousã

2131 Joao Luis Ferreira de Carvalho Munique - Alemanha Quanto mais depressa melhor.

2132 Armando Jorge Alves Miguez Povoa Sta Iria A Lousã deve ter o Ramal como alternativa válida para ter acesso rápido a Coimbra. Poupa 

acidentes danos graves em pessoas e bens, e pouparia em muito o ambiente. Seria 

também polo de desenvolvimento turistico. Quanto mais cedo melhor.  

2150 jerusa helena mendes dos santos casimiro Vilarinho Quero o comboio da Lousã de volta

2151 Maria José Quaresma Rosa Vilarinho Lousã Isto é uma vergonha O prometido é devido. São só interesses no fim de gastarem tantos 

milhões que tinham chegado para fazer practicamente para fazer tudo, agora viram o cu á 

seringa. 

2153 Alexandra Melro de Campos Moreira Lousã Muito importante repor um direito aos cidadãos que vivem junto a antiga linha. Uma 

promessa em que todos acreditámos. Sentimo-nos profundamente injustiçados.

2166 Hermínio Simões Martins Coimbra A aposta na ferrovia, a electrificação e modernização do ramal ferroviário a recolocação 

dos carris, o regresso do comboio ao ao Ramal da Lousã são a melhor solução para as 

populações e para o desenvolvimento económico e social da região.



2167 Marco António Dias Antunes Lousã  Não podemos continuar indiferentes a uma injustiça que afeta a população de toda uma 

região, temos que continuar a lutar pela reposição do Comboio.

2169 carlos alberto carranca de oliveira e sousa Monte Estoril Apoiado !

2171 Francisco da Providência Santarém Costa Porto Sou natural de Coimbra e recordo com saudade as vezes que utilizei ramal da Lousã, 

quando nevava...

2173 Ana Clara Simões Correia Lousã è urgente a reposição da linha

2186 Leonel Nunes Ferreira Miranda do Corvo Caros Políticos, não abandonem o centro do país e este povo maravilhoso de Poiares a 

Coimbra Agradece .Cumprimentos.

2192 bruno carvalho lousa vilarinho trabalho em coimbra

2205 Rosa Maria Santos Antunes Ferreira Miranda do Corvo Já não há comentários a fazer ao longo destes anos a fazer quilómetros por estradas que 

não são as indicadas para autocarros de grandes dimenções. Apesar de estarmos bem 

servidos em relação a outros lugares, por ex. Serpins, que têm muito menos horários e o 

percurso é longo.

2219 Paulo Nuno Albernaz Teixeira da Gama LINDA-A-VELHA É mais que justo. Leio a Comarca de Arganil e tenho acompanhado a situação 

insustentável. Mas depois de reposta a situação cuidado com a especulação imobiliária.

2221 Manuel Margarido Tão Lisboa Chega de voluntarismos experimentalistas! Reponham o transporte ferroviário entre 

Coimbra e Serpins!

2223 Antonio Manuel Pereira Samelo Rua, Americo R Padeiro, 

Monte -Arcado 3060-291  

Covões

Queremos que se reponha o ramal 

2226 Pedro Miguel Leite Condeixa a Nova Uma vergonha o governo manter esta situação pendente!

2238 pompeu miguel caetano costa lousã reponham o que nos foi tirado!!

2239 Carlos Alberto Cristo Pimentel Pampilhosa Reponham aquilo que tiraram !!!

2242 joao samuel lousa acho bem

2245 António Fonseca Coelho Coimbra Porque é que os utentes ficaram privados de um meio de acessibilidade, para as suas 

vidas? e tudo decorre como se nada acontecesse? Não queremos isto para as nossas 

gerações futuras. Basta de de mentiras!



 
 
 
 

Ao Sr. Primeiro-Ministro 

Ao Sr. Presidente da Assembleia da República 

À Câmara Municipal de Coimbra 

À Câmara Municipal de Lousã 

À Câmara Municipal de Miranda do Corvo 

À Administração da Sociedade Metro Mondego 

 

O Ramal da Lousã transporta mais de um milhão de passageiros por ano e tem uma 

importância fundamental para os utentes que o usam garantindo a sua deslocação 

para o trabalho, mas também o acesso aos mais variados serviços públicos como os 

estabelecimentos de Educação e de Saúde. 

Este Ramal não tem investimentos de fundo por parte da CP e da REFER há mais de 

vinte anos. Pouco se conhece das alterações que se pretende fazer no Ramal. No 

entanto, existem dados que poderão colocar em causa a manutenção do serviço 

prestado.  

Sendo assim, os cidadãos abaixo-assinados, apoiando o Movimento de Defesa do 

Ramal da Lousã, vêm desta forma exigir: 

• A suspensão de qualquer alteração definitiva no Ramal da Lousã e realização 

de um estudo que pondere a electrificação e modernização, quer das infra-

estruturas quer dos comboios. 

