
Governo congela
obras na Linha
do Minho
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Passos Coelho assumiu atribuir 47mi
lhões do QREN e afinal só há 5 milhões
Autarca vai reivindicar para Lisboa

OBRAS NA
LINHA DO MINHO
METIDAS
NA GAVETA
Ana Carla Rosário

As obras naLinha doMi
nho vão ficar de novo con

geladas Segundo o presi
dente daCâmara deViana
do Castelo dos 47milhões
prometidos no ano passa
do por Passos Coelho fo
ram reservados 5 milhões

Umadas decisões que saiudaCimei
ra Ibero America

na no ano passa
do no Porto foi de que as
obras na Linha do Minho

avançariam este ano Viria a
tornar se uma resolução his
tórica já que surgia cerca de
umanodepois de a CP ter de
cidido suspender a ligação
entre o Porto e Vigo por fal
ta de passageiros
Os espanhóis fazemgrande

questão nessaempreitadae o
primeiro ministro portu
guês Pedro Passos Coelho
empenhou a sua palavra de
que iria inscrever neste ano
uma verba de 47 milhões de
euros no QuadrodeReferên
cia Estratégica Nacional
QREN para a eletrifícação
e pequenas reparações no
troço da Linha doMinho en
tre Nine e Viana do Castelo

No entanto segundo José
Maria Costa presidente da
Câmara de Viana do Castelo
numa recente viagem a Lis
boa ficou a saber que afinal
o valor inscrito pela REFER

para a desejada obra é de cin
co milhões de euros Isto é
inviabiliza qualquer emprei
tada Fiquei estupefacto É
uma obra de extrema impor
tância para o Eixo Atlântico
temo lo tentado feito sentir
mas não surtiu efeito Esta
mos a tentar marcar uma

reunião com o secretário de

Estado dos Transportes para
apresentar a nossa apreen
são afirmou o autarca
José Maria Costa recorda

que a associação do Eixo
Atlântico representa 37 cida
des luso galegas e cerca de 22
mil empresas dos dois lados
da fronteira para as quais a

ferrovia tem cada vez mais

interesse porque liga impor
tantes núcleos urbanos e

que as portagens tornam o
transporte rodoviário cada
vez menos atrativo

Estamos expectantes va
mos pugnar por esta ligação
que depois de pronta redu
zirá o tempo de viagem de
três horas e meia para 1 50

horas Ou seja permitir nosá sair do século XXI e entrar
no século XXI afirmou o
presidente da Câmara
Recorde se que Passos Coe

lho assumiu no ano passado
o compromisso de que a mo
dernização da Linha do Mi
nho era uma prioridade para
o país e que o Governo tinha
incluído no âmbito da repro
gramação do QREN a eletri
ficação da linha entre Nine e
Viana do Castelo E que até
2015 avançaria o segundo
troço atéValença
José Maria Costa promete

não calar a sua indignação e
de que a levará aoTerreiro do
Paço E está certo de que terá
os galegos do seu lado O
nosso Governo tem de estar

ciente de que se trata de um
transporte de passageiros e
de mercadorias vital de liga
ção ao Porto e a Santiago de
Compostela salientou su
blinhando que pode ainda
articular as universidades da

quelas duas cidades Temos
umpotencial de cerca de dois
milhões de habitantes que
não podemos ignorar sus
tentou

Osaeroportos
A Linha liga o Porto que
tem um aeroporto com um
movimento de seis milhões

de pessoas ano a Santiago
de Compostela com outro
com 4 milhões ano

Osportos
Numa região castigada com
portagens a via férrea faz
também a ligação de portos
e importantes áreas empre
sariais dos dois lados da
fronteira

Oturismo
É também uma importante
via de circulação de pes
soas especialmente de in
tercâmbio de turistas entre
o Porto Vigo e Santiago de
Compostela

Tempodeviagem
Devido à falta de investi
mento uma viagem entre o
Porto e Vigo de comboio
demora 3 30 horas enquan
to de carro é 1 45 horas e
autocarro são duas horas
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