Pensar o futuro
Monte Real poderia ser o segundo
aeroporto de Lisboa se estivesse
ligado a uma ferrovia moderna
Análise Um estudo feito em exclusivo para o REGIÃO
DE LEIRIA sobre a construção de uma variante ferroviária em Monte Real, no concelho de Leiria, alarga o
debate sobre o impacto da alta velocidade na região
Carlos Cipriano
A linha do Oeste passa a dois quilómetros da Base Aérea de Monte
Real (BA5). Uma variante que fizesse aproximar a via férrea daquele equipamento seria decisiva
para viabilizar a sua utilização
para a aviação civil.
Essa nova linha mediria 8,4
quilómetros e, com a construção
de uma estação no aeroporto,
poderia custar 41,7 milhões de
euros, de acordo com um estudo
realizado por Hugo Leandro e
António Alves da Associação Comboios Século XXI para o REGIÃO
DE LEIRIA. Um investimento que
prevê uma via dupla, eletrificada, com velocidades máximas de
160 km/hora, mas que poderá ser
menor se se considerar uma via
única e velocidades mais baixas,
tudo dependendo do tipo de exploração comercial que possa servir
o aeroporto.
A diferença entre uma variante e um ramal é que a primeira
permite inserir o aeroporto na
linha do Oeste, com comboios
a circularem nos dois sentidos
(para sul e para norte), enquanto que a segunda opção é uma
simples extensão da linha do Oeste, que permite fazer chegar o
comboio a uma estação terminal,
mas não permite tanta fluidez na
exploração.
Ou seja: uma variante permite
que comboios vindos do Porto
ou de Coimbra, passem e párem
em Monte Real e prossigam para
Leiria e Lisboa, quer pela linha
de alta velocidade diretamente à
capital, quer pela via convencional servindo neste caso Valado
dos Frades, S. Martinho do Porto, Caldas da Rainha e Torres
Vedras.
No sentido sul – norte, os comboios que sirvissem uma estação
em Monte Real Aeroporto podiam
prosseguir para Coimbra pela via
convencional e daí para Aveiro e
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8,4

A variante apresentada
no estudo realizado pela
Associação Comboios XXI
terá uma distância de 8,4 km e
abrange a construção de uma
estação junto ao aeroporto de
Monte Real. Com via dupla,
eletrificada, pode atingir
velocidades máximas
de 160 km/hora.

Porto pela de alta velocidade.
Recorde-se que o governo
anunciou a construção de uma
linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, com passagem por
Leiria (com uma estação na zona
da Barosa com idêntica acessibilidade a Leiria e Marinha Grande) e
que colocará a região a 30 minutos de Lisboa e a 50 do Porto. Um
investimento de 4,5 mil milhões,
demasiado grande e estrutural
para que a região não comece já
a perspetivar como poderá aproveitá-lo.
Daí o debate que o REGIÃO DE
LEIRIA pretende agora lançar ao
conceber o aeroporto de Monte
Real aberto ao tráfego civil e potenciá-lo com uma ligação direta
à rede ferroviária nacional.
Mesmo para os que não acreditam na alta velocidade (para
a qual o governo diz haver um
“pacto de regime” e financiamento comunitário no âmbito do PNI
2030) uma variante ferroviária ao
futuro aeroporto de Monte Real
continua sempre a fazer sentido em termos de acessibilidade.
Em comboio convencional será
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possível a um passageiro sair da
aerogare e apanhar ligações frequentes para Leiria e Marinha
Grande, mas também para Coimbra, Figueira da Foz, Caldas da
Rainha, Torres Vedras e Lisboa.
Mas, é claro, se houver um
TGV, tanto melhor. Se Monte Real
ficar a 40 minutos de Lisboa, não
é uma situação desconforme com
outros aeroportos. O de Atenas
fica a 45 minutos da cidade. E
há “segundos aeroportos” (como
pode ser o caso de Monte Real)
que estão a idênticas distâncias
das cidades: Paris Beauvais está
a 1h15, Londres Stansted a 47 minutos, Freibourg a 1 hora e Memming (também designado como
Munique Oeste) está a 1h30.

O projeto

Numa linguagem mais técnica,
o projeto desenhado pela Associação Comboios XXI refere que
“será viável a criação de uma estação ferroviária nas imediações do
km 3 da EN 349-1, inserida numa
variante à linha do Oeste com
uma extensão aproximada de
8.350 metros, predominantemente em terreno plano e preparada
para velocidades na ordem dos
160 km/h”.
Esta variante substituiria o
troço da linha do Oeste entre o
Ponto Quilométrico (PK) 166,300
e o PK 172,000, atualmente limitado a 110 km/h, tal como todo o
troço entre Leiria e Monte Real.
O documento refere que, idealmente, na mesma empreitada,
toda a linha entre Leiria e a variante ao aeroporto “deveria ser
reformulada de forma a garantir-se um troço de via dupla a 160
km/h com dimensão suficiente
para ter impacto na exploração
ferroviária”.
Rigoroso, o estudo alerta que
“grande parte do troço em questão encontra-se inserido em leito de cheia, existindo algumas
vertentes com risco de erosão,
confinando com a via que, sem
aviso, podem deslizar e obstruí-la”. Por isso, “à luz das crescentes
alterações climáticas, importará
aumentar a resiliência do canal
ferroviário aos fenómenos meteorológicos extremos”, realça o
documento.