• Que qualquer alteração que venha a ser introduzida no Ramal garanta: 

o Manutenção ou redução dos preços das tarifas cobradas 

o Aumento da velocidade do transporte 

o Aumento do número de lugares sentados 

o Aumento da frequência do transporte 

o Redução do impacto ambiental deste meio de transporte 

o Manutenção da ligação à rede ferroviária nacional 

o Manutenção da gestão pública do Ramal 

 

Seguem 4.073 assinaturas (3843 no abaixo-assinado em papel e 230 na petição electrónica)  

 



Nos 103 anos do Ramal da Lousã 

MDRL questiona: não será crime desmantelar esta linha ferroviária?  

Há 103 anos, em 16 de Dezembro, na sequência de um processo atribulado, era estabelecida a 

primeira ligação por comboio entre Coimbra, Miranda e Lousã. Desde então o centenário 

ramal tem sido uma importante alavanca do desenvolvimento da região ao proporcionar a 

mobilidade de pessoas e mercadorias. 

Por isso o Movimento de Defesa do Ramal da Lousã entende ser oportuno questionar: quando 

por toda a Europa e no próprio país se aposta na ferrovia vamos dar-nos ao luxo de 

desmantelar um ramal centenário para adoptar um milionário projecto de metro sem 

viabilidade económica comprovada, num trajecto de zona florestal que se quer urbanizar à 

força para arranjar clientes? 

Ao contrário da grande propaganda que se faz, a reabilitação e electrificação das linhas 

ferroviárias existentes, com material circulante adequado, é uma solução moderna, eficaz e 

económica, cada vez mais adoptada para o transporte suburbano de passageiros. Como tem 

acontecido em tantos locais do país: Braga, Guimarães, Castelo Branco, Barreiro e ramais de 

Leixões e Vendas Novas (neste caso até reabrindo linhas desactivadas).  

Neste contexto em que até a anterior secretária de Estado dos Transportes recentemente 

garantia que já lá vai o tempo de encerrar linhas ferroviárias, é caso para questionar: que 

poderosos interesses impedem o desenvolvimento da ferrovia ao serviço das populações na 

região de Coimbra? Quem são os promotores e os cúmplices de uma tal orientação? 

Por isso insistimos: não será um crime a destruição de uma linha ferroviária que serve tantos 

milhares de utentes e com tantas potencialidades para o futuro desenvolvimento da região 

interior do distrito?  

Como é possível que para o grande investimento que se anuncia no chamado Metro Mondego 

(mais de 300 milhões de euros) não se conheçam estudos de procura e de viabilidade 

económica, nem o modelo de financiamento que assegure a sua sustentabilidade, nem 

análises custo/benefício comparando esta e outras alternativas? 

Por tudo isto o MDRL reclama que se suspenda o anunciado desmantelamento do Ramal da 

Lousã e se avalie a solução alternativa que consiste na sua electrificação e modernização, que 

é viável sem a interrupção do serviço ferroviário e sem pôr em causa a mobilidade de milhares 

de utentes que dependem deste meio de transporte para acesso aos locais de trabalho, de 

ensino e cuidados de saúde.  

Uma alternativa que, além de ser mais favorável aos utentes, se evidencia como bem mais 

amiga dos contribuintes, do ambiente e do interesse público, pela maior racionalidade 

económica quanto ao investimento em infra-estruturas, material circulante e futura 

exploração. 

