
 

 

 

 

 

 

 

Elemento Independente na Assembleia de Freguesia: Marco Aurélio Domingues 

Moção de Recomendação 

2/2022 “Inovação da Estação Ferroviária de Monte Real” 

Embora atualmente seja uma das linhas do panorama ferroviário português, 

que mais está esquecida e onde o investimento tem sido 

inexistente, a Linha do Oeste é uma importante via que 

percorre grande parte da costa litoral de Portugal e com 

ligação ao interior, servindo localidades de grande 

massa populacional e de grande atividade industrial e 

agrícola.  

 

 

Muitas são as notícias recentes das 

Infraestruturas de Portugal irem lançar o concurso para 

a modernização da Linha do Oeste, este investimento irá 

alterar o paradigma da mobilidade em Portugal e na 

nossa região, tanto a nível de passageiros como de mercadorias. Noticias estas já 

reconhecidas, partilhadas e bem recebidas pelo município que admite que Leiria, pela 

sua centralidade, irá beneficiar, e muito, deste investimento. 

 

 



 A nossa freguesia detém no seu território uma estação a ferroviária, a estação 

de Monte Real, que, apesar do nome, pertence à União de Freguesias do Souto da 

Carpalhosa e Ortigosa. Esta estação ficou esquecida no tempo, assim como a linha do 

Oeste, apesar de todo o seu potencial 

tanto para terminal de passageiros, 

como também de mercadorias, a norte 

do concelho. Um investimento que hoje 

podemos ter esperança de ser 

realizado.  

 

 

Alem da vantagem dos acessos (N109 e A17) e possibilidade de expansão 

devido à sua área circundante, e beneficiando que os terminais de mercadorias de 

Leiria (já encerrado) e Louriçal, com sérias limitações operacionais. Podemos também 

notar que tal investimento seria uma mais-valia para a mobilidade de passageiros e 

turismo, com a criação de um terminal de passageiros moderno e com ligações via 

terrestre, e a nível de mercadorias, com um terminal que permita carga e descarga de 

contentores, graneis assim como de carga geral, proporcionando assim uma mais-valia 

e oferta para toda a população, indústria e comércio a norte do município.  

 

Neste sentido, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias Souto da 

Carpalhosa e Ortigosa, reunida em sessão ordinária de Dezembro de 2022, delibera 

recomendar ao Executivo da União de Freguesias Souto da Carpalhosa e Ortigosa, as 

seguintes diligências: 

 1) Avalie as condições, realize os estudos necessários, contactos, apoios e ações 

necessárias para analisar a viabilidade e possibilidade de concretização do projeto. 

2) Desenvolva as necessárias ações para a realização de uma reunião com a Câmara 

de Leiria e mais intervenientes, com objetivo de propor este projeto e captar o 

investimento/desenvolvimento para nossa freguesia. 



A presente proposta, a ser aprovada, deve ser remetida para: 

• Ministério das Infraestruturas  

             • Câmara Municipal de Leiria; 

  • Assembleia Municipal de Leiria; 

 E deve ser: 

             • Divulgada nos locais habituais e site da Junta de Freguesia;  

• Juntar à ata desta sessão; 

 

Souto da Carpalhosa, Dezembro de 2022 

O proponente: 

Marco Aurélio Domingues 

 


