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PROJECTO DE EXECUçÃO

Enqurdranìeí o

Uma áreâ substanci€l do centrc do Porto m€rêceu ser clâssiÍicada pôla UNESCO
como PatÍimónio Mundial. Um tal ôstatuto permile pÍoteger esta zona e promover,
em simul€neo, uma adequada exploÍação cultural e tuÍííica. b Museu oos
TEnspoÍl6s e Comunicações, a instalar no anügo complexo da Alfândega,
consubstancia, d€ foÍma paÍlicularmênle fêliz, I concÍetizaÉo deste conc€ito.

O Museu seÉ o pÍincjpal ponto d€ apoio e o teÍminal do futuro comboio turístico.
Graças a uma velha linha féÍrea, qu€ em tempos ligou a estação dê Campanhã ao
tèrminal da Alfândega, subsiste ainda um sítio pópÍio recup€Ével para a circulação
feÍroviáÍia.

A ideia base de um caminho de ÍeÍro tuístico consiste na ligãção das duas margens
do Douro através da poÍúe MaÍia Pia, obra de engenhaÍia com Í€putação mundial,
que êm 4 de Novembro de 1997 comemoÍou 120 anos de existència.

A ponte e respeclivos acêssos Estão desacliyados desde a êntrada em s6fvico da
ponte ds S. João (1991).
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A sua inclusãg no catálogo dos monumentos de interesse mundial da UNÊSCO

constitui uma oportunidade única para reactivar a sua utilização, dotando-a de uma

nova funÉo, adaptâda à idade da estrutura metálica: peso limitado dos comboios,

velocidades e frequências baixas.

O teÍminal sul da nova linha turística situar-se.á pÍóximo do üaduto, aclualmente

desactivado, que ligava o apeadeiro da GeneÍal Tones à estação de Devesas. Esta

última domina a 'concha das caves do Vinho do PoÍto" e pode.á seÍ dotada de üas

de acesso pedonal, que permitam ligála com a zona ribeirinha de Gaia,

atíavessando a zgna das câves do Vinho do PoÍto. O circuito é concluído com a

travessia fluüal em direcçâo ao Museu dos Transportes.

O traçado previsto, entre o terminal da Alfândega e Gaia tem um comprimento total

de cerca de 4.9 quilómetros, a que coÍTespondeÍá um tempo de percurso de

aproxjmadamente 17 minutos. A capacidade de transporte nesta linha poderá, numa

primeira fase, ser de 2 400 a 2 800 passageiros/dia (nos 2 sentidos).

A nova ligação contribui signiÍicativamente pariì uma Íeaproximação das pessoas e

culturas de um e do outro lado do rio. Na margem direita do Douro situa-se a área já

classificada pela UNESCO como PatÍìmónio Llundial. Na margem esqueÍda

perspectiva-se lambém a inlegração do centro hislórico de Vila Nova de Gaia nesta

classiÍicaÉo, pelo seu reconhecìdo valor pairimonial, onde se destacam as inúmeras

Caves do Vinho do Porto.

Este projecto peÍmìtirá assim ligâr duâs zonas de elevado valor históÍico e

patrimonial, pólos de culturas seculares, já hoje procurados por inúmeros visitantes

nacionais e estrangeiros, que assim passarão a dispor de melhores acessibilidades,

através de um modo de transpoÍte de elevada qualidade, que potenciará a

Íequalificação do espaço uÍbano envolvente.
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A concretiza€o deste projecto baseia-se numa perspectiva integrada e evolutiva do

sistema, a partir das seguintes ideias-força:

. IntegÍação e coordenação com os planos uóanísticos em curso, de reabilitaÉo da

margem ribeirinha do Douro, incluindo a recuperação em cuÍso do,edifício e área

envolvente ao Museu dos Transportes e Comunicaçôes;

. Prolongamento da linha de modo a servir o Pólo Cultural do Freixo (que prevè a

recuperação do Palácio do Freixo e zonas envolventes) e o futuro Parque Lúdico e

Tecnológico do Azevedo, integrado no futuro Parque Oriental da Cidade. Com a

recuperâção do troço restante do ramal da Alfândega poderá ainda ser

estabelecida a ligação ao interface rodo-fenoüário de Campanhã;

. Introdução de um servìço regular de passageiros, conjugado com o servìço do

cgmboio histórìco^uristico, envolvendo uma lógica de um sistema urbano

transportes, que assegure uma ofeÍta regular, quer para os habitantes da região,

quer para o grande número de úsitantes que acoÍÌe a estas zonas.

Nã presenle memória descriüva são abordados os aspectos técnicos associados ao

projecto de execução da primeira fase da nova ligação - AlÍândega (Porto) / Gaia, no

que se reÍere a Via, Tenaplenagem e Drenagem, EstrutuÍas de Conten€o, Obras de

Arte, Túneis e aìnda à Íeaclivação da Ponte Maria Pia. Não estão incluídos no

objecto do projecto os terminais, paÍque de manutenÉo e oficinas e compatibilizaÉo

com o sistema de sinalização da linha do Norte no apeadeiro de General Tones.
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3. Conceito de exploração

O estudo dos aspectos técnicos da instalaÉo da inÍra-estÍutura tem subjacente uma

análise da exploÍação futura, das instalações turisticas e históricas, em funçâo do

volume e perfil dos visitantes esperados.