16 de Dezembro de 2009 

O Movimento de Defesa do Ramal da Lousã 



Comunicado sobre o ramal da Lousã 
Dezembro 13, 2018 
A APAC – Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro 
vem por este meio apelar às entidades oficiais uma rápida reanálise do destino 
reservado ao ramal da Lousã, no seu percurso entre Coimbra-B e Serpins. 
Como maior associação portuguesa do sector, e com mais de 40 anos de 
actividade, a APAC não pode deixar de manifestar a sua estranheza e 
desagrado relativamente à forma como é encarado o futuro de uma linha 
ferroviária servindo uma zona de grande importância social e económica, e 
considera que a opção governamental pelo chamado Metrobus é uma solução 
desadequada para servir a mobilidade ao longo desse eixo. 
Os estudos apresentados que conduziram à eleição desta opção partiram de um 
pressuposto cuja assumpção pelos poderes públicos não foi inteiramente 
realizada, e que demonstram a falta de interesse para investir seriamente no 
caminho de ferro no nosso país, apesar das muitas intenções propaladas ao 
longo do tempo. 
De facto, a opção pelo Metrobus é essencialmente justificada pela disrupção 
que a actividade ferroviária causa no atravessamento urbano entre Coimbra-
Parque e Coimbra-A, o que pode e deve ser ultrapassado por soluções 
desniveladas, a exemplo do que acontece em situações similares por essa 
Europa fora e, desde logo, na nossa vizinha Espanha. 
Apesar do custo a prever para tal desnivelamento, entendemos que para uma 
cidade da dimensão e importância de Coimbra é um custo perfeitamente 
razoável, sobretudo considerando que semelhantes intervenções foram já feitas 
em Espinho (túnel) e Trofa (túnel e viaduto) em distâncias similares. Fazemos 
notar que nestes casos a via ferroviária dispunha de canal totalmente 
segregado da via pública, com menor justificação para tal investimento quando 
comparado com o caso de Coimbra. 
A solução rodoviária para o canal do Metrobus, apesar das soluções 
tecnológicas apresentadas, privará a população de um serviço mais cómodo e 
mais resiliente face a condições meteorológicas adversas, bastante habituais 
ao longo do percurso entre Coimbra e Serpins. Também a capacidade 
oferecida é potencialmente insuficiente – o canal será mantido em via única, 
tendo os autocarros que cruzar nas estações. Os exemplos apresentados nos 
estudos referem-se, quase todos, a realidades não comparáveis à envolvente 
conimbricense, 
e apontam para tempos de percurso inclusivamente piores do que a operação 
ferroviária apresentava em 2009. Coimbra – Lousã demorará 69 minutos, contra 
51 em 2009. Este cenário é indesejável em 2018, quando a pressão para a 
existência de transportes públicos mais rápidos é decisiva para alterar as 
quotas modais no futuro. 
A APAC defende por isso a imediata reposição e electrificação da linha 
entre Coimbra-Parque e Serpins, o que permitiria não apenas melhorar a 
eficiência energética destes serviços face à situação passada, como baixar os 
tempos de percurso de 2009 atrás citados em pelo menos dez minutos, fruto da 
muito superior performance do material eléctrico disponível na rede portuguesa 
– veja-se como exemplo as reduções observadas no eixo Barreiro – Praias 



Sado, após a sua electrificação. Defendemos ainda que deve ser iniciado o 
estudo, com vista à sua execução, do desnivelamento entre Coimbra-Parque e 
Coimbra-A. 
Relativamente à estação de Coimbra-A, cujo fecho está também previsto em 
proveito da instalação do Metrobus também entre Coimbra-A e Coimbra-B, a 
APAC vem manifestar a sua estranheza e o seu repúdio por uma intenção que 
contraria manifestamente todas as melhores práticas no tema. A estação de 
Coimbra-A é, além de mais central, um importante buffer na operação ferroviária 
da área, onde confluem diversos serviços regionais e urbanos da Figueira da 
Foz, Entroncamento, Guarda, Aveiro e Porto, que não apenas podem deixar os 
passageiros imediatamente em zona central na cidade, evitando os 
transbordos, como habilita os operadores a uma gestão mais flexível das 
rotações do material circulante, muito mais difícil de realizar numa estação de 
passagem como Coimbra-B, sobretudo se não for ampliada. 
Entendemos que o caminho traçado para a região de Coimbra e da sua 
mobilidade representa uma visão de um Estado central que olha para o país 
que há para lá de Lisboa e Porto como um fardo e onde importa reduzir no 
curto prazo o investimento ao mínimo indispensável, em vez de assumir opções 
mais a par com a legítima aspiração das populações a servir. Recordamos que 
o investimento na ferrovia, apesar dos muitos programas de investimento 
anunciados nas últimas décadas, continua em mínimos históricos e em total 
contraciclo com os nossos parceiros europeus, um cenário que as presentes 
opções só reforçam. 
A APAC termina defendendo um pacto de regime em Portugal para fomentar 
realmente o investimento em caminhos de ferro no nosso país, e entende que 
se o país pretende dar expressão real às prioridades retóricas que vão sendo 
elencadas, deve garantir um volume anual de investimento em novas 
infraestruturas e em novo material circulante expressivamente superior ao 
actualmente previsto, sob pena do nosso país ser o único da Europa onde o 
investimento em ferrovia é prioritário apenas nos discursos, decorrendo daí 
impactos 
futuros no PIB potencial do país que são especialmente relevantes num país 
periférico como o nosso. 
Urge apostar fortemente nos caminhos de ferro e a linha da Lousã deve 
ser o primeiro a corrigir. O tempo dos erros históricos neste domínio tem de 
ter um fim. 



Opinião - Público 

A tragédia do metro do Mondego  
O ministro do PS veio agora apresentar uma solução desengonçada, com pneus em vez 
de carris: é o “Metropneu”. Os passageiros vão ficar à espera dos autocarros na paragem 
dos comboios. Bem poderão esperar pois não há nenhum sistema do género a funcionar 
na Europa. 

