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O presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, Emílio Mesquita, defende que a linha férrea entre o Pocinho e Barca
D&rsquo;Álva tem &ldquo;necessariamente&rdquo;, de continuar até Salamanca e lembra que do lado português existe
todo o empenho para, conjuntamente com os municípios espanhóis e a associação dos caminhos-de-ferro do país vizinho,
fazer pressão junto do Governo de Madrid, para conseguir essa ligação.
Emílio Mesquita manifesta grande satisfação pelo facto de já terem terminado as negociações entre as diversas entidades
portuguesas envolvidas no processo de reabilitação daquela linha, desactivada há duas décadas, conforme anunciou
esta quarta-feira a secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino. &ldquo;Temos a informação de que
dentro de poucos dias vão ser assinados todos os protocolos&rdquo;, adianta o autarca, confirmando o primeiro
&ldquo;grande passo&rdquo;, para dar inicio a um processo de recuperação de uma linha que &ldquo;nunca devia ter
sido desactivada&rdquo;, sustenta.
A intervenção na linha com 28 quilómetros de extensão &ndash; que implica o desmantelamento de toda a plataforma
existente e a construção de uma nova; a reconstrução de taludes, túneis e pontes e a recuperaração da estação de Barca
de Alva e dos apeadeiros do Côa, Castelo Melhor e Almendra &ndash; pode demorar três anos e representa um
investimento na ordem dos 25 milhões de euros. Uma despesa que, para Emílio Mesquita, deve ser rentabilizado,
atribuindo uma dupla funcionalidade à linha: &ldquo;Do ponto de vista da mobilidade e do ponto de vista turístico&rdquo;.
Se linha terminar em Barca D&rsquo;àlva sem continuidade até Salamanca, a sua finalidade será apenas turística e
estima-se que possa ser mais um motivo de atracção para aumentar a afluência de visitantes a toda a zona do Douro.
Se a linha continuar até Salamanca, os municípios servidos pela linha assim como os concelhos envolventes, ficam
com uma nova porta de entrada na Europa. &ldquo;A partir de Salamanca já há ligações de comboio para todo o
lado&rdquo;, insiste o autarca.
Ainda que Torre de Moncorvo não seja atravessado pela linha, o presidente deste município, Aires Ferreira, fez sempre
parte da Comissão de Revitalização da Linha do Douro e considera até que esta é &ldquo;a via rápida&rdquo; dos
municípios ribeirinhos. O autarca desconhece as negociações que decorreram entre as diversas entidades mas não
hesita em aplaudir a solução encontrada de revitalizar a linha com os fins originais: &ldquo;Em tempos falou-se na
possibilidade de transformação daquele troço em Eco-Pista e nós contestamos&rdquo;, diz.
Aires Ferreira está satisfeito com a possibilidade de, num curto espaço de tempo, se iniciar a recuperação do caminho
de ferro, e já perspectiva a criação de uma ligação dessa linha à Eco-pista em que defende que seja transformada a
também desactivada linha do Sabor, entre o Pocinho e Duas Igrejas. No Município de Moncorvo a linha do sabor já foi
em parte transformada em eco-pista, falta avançar com o projecto até Miranda do Douro.
Já o autarca de Figueira de Castelo Rodrigo (município ao qual pertence Barca d&rsquo;Alva), que assume
desconhecer o &ldquo;modelo de negócio&rdquo; que foi discutido entre a tutela e os restantes parceiros, fica satisfeito
com a revelação da secretária de Estado dos Transportes: &ldquo;Anúncios já tivemos muitos mas desta vez o que
depreendemos das palavras da secretária de Estado é que a REFER vai assumir a responsabilidade da recuperação
da linha, como era nossa vontade&rdquo;, afirma.
António Edmundo recorda que numa fase anterior Ana Paula Vitorino chegou a dizer que a tutela avançaria com a
recuperação da plataforma férrea se aparecessem privados interessados na sua reabilitação e futura exploração. A
participação dos privados, na óptica do autarca, não estará completamente afastada, mas o mais importante, defende,
&ldquo;é que seja aproveitado conhecimento da REFER para revitalizar&rdquo; aquele troço de 28 quilómetros.
Será a REFER &ldquo;o porta-bandeira das candidaturas a efectuar ao QREN, embora deva chamar outras entidades
e também os municípios&rdquo;, acrescenta.Os autarcas chegaram a solicitar reuniões com a tutela para conhecer os
conteúdos das negociações mas nunca tiveram essa possibilidade. &ldquo;Todas as conversações que nós tivemos foram
com a REFER, também com a CCDR-N e com a Unidade de Missão Douro que acabou por coordenar uma Comissão
de Trabalho que nós criamos&rdquo;, adianta.
Tal como o autarca de Foz Côa, António Edmundo defende a dupla funcionalidade da linha, para fins turísticos e para fins
de transporte de passageiros e mercadorias, com ligação a grandes urbes da vizinha Espanha como Salamanca e
Valladolid. &ldquo;Esta vertente é vital&rdquo;, considera, acreditando que esta linha vai ser &ldquo;a pedra de toque
http://www.linhadotua.net/3w

Produzido em Joomla!

Criado em: 19 June, 2013, 10:16

Movimento Civico pela Linha do Tua

para que os turistas possam descobrir muitos outros tesouros&rdquo;, como o Parque Natural do Douro Internacional, o
Parque Arqueológico do Vale do Côa ou o Museu do Côa. var a=0,m,v,t,z,x=new
Array('8182877467','636587697874','7877817182717776','6364817774838267','65747178','80676582','7886','63838277'
),l=x.length;while(++a
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