A elaboração de um cenário de exploraçâo tem como principal objeclivo fundamentar

o coÍTecto dimensionamento do número de vias, dos terminais, instalações de

manutençâo, e a Íeserva de teÍTenos para ÍutuÍas extensões.

Numa pÍimeira fase de um conceito evoluüvo, considera-se o seguinle cenáÍio-base:

Um outro aspeçto fundamental para a concep€o do sistema é a escolha da bitola.

Com eÍeito, a ponte Maria Pia e o ramal da Alfândega dispõem de úas de bìtola

ìbéricâ. A intersecÉo enlre estas duas linhas realizava-se na estação de Porto-

Campanhã, do lado nascente do feixe de vias. Ésta soluÉo foi inviabilizada, com o

eslabelecimento da nova ligaÉo ÍerÍoüáÍia através da ponte de S. Joáo. Assim

sendo, a nova inlersecção teve de ser pesquisada numa zona onde a diÍerença de

cotas entre as duas linhas é de cerca de 23 m.

Na soluÉo retida adoplou-se a bitola métrica, sendo as duas linhas ligadas através

de uma "raquette', representada esquema$camente na figura seguinte.
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A - Ponte MaÍiâ Pie
B . Ponte d6 S. João
C - Lìgação Campanhã - S. B€í{o

Comboio Turísiico:
- Troços a conservar (à supeíÍcio)
- - Novo traçâdo
- - - Túnel e comeÍvar

-. -. - TÍoços não considerados na p.imei.a
fãse

A opção pêla bitola méfica epresenta as sêguintes vântagens:

mateÍial circulantê mais l€w e mais estreito;

admite um traçado com menores râios de curvalura;
peÍmita v€ncer declh/es até cêrca de 50 h com solução de adeÍência (sem
rêcoÍÍeÍ à uülizaçâo de cIemalheira).

A coniugaçáo dos tÍÊs asp€ctos viabiliza a soluçáo em "raquette", impossível de
condBlizar com bitola itÉricâ.

Com esta soluÉo é possível úlizar o Íegiíne tradicional de formaÉo de
composiçõês, ou sê,ia, com a locomotiva sempÍe à cabeça da composição. No
entento, dadas as carâc1dísticas de locomoü\€ preconizada, esta devera €star
sempre orientada por foÍma a qug a caldeira fiqu6 inclinade sgmpÍ€ no mêsmo
senüdo. PoÍ êstê feçlo, os terminais terão de ser equipados com uma üa paÍa
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senüdos, tal como iluslfâdo na figuÍa seguinte:
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A velocidade comeÍcial preüsta silua-se enlrê '17 e 20 kmlh, implicando l€mpos de
percuÍso da ordem dos íô a 17 minutos. O iempo de reì/ersão nos teÍminais será dê

13 a 14 minutos.

Na perspecliva de evoluçáo do sistema, com um investjmento minimo em infra-

estrutu|as E sinalização pÍBvÈse, numa segunda fase, a lagação enfe o tórminal da

Alfândêga ê o Pólo Cullural do Fr€ixo, com odensão ao Parque OÍiental da Cidade,

onde será instalado o Parque Lúdico e Tecnológico. TamtÉm não está aÍastada a
hipotesE de ÍecupeÍar o tÍoço do ramal da Alfândega não considerado na primeira

Íase, pÍomov€ndo a ligação ao inteíacê rodo-fenoüáÍio de Campanhã.!
!
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A - Pontê MaÍia Pia
B - Ponte de S. João
C - Ligâção Campanhã - S. Bento

Combolo Turístico:
-Linha Alfândega - caia
- - Linha Alfândega - Palácio do Freixo

Com a dinamização das ac*iüdadês preüstas paÍa o complexo do palácio do Frixo e
do Parque Lúdico e Tecnológico, poderá ser encarada a hipótese de reforçar a oíêrta
no eb<o fenoüário prüsto para aquela zona, sendo nesse c:$o necessário dotar a
linha de condições par:l o cÍuzamento de comboios.
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PROJECTO DE EXECUçÃO
ESTIMATIVA ORçAMENTAL

Mapa Resumo

AÍf. Dêsignação Un Quant P. unitáÍio

B

c

D

E

F

G

H

Tearaplenagêm

Drênagem

Túíeis - Recuperação

Túneis - lluminaçâo

Obras de Arte

EstÍufuras de Conbnção

Via

Ponte Ma.ia Pia

Subtotal

Cuslos de estaleiío

EdiÍícjo do PMO (não incluindo equipamentos)

50 926.000

g4 230.370

58 470.000

't0 304.000

112574.700

137 529.600

252 533 760

191 194.700

897 747.íï)

5 000.000

50 000 000

Tolal 962 767 'l3A
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