Carlos Fiolhais, professor universitário, 7 de Junho de 2017 

Pedro Marques, ministro do Planeamento e Infraestruturas do governo PS, veio na 
sexta-feira passada avolumar a tragédia do Metro Mondego, que já dura há um quarto 
de século. Neste processo, o governo foi sempre a locomotiva dos disparates, mas as 
câmaras da Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra seguiram por vezes a reboque. Havia 
um comboio da Lousã até Coimbra, que, por razões de segurança, não podia ir até à 
estação de Coimbra B. Gastaram-se mais de cem milhões de euros sem se ter avançado 
um metro! O estado nem sequer é o inicial: está tudo pior, muito pior. Foram retirados 
os carris da linha da Lousã, vendidos a sucateiros, e colocados a circular uns pindéricos 
autocarros que fazem um arremedo de serviço. Ao mesmo tempo arrasou-se a Baixa de 
Coimbra, que está semelhante a Alepo. Agora, veio o ministro dizer, sem se rir, que vai 
melhorar os autocarros. E as três câmaras, todas elas do PS, aplaudem. 

Esta é a política nacional no seu pior: as populações dos três concelhos foram 
repetidamente ludibriadas pelos políticos. Já houve inúmeros casos de incompetência na 
política portuguesa, mas nenhum tão grave como este. Não foi só um governo, foram 
sucessivos governos. Não foi um só presidente da Câmara, foram vários nos três 
concelhos. Mas têm algo em comum: foram sempre políticos do PS e do PSD. Entre os 
responsáveis nacionais encontramos, por exemplo, José Sócrates, Mário Lino, Passos 
Coelho e Miguel Relvas. Foi um "fartar vilanagem" de estudos e mais estudos, de más 
decisões, de dinheiro desperdiçado, de anúncios públicos enganadores. Dois gestores do 
Metro Mondego foram a tribunal por terem usado cartões de crédito da empresa em 
despesas pessoais, que incluíram “copos e mulheres”. Mas esta não é a única burla, já 
que todo o processo é uma burla completa. 

O ministro do PS veio agora apresentar uma solução desengonçada, com pneus em vez 
de carris: é o “Metropneu”. Os passageiros vão ficar à espera dos autocarros na paragem 
dos comboios. Bem poderão esperar pois não há nenhum sistema do género a funcionar 
na Europa. Diz o ministro que a solução foi importada de uma pequena cidade do Japão. 
Mas aí uma linha de comboio foi destruída por um tsunami, enquanto entre nós o 
tsunami foi político, um vendaval de incompetência e desatino. O novo estudo, 
encomendado e logo entregue, só podia ser tosco. Não serve, pois já existem autocarros 
entre a Lousã e Coimbra e a população pura e simplesmente não os quer. A Lousã 



precisa de um comboio como aliás já teve. E, em Coimbra, já existem autocarros, que 
também não suprem as necessidades dos cidadãos. A cidade precisa de um serviço 
moderno de mobilidade, cuja espinha dorsal deve ser uma linha de eléctrico rápido. A 
anunciada frota de autocarros não vai funcionar na linha do comboio lousanense, pois, 
num perfil de montanha, há sítios onde dois autocarros não se podem cruzar. Por outro 
lado, em Coimbra, também não entram, sem um túnel, autocarros e carros no Largo de 
Celas, que é a porta do Hospital Universitário. 

Há, para além da questão judicial de apuramento de responsabilidades, uma questão 
política de fundo. Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra estão a ser tratadas com enorme 
desdém pelo actual governo, como já o foram pelos anteriores. Se o “Metropneu” fosse 
bom já estava há muito instalado em Lisboa e no Porto. Jorram milhões e milhões para 
os metros dessas cidades (o CDS quer muito mais, quer hipotecar o país todo com duas 
novas dezenas de estações em Lisboa). Mas, fora de Lisboa e Porto, os políticos, 
subordinados às chefias dos seus partidos, têm de viver das sobras. Nas eleições para a 
Câmara de Coimbra, há um candidato do Largo do Rato e outro da Rua de S. Caetano à 
Lapa que se contentam com poucochinho. Tanto um como outro são políticos déjà-vu, 
personagens da tragédia do Metro Mondego que, nas suas longas carreiras, nunca deram 
voz a Coimbra. A recente manobra eleitoralista do ministro do PS, com a pseudo-
oposição do PSD (basta reparar que o administrador do Metro Mondego é do PSD), 
devia envergonhar o governo e os seus apoiantes. Onde anda António Costa, que tanto 
gosta de falar de descentralização? Ou será que descentralizar é tirar do Centro? 