Região // Pensar o futuro

Construção de viadutos
representa maior fatia
do orçamento
A atual estação ferroviária de
Monte Real é servida pela linha
do Oeste. Com a alta velocidade
e o futuro aeroporto, estudo
defende a construção de uma
aerogare junto à porta de
armas da Base de Monte Real
para facilitar circulação de
passageiros
No entanto, os custos apurados neste trabalho, preveem apenas a construção da variante e da
estação no aeroporto.

Passo a passo

“Na sua origem no PK 166,300, a
uma cota de cerca de 10 metros,
a via inflete em aterro para oeste,
passando sob a A17, para imediatamente transitar para o Viaduto
do Lis – Sul, com uma extensão de
cerca de 800 metros. Este viaduto
revela-se necessário em virtude
da sua situação ecológica (REN
e RAN), cobrindo as áreas mais
próximas e suscetíveis do Vale do
rio Lis, passando a aterro a após
aproximadamente 500 metros, já
perpendicularmente em relação
ao rio Lis. Neste ponto a via seguirá parcialmente a nível e, posteriormente, em trincheira até
ao viaduto da Lezíria dos Paus
que, com cerca de 600 metros e
já a infletir para norte, transpõe
um vale aplanado classificado
como REN (leito de cheia) e RAN.
Cerca de 500 metros após o fim
do viaduto encontramo-nos já na
secção reta (cerca de 400 metros)
de via reservada para a instalação da estação que servirá a aerogare. Por falta de alternativas, é
necessário propor a instalação da
estação parcialmente em terreno
RAN”, descreve o estudo.
“A norte da estação, a via inflete para leste, atravessando uma
área com alguma densidade de
habitações dispersas, seguida de
uma área RAN cujo atravessamento é inevitável. Já na encosta
oeste do Vale do rio Lis, inicia-se
o viaduto do Lis – Norte, com uma
extensão de cerca de 600 metros,
atravessando perpendicularmente o vale e, já nas imediações do
PK 170,700 da linha do Oeste,
inflete para norte, transitando
para aterro, acompanhando genericamente os contornos das
vertentes que delimitam o vale a
leste e o traçado linha do Oeste.
Após transpor uma exploração
agropecuária, e já a uma cota
de 10 metros, e ao PK 8,350 da
variante, a mesma entronca na
linha do Oeste aproximadamente
ao PK 172,000, nas imediações da
atual estação de Monte Real (PK
172,625)”, conclui o estudo.

Dos 41,7 milhões de euros previstos no estudo para esta obra,
a parte de leão vai para a construção de viadutos devido às
exigências ambientais. Seriam
13,2 milhões. A segunda parcela seria para terraplenagens e
expropriações e está estimada em 9,5 milhões. Segue-se a
via férrea propriamente dita
(8,1 milhões), a eletrificação (4,4
milhões), desnivelamentos e
atravessamentos (3 milhões) e
a estação na aerogare (1 milhão
de euros). Vêm depois os custos
com sinalização e telecomunicações, vedações e outros.
O investimento, porém poderá
ser reduzido em seis ou sete milhões de euros caso se opte por
uma via única, em vez de uma
via dupla. Tudo depende da frequência (quantidade de comboios por hora) que se pretende
que sirvam o aeroporto.
E isto coloca outra questão que
também merece entrar no debate: pretende-se que um aeroporto de Monte Real aberto ao
tráfego civil seja um simples
aeródromo para voos low cost,
com poucos aviões por dia, ou
um aeroporto alternativo ao da
Portela?
Tendo em conta a pandemia e
os estragos que esta provocou
no tráfego aéreo, irá este mercado crescer em “V” no pós Covid,
ou terá um crescimento lento
que obrigará o governo a repensar o investimento do Montijo?
De resto, o próprio ministro das
Infraestruturas, Pedro Nuno
Santos, já se pronunciou publicamente que há agora menos
premência na questão do segundo aeroporto de Lisboa.
Leiria pode ser, assim, uma alternativa ao aeroporto Hum-

Região pode aproveitar
estragos que a pandemia provocou no tráfego
aéreo e adiantar-se como
alternativa para segundo
aeroporto de Lisboa.

berto Delgado, que estava congestionado até março do ano
passado.
É uma questão de tempo até voltar aos 31 milhões de passageiros que registou em 2019. Um
tempo para a região preparar
essa alternativa e daí a importância da ferrovia pois um aeroporto servido por um comboio é
fundamental.
Neste cenário Leiria tem um
aliado improvável: Beja.
A capital do Baixo Alentejo tem
também um aeroporto e uma linha férrea que passa a escassos
5 quilómetros da aerogare. Com
uma variante ferroviária – que
até já foi alvo de um estudo exploratório por parte da Infraestruturas de Portugal – aquele
equipamento ficaria também
ligado a Lisboa com comboios
rápidos pois está prevista no PNI
2030 a modernização da linha
do Alentejo.
Portugal ficaria com três aeroportos – Monte Real, Lisboa e
Beja – servidos por via férrea e
praticamente