
Com a linha circular vai-se
esperar mais pelo metro
e haverá mais atrasos
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Especialistas dizem que
as curvas apertadas vão

obrigar "à redução da
velocidade" e a maiores
gastos com a manutenção
Quando o Governo e a Câmara de
Lisboa apresentaram, há um ano,
a futura linha circular do metro da

capital, dispararam as críticas à ideia
de obrigar os passageiros que viajem
de Odivelas, Lumiar ou Sr. Roubado
a trocar de linha no Campo Gran-
de para chegarem, por exemplo,
ao Saldanha. Desde então, tanto os

partidos políticos (à excepção do PS)

como trabalhadores da empresa e

especialistas têm-se manifestado re-

petidamente contra a opção.
Um dos argumentos apontados

pelo Governo para o prolongamen-
to de 1900 metros da linha e a cons-

trução de duas estações, na Estrela
e em Santos, ligando assim o Rato ao
Cais do Sodré, é a necessidade de ter
mais carruagens a servir com mais

frequência o centro da cidade. Mas

engenheiros e especialistas em mo-
bilidade e transportes têm repetido
que a frequência do metro no centro

da cidade
não só não vai
aumentar como
pode diminuir.

A Linha Amarela,

que hoje vai de Odive-
las ao Rato, vai passar a ir
de Odivelas a Telheiras. Es-
tes passageiros passam a ter de
trocar de linha, para a circular, no
Campo Grande para chegarem ao
centro da cidade.

As complicações na circulação
serão maiores, admite Mário Lopes,
engenheiro civil que é um dos signa-
tários de uma petição, lançada na se-

mana passada por nomes de peso da
mobilidade e dos transportes, para
tentar travar a expansão do metro
aprovada pelo Gover-

no, e que custará 265
milhões de euros. Como o perímetro
é menor, e a distância entre estações



é "muito pequena", será mais difícil

compensar os atrasos. "Isto vai con-
duzir a espaçamentos mínimos entre
comboios - entre o Campo Grande e

o Rato - de três a três minutos e 40.
Se metade dos comboios ficar no Lar-

go do Rato, a frequência no Cais do
Sodré vai para seis ou sete. E isto se

não houver problemas no cruzamen-
to", explicou o também professor do
Instituto Superior Técnico num de-
bate organizado pelo PSD Lisboa no
Hotel Roma, em Lisboa, na noite de

terça-feira.
"É possível explorar - sem retirar

a Linha Amarela até ao Rato - duas
linhas em simultâneo. Não é que não

funcione, mas vai funcionar com seis

minutos de intervalo entre carrua-
gens", atira Fernando Santos e Silva,

engenheiro e antigo trabalhador do

metropolitano, que é também um

dos promotores da petição.
Apesar de ser tudo "tecnicamen-

te exequível", aponta Mário Lopes,
o "pior" serão os "inconvenientes"

que a nova linha vai ter: curvas aper-
tadas, "que significam mais custos de

manutenção" e obrigam à redução
da velocidade dos comboios.

"Qualquer perturbação, havendo

tráfego intenso, pa-
ralisa toda a linha.
É muito mais difícil

recuperar as per-
turbações. É mais difícil retirar um
comboio avariado [de uma linha cir-

cular]", completa Santos e Silva.
A proposta do engenheiro é que

não se faça a obra até ao Cais do So-
dré e se termine a linha em Santos,
ligando a estação à linha de Cascais

por viadutos.
A melhoria do acesso, de quem che-

ga ao Cais do Sodré de comboio e

barco, ao chamado Eixo Central, é,
de resto, outros dos argumentos que,
no entender do Governo, justificam
a criação desta linha circular.

"Se a Linha Amarela em vez de fa-

zer Rato-Cais do Sodré, fizesse Rato,
Estrela, Alcântara Terra e Alcântara
Mar fazia o mesmo serviço. Os passa-
geiros teriam uma ligação directa ao
Eixo Central e ainda poupavam três
minutos", sugere Mário Lopes.

"As alternativas não foram devida-
mente estudadas. Esqueceram-se da
extensão a Alcântara, que era o que
estava no plano estratégico de 1974",
disse Fernando Santos e Silva, conti-
nuando, assim, a zona ocidental da
cidade sem cobertura do metro.
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