 

 

 
 





1 
 

 
Linhas Estratégicas para o Relançamento 

do Transporte Ferroviário entre Coimbra e Serpins 
 
 

Manuel Margarido Tão (*) 
 

 
1. A exploração ferroviária entre Coimbra e Serpins encontra-se 
suspensa há cinco anos. Sob o pretexto da introdução de um 
sistema ferroviário de tipo "elétrico", numa zona rural, que 
alegadamente serviria de base ao posterior estabelecimento de 
uma rede urbana na cidade de Coimbra, foi desmantelada a 
superestrutura de via existente até 2009, desde as imediações de 
Coimbra (Alto de S.João) até Serpins (Km36 e estação final da Linha 
da Lousã).  
 
2. Desde 2009 até à presente data, foram os serviços ferroviários de 
passageiros transferidos para a rodovia, com uma série de "serviços 
alternativos" de autocarro a serem prestados sob a 
responsabilidade do organismo "Metro Mondego", criado pela 
Administração Central para a exploração do serviço de carros 
elétricos, a introduzir no Ramal, primeiro, e na zona urbana de 
Coimbra, posteriormente. Estes "alternativos" quedam-se pela 
inferioridade a todos os níveis (rapidez, fiabilidade e conforto), 
quando comparados com o serviço ferroviário regional, operado até 
finais de 2009. 
 
3. No terreno, teve lugar entre Alto de S.João e Serpins, um 
importante conjunto de obras , resultando numa reconstrução 
completa da plataforma de via, assim como na de estações. O 
estado atual dos trabalhos, apresenta-se numa fase antecedendo a 
colocação de superestrutura de via, sinalização eletrónica e 
eletrificação. 
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4. As fases subsequentes do projeto não tiveram qualquer outro 
desenvolvimento, mesmo antes sequer do eclodir da crise 
financeira e da intervenção externa na economia Portuguesa. 
Declarado "suspenso" em 2011, e já após terem sido gastos 140 
Milhões de Euros em obras, o Projeto Metro Mondego nunca logrou 
demonstrar ser viável na sua componente rural, não tendo sido 
tornadas públicas quaisquer tipo de Análises de Custo-Benefício, 
comparativas entre a manutenção e modernização do serviço 
ferroviário existente entre Coimbra-Parque e Serpins, e a sua 
substituição por elétricos, de tipo urbano. Independentemente da 
conjuntura político-económica de Portugal, o mérito do projeto 
nunca foi devidamente demonstrado, a sua condução ficando 
confinada a uma dimensão política, esvaziada de conteúdo técnico. 
 
5. A fase em que se encontra a infraestrutura do Ramal da Lousã 
implica o aproveitamento integral do capital investido, sem que, no 
entanto, se afigurem minimamente realistas, as perspetivas de 
implementação no trajeto, de um elétrico urbano, nos moldes 
inicialmente preconizados no Projeto "Metro Mondego", e a 
pretexto dos quais se iniciaram as obras, suspendendo-se a 
exploração ferroviária num eixo transportando cerca de 1.400.000 
passageiros anuais. 
 
6. Apresenta-se pouco provável a hipótese de investimento 
subsequente nos moldes preconizados pelo "Metro Mondego", não 
apenas ao nível da infraestrutura, mas sobretudo em outras 
importantes componentes previstas, tais como o estabelecimento 
de um Parque de Material e Oficinas em Sobral do Ceira, e, 
sobretudo, a aquisição de uma frota de elétricos modernos, de tipo 
urbano, cuja exploração se revelaria, de resto, desadequada às 
características de Procura num trajeto peri-urbano e rural. 
 
7. O "timing" de execução de toda a requalificação e modernização 
do transporte ferroviário entre Coimbra e Serpins, apresenta-se já 
demasiadamente ultrapassado relativamente a todos os cenários 
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razoáveis previstos, e o prorrogar, por mais anos, do precário 
serviço de autocarros de substituição, afigura-se de todo 
inaceitável. Não apenas do ponto de vista político, mas igualmente 
socioeconómico, com evidentes prejuízos na redução da mobilidade 
dos cidadãos, sujeição dos mesmos à sinistralidade rodoviária, 
aumento dos custos externos e - em geral - degradação da sua 
qualidade de vida, com o encravamento agravado dos territórios de 
Miranda do Corvo e Lousã, acentuar da sua "interioridade", e 
excentricidade, face ao s fluxos de investimento exterior e Turismo. 
 
8. Impõe-se, portanto, a REPOSIÇÃO do Transporte Ferroviário em 
novos moldes, com abandono de um conjunto de componentes 
previstos no âmbito do projeto original do "Metro Mondego". 
 
