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Vinhedos e comboio são parte da identidade do Douro 

 

A linha do Douro foi o tema da terceira conversa deste primeiro ciclo “Às Quintas no 

Douro”, que contou com a moderação de António Filipe e quatro oradores convidados: 

Pedro Moreira, Vice-Presidente da CP; Alberto Aroso, especialista em transportes 

ferroviários; Margarida Mariz, professora de História e utilizadora frequente da linha 

do Douro; e Manuel de Novaes Cabral, Presidente do da Fundação Museu Nacional 

Ferroviário.  

Os oradores foram unânimes quanto à importância da ferrovia no Douro, tendo 

Manuel Cabral destacado que “vinhedos e comboio são parte da identidade do Douro” 

e que a reabilitação da Linha não é nostalgia, pois trata-se de um elemento 

estratégico na mobilidade regional, na sua ligação ao turismo e, sobretudo, enquanto 

meio de comunicação, sendo fundamental voltar a ganhar a população para o 

comboio. 

Margarida Mariz considerou mesmo a Linha do Douro como a “alma da região”: “Nos 

anos 80 a Linha era fundamental para a população do distrito de Bragança. Era 

doloroso fazer a viagem até ao Porto, e o comboio era o transporte fundamental”, 

contudo a Linha foi perdendo importância, encerraram apeadeiros, surgiu o IP4 e a 

possibilidade de um transporte rápido e direto ao Porto.  Como acrescentou, “o 

comboio tem de voltar a ser atrativo para a população, agradável, confortável, com 

horários adequados às necessidades, com ligação das vilas às estações”, pois o 

turismo, com a sua sazonalidade, não lhe assegura estabilidade. 

O potencial da linha foi exaltado por Alberto Aroso, que a classificou como um 

facilitador económico fundamental e trouxe notas históricas sobre a sua abertura em 

1887, depois de 14 anos de trabalhos de construção, e o encerramento dos seus 

troços em Espanha, em 1985, e Portugal, em 1988. Para este especialista “imaginar o 

vale do Douro sem comboio é o mesmo que o imaginar sem Vinho do Porto”, e a 

reabertura dos troços encerrados é uma decisão política e uma obra relativamente 

simples de fazer com um investimento razoável (entre 200 e 250 MEuros), sendo que 



a Linha do Douro tem importância a nível europeu, estando selecionada pela UE num 

conjunto de 48 ligações ferroviárias em falta. No fundo, como sublinhou, trata-se de 

seguir o exemplo de linhas cénicas semelhantes, algumas em zonas vinhateiras, de 

países como a Alemanha, a França, a Suíça ou mesmo o Japão, essenciais para o 

turismo, com serviços seguros, confortáveis que proporcionam grande prazer.  

A CP não é alheia é estas ideias e preocupações, como bem demonstrou o seu Vice-

Presidente Pedro Moreira. Como disse, “a Linha do Douro faz parte do Plano 

Estratégico da CP”, estando em curso iniciativas como a reabertura de instalações 

oficinais de Guifões, o retomar o Comboio Histórico e  a reabilitação de carruagens 

Schindler que, apesar dos seus 70 anos, estão bem adaptadas à paisagem do Douro, 

com janelas amplas que se abrem (“Serviço Miradouro”), e um nível de conforto 

superior (muito embora sem ar condicionado), tendo grande potencial para o turismo. 

Por outro lado, a CP está a trabalhar para o desenvolvimento de parcerias com 

instituições ligadas ao turismo tendo em vista a diversificação da oferta de serviços, 

integrando o transporte, visita a quintas, vindimas, restauração e alojamento.  E, 

aspeto de relevo, a CP será sempre parte da solução relativa à ligação a Barca de 

Alva, que é matéria na alçada das Infraestruturas de Portugal. 

Esta terceira conversa deixou sinais esperançosos de um futuro com uma Linha do 

Douro plenamente reabilitada, fazendo a ligação do Porto a Salamanca, ganhando de 

novo a população e funcionando de forma articulada com o turismo. Depois do 

desinvestimento na ferrovia dos últimos 30 anos, que gerou o desinteresse e o 

afastamento das gentes da região, abrem-se perspetivas para um novo ciclo, com 

ganhos para a qualidade de vida, a economia e o ambiente. Faltam as decisões 

políticas, mas os atores regionais (e de Espanha) e a população estão atentos, como 

demostrado pelo elevado nível de adesão à petição que pede a reativação da Linha do 

Douro até Espanha, lançada em junho de 2019 pela Liga dos Amigos do Douro 

Património Mundial e pela Fundação Museu do Douro, visando a completa 

requalificação e reabertura da Linha do Douro.  

Como disse Manuel Cabral no final da conversa, há que continuar o diálogo que 

estude os problemas, construa consensos e alianças, na região, com a Espanha e a 

Europa. 
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