
 
 
MOÇÃO - Instalação do metropolitano ligeiro de superfície em Coimbra e na ligação 
com os concelhos de Miranda do Corvo e Lousã 
 
 
A falta de concretização da instalação do metropolitano ligeiro de superfície em Coimbra e na 

ligação entre a cidade e os concelhos de Miranda do Corvo e da Lousã tornou-se, há muito, um 

caso de escola de descredibilização da política. 

Anos a fio, os governos centrais e os governos municipais prometeram às populações que a data 

da inauguração estava próxima e que os financiamentos estavam garantidos, mas estes foram 

aplicados para pagar à administração, responsável pela destruição de um serviço público de 

transporte essencial para as populações e pelo esventrar da baixa de Coimbra, ambas realidades 

deprimentes do nosso quotidiano - uma ligação ferroviária suspensa, com mobiliário urbano a 

enferrujar; uma cidade envergonhada, a esconder crateras e ruínas. Vergonhoso é também o 

quotidiano da ligação supostamente provisória em autocarros, por vias não adaptadas, 

emperrando o trânsito e as vidas dos cidadãos. 

Assim sendo, e porque: 

- é clara a importância estratégica desta obra para Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã; 

- é imprescindível a concretização da linha urbana do metro para uma política coerente de 

ordenamento da malha urbana, de mobilidade e de ambiente; 

- só ela permitirá a requalificação da baixa de Coimbra, reparando os danos causados com as 

demolições que a esventraram; 

- será uma alternativa melhor à injustiça que resultou da selvagem destruição da linha centenária 

que servia as populações destes Concelhos; 

- é o país inteiro que beneficiará com a concretização desta obra há tanto prometida e tantas 

vezes adiada, porque assim se qualifica uma das suas regiões urbanas mais sensíveis; 

- assim se honra a lealdade entre governantes e cidadãos, algo essencial para a democracia; 

 

Propomos esta moção à Assembleia de Freguesia, exigindo dos poderes públicos, e em especial 

do governo, que se tomem com urgência as medidas necessárias para garantirem o 

funcionamento e a concretização da obra. 

 

 