9. Apresenta-se como essencial o assentamento da superestrutura 
de via em BITOLA LARGA IBÉRICA (1668mm), assente em travessa 
de furação dupla 1668/1435mm, permitindo conversão posterior 
rápida (como é prática generalizada a toda a rede gerida pela 
REFER). A manutenção da conexão à rede ferroviária nacional, 
mesmo que apenas do ponto de vista técnico, entre Coimbra-
Parque e Coimbra, permite um reatamento da exploração 
ferroviária, dispensando numa primeira fase, tanto a aquisição de 
veículos novos, como a construção de um Parque de Material e 
Oficinas em Sobral do Ceira. Para o reinício da exploração 
ferroviária, apresentar-se-iam como suficientes quatro Unidades 
Elétricas reafectadas a partir de outros pontos da rede da CP, cuja 
manutenção seria igualmente efetuada em quaisquer dos 
estabelecimentos da EMEF mais próximos (Entroncamento ou 
Guifões). 
 
10. De igual modo, o sistema de eletrificação inicialmente 
contemplado nas diretrizes de projeto do "Metro Mondego" seria 
substituído. Em lugar dos previstos 750 V (Corrente Contínua), 
empregar-se-iam 25 kV 50 Hz Monofásico, aproveitando-se 
igualmente para reduzir o número de Subestações de Transmissão 
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de Energia, de seis, ao longo de 36 Km, para APENAS UMA, no 
mesmo trajeto, de construção muito mais simples e barata 
(desprovida de retificadores). 
 
11. A Sinalização Eletrónica seria implementada, por intermédio de 
um CTC (Comando de Tráfego Centralizado), a estabelecer 
temporariamente em Coimbra ou Coimbra-Parque, controlando 
todos os movimentos da exploração, e permitindo efectuar à 
distância os cruzamentos ao longo do trajeto em via única. O CTC, 
tal como na restante rede gerida pela REFER, estaria articulado com 
o CONVEL, garantindo segurança absoluta, quanto ao Controlo de 
Velocidade e observância à Sinalização. 
 
12. A evolução natural e ulterior do modernizado Ramal da Lousã, 
assemelhar-se-ia, em muitos aspetos, ao chamado "TRANVÍA 
METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ", ou seja, uma linha 
ferroviária, polivalente (apta aos tráfegos de passageiros, mas 
igualmente às mercadorias), permanentemente ligada à rede 
ferroviária convencional de bitola Ibérica (1668mm), mas tendo a 
possibilidade de contar com "antenas urbanas", igualmente em via 
larga (1668mm) e eletrificadas em 750 V CC, operadas com veículos 
polivalentes e bi-tensão (25 kV 50 Hz/750 V CC), capazes de ligar 
diretamente Serpins a locais tão distantes quanto Figueira da Foz, 
Cantanhede ou Mealhada, ou qualquer destes pontos à zona urbana 
de Coimbra, como é hoje prática corrente em cidades como 
Karlsruhe (Alemanha) ou Mulhouse (França). Tal como no "Tranvía 
de Càdiz", a migração de bitola, de 1668mm para 1435mm, tanto 
nos segmentos rurais como urbanos, apenas teria lugar num 
horizonte temporal distante e indefinido, quando semelhante 
processo fosse desencadeado na rede ferroviária convencional. 
 
 
 
 
 



5 
 

 
Resumo de Diretrizes para o Relançamento 

do Transporte Ferroviário no Ramal da Lousã 
 
 
- Adoção de bitola 1668mm larga, de tipo Ibérico, assente em 
travessa de dupla furação, permitindo rápida conversão para o 
padrão Europeu de 1435mm, posteriormente. 
 
- Adoção de eletrificação em Monofásico 25 kv 50 Hz, entre 
Coimbra-Parque e Serpins, em lugar da prevista inicialmente de 
750V cc (substituição de seis subestações de tração por uma 
subestação única para todo o trajeto). 
 
- Adoção de Comando Centralizado de Tráfego e Controlo de 
Velocidade (CONVEL) idêntico à restante rede da REFER. 
 
- Abandono, no imediato (mas com possibilidade de retoma 
posterior), de componentes do projeto, tais como o Parque de 
Material e Oficinas de Sobral do Ceira e “Variante da Solum”. 
 
- Exploração temporária entre Coimbra-Parque e Serpins, com 
material circulante tipo Unidade Elétrica, idêntico à restante rede 
ferroviária electrificada, até à sua substituição por composições 
“Tram-Train”, bi-tensão (25 kV 50 Hz/750 V), de bitola 1668mm 
(posteriormente convertíveis em 1435mm), e aptos a circular, tanto 
em ambiente urbano, como em todas as linhas da rede 
convencional existentes entre Coimbra e Figueira da Foz. 
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Orçamento Preliminar para o Relançamento 
do Transporte Ferroviário no Ramal da Lousã 

 

 

Valores-Referência com Base nas "Ordes de Magnitude d´Invetissement 
Ferroviaire" (J.P.Baumgartner, 2006, ITEP, Lausanne). (Atualizado). 

 

- Electrificação: 0,15€M/Km; 

- CTC (sinalização electronica): 0,4€M/Bloco (1 Bloco = 4 Km); 

-RIV – Renovação Integral de Via: 1€M/Km  

- Subestação de Transmissão: €15M 

 

  Km(s) RIV Elect Sub CTC 
CoimbraParque-Serpins 36 36 5,4 15 3,6 

 

Total  =€ 42 M 

Total + 25% = € 57 M 

(Considera-se um adicional de 25%, contando com obras nas estações, 
incluindo readaptação das gares ao gabarito ferroviário).  

Não se inclui comparticipação Comunitária (Objectivo I) a 80%. 

 

(*) Lic.Geografia e Planeamento Regional, pela FCSH - Universidade Nova 
de Lisboa; MSc(Eng) in Transport Planning and Engineering (Mestre em 
Planeamento e Engenharia de Transportes) e Ph.D in Transport Economics 
(Doutorado em Economia de Transportes) pelo ITS - University of Leeds 
(UK). Investigador da Universidade do Algarve. 

 



 

Ramal da Lousã faz 112 anos 
 

Movimento Lousã pelo Ramal exige reposição da ferrovia determinado a denunciar 
100 estudos e projetos de propaganda enganosa desde 1996! 

  
O comboio chegou à Lousã há precisamente 112 anos, em 16 de dezembro de 1906! 

O movimento Lousã pelo Ramal assinala esta efeméride determinado a continuar a 

lutar pelos legítimos direitos das populações, privadas há 10 anos deste importante serviço 

público ferroviário, por irresponsabilidade política de sucessivos governos e com a 

conivência e intervenção das câmaras da Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra. 

Numa época em que não havia a tecnologia avançada dos nossos dias, nem os apoios 

da União Europeia aos grandes investimentos públicos, a linha ferroviária entre Coimbra B 

e Serpins – que veio a ser conhecida por Ramal da Lousã – foi, afinal, a mais importante 

obra do Estado na região ao longo de todo o século XX. 

Nesse tempo de Monarquia, a abertura do atual canal foi realizada sobretudo à força 

de braços, com apoio de animais de carga, durante décadas e envolvendo uma multidão de 

operários. 

Com a chegada do comboio, a Lousã e os municípios vizinhos do interior do distrito 

de Coimbra conheceram um surto de desenvolvimento económico e social que nunca mais 

foi igualado, com o transporte ferroviário de mercadorias a marcar uma enorme diferença, 

face à opção rodoviária. 

Infelizmente, no início de 2010 (uma ironia pouco republicana no centenário da 

revolução do 5 de Outubro de 1910), o Ramal da Lousã foi completamente encerrado pelo 

último Governo de José Sócrates para acolher um sistema de metro ligeiro em substituição 

do comboio, numa linha de via reduzida. 

Desde 1996, ano em que foi criada a Metro Mondego, uma sociedade de capitais 

exclusivamente públicos, o embuste do metro passou por diversas vicissitudes, cerca de 

100 estudos e projetos e pelo menos 150 milhões de euros de dinheiro dos contribuintes 

desperdiçados. 

De mentira em mentira, sempre com a cumplicidade ativa dos presidentes das três 

câmaras, que ajustam o discurso político aos seus projetos eleitorais e de carreira pessoal, 

alheios ao sofrimento e justos anseios dos utentes, empresas e cidadãos em geral, este 

processo aventureiro já com barbas foi a pior machadada no desenvolvimento da Lousã e 

de um vasto território em redor que há muito enfrenta problemas de desertificação, 

desemprego e perda de atratividade para a fixação de empresas. 

Em diversas resoluções aprovadas nos últimos anos, a Assembleia da República 

(AR) tem vindo a recomendar aos governos, incluindo o atual, a reposição do serviço 

ferroviário entre Coimbra e Serpins, numa extensão de cerca de 35 quilómetros. 

No mesmo sentido apontava uma petição promovida pelo jornal Trevim, da Lousã, 

sob o lema “Pela urgente reposição do serviço ferroviário no Ramal da Lousã”, entregue no 

parlamento em 2016 e que colheu o apoio de mais de 8 mil subscritores. 

Mas o Governo continuou a fazer orelhas moucas ao clamor das populações, aos 

alertas do Lousã pelo Ramal, de especialistas como o professor universitário Manuel Tão e 

às posições da maioria dos deputados da AR, de diferentes partidos. 



Os últimos 10 anos, com o Ramal da Lousã encerrado, correspondem a um terrível 
retrocesso social, com enormes impactos negativos na economia da região. 

“A solução rodoviária para o canal do Metrobus”, uma iniciativa do anterior e do 

atual Governo apoiada pelas três câmaras, “apesar das soluções tecnológicas apresentadas, 
privará a população de um serviço mais cómodo e mais resiliente face a condições 

meteorológicas adversas, bastante habituais ao longo do percurso entre Coimbra e Serpins. 

Também a capacidade oferecida é potencialmente insuficiente”, já que o canal “será 
mantido em via única, tendo os autocarros que cruzar nas estações”, alerta a Associação 
Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro (APAC), num comunicado divulgado na 

semana passada, cujo teor o Lousã pelo Ramal subscreve no essencial. 

Tal como a APAC, o nosso movimento defende “a imediata reposição e eletrificação 
da linha entre Coimbra-Parque e Serpins, o que permitiria não apenas melhorar a eficiência 

energética destes serviços face à situação passada, como baixar os tempos de percurso de 

2009 (…) em pelo menos 10 minutos, fruto da muito superior performance do material 
elétrico disponível na rede portuguesa”. 

É com consternação que o movimento Lousã pelo Ramal assinala o 112º aniversário 

da linha ferroviária roubada à região, mas com a determinação de sempre na defesa do 

interesse dos utentes, das empresas e dos habitantes do interior. 

  

Lousã, 16 de Dezembro de 2018 

  
Lousã pelo Ramal  



GARANTIAM 

 

um modo de transporte ecológico, moderno, confortável e seguro com 

uma adequada oferta de serviço e que promova a mobilidade da 

população. 

 

 

Punham a A DECORRER CONCURSOS de 

• Material Circulante 

• Construção da Infra-estrutura no troço São José - Alto S. João 

• Sinalização 

• Telecomunicações 

• Energia e Subestações 

• Construção da Infra-estrutura no troço Coimbra B - Portagem 

 

Demoliram casas da gente pobre da Baixa da cidade 

Diagnosticaram  uma grave maleita aos plátanos do Parque 

árvores centenárias que tinham sobrevivido a cem anos de queima 

das fitas ao mijo tóxico de vinte gerações alcoolizadas 

de futuros dirigentes 

e tinham visto os olhos dos suicidas de Coimbra 

quando se deitavam à linha 

como no Alentejo se empurrava o banco 

debaixo do sobreiro 

e no Porto se saltava 

do tabuleiro da ponte D. Luís. 

 

A doença grave eram eles. 

Organigrama da Metro Mondego, gestores, administradores, 

secretários, representantes das autarquias e do Governo, 

empreiteiros, juristas. Gente do organigrama 

e do abate de plátanos, do machado e do camartelo, 



gente que sabe tourear o IPPAR e os impactos ambientais, 

gente fina das CCRs, 

das Fundações, latoeiros, 

industriais do lixo, 

gente que vai na fila da frente nos vôos para Bruxelas 

e fala alto ao Telemóvel do Alfa Pendular 

sucedendo-se nos Conselhos de Administração, na Comissão Executiva, 

nas chefias do Departamento Administrativo e 

Financeiro 

tanto engenheiro que custava a crer que tanto engenheiro 

houvesse 

 

e entretanto 

do outro lado da história as mulheres com os filhos 

isto é uma história de mulheres e de crianças 

ao tricot, ao sono da manhã, à conversa 

ou simplesmente ao compasso das travessas 

ou na pressa do regresso 

ofegante galgando o fim de tarde 

as mulheres de Miranda 

de Serpins 

de Vila Nova 

da Lousã 

do Meiral 

uma delas desenhando 

as caras das mulheres 

de Corvo 

de Lobazes 

da Tremoa. 

 

Agora vêm na carreira 

tão enjoadas que deixaram de poder 



ler conversar tão agoniadas nas curvas tão cheias de poeira 

tão quebradas nos saltos 

 

 

Haverá o dia 

vejo-o claramente 

que nos cepos de todas as árvores sacrificadas 

Vossas Excelências 

à saída do Conselho Geral do Partido da Salvação Nacional 

surpreendidos pela situação 

voluntariamente e para espanto da turba 

quererão engolir os cronogramas provisionais 

os videos promocionais 

e o próprio material circulante 

 

nesse dia pedirão desculpa à gente 

do ramal da Lousã 

e os vossos pedidos 

não serão aceites 

não serão ouvidos 

 

 

 

por Luís,  

em http://anaturezadomal.blogspot.com/  post de 25 de Outubro 2010 

para a Cláudia Santos Silva e as mulheres que desenhava no comboio : 

http://bluemolleskin.blogspot.com/   post de 16.11.09 

 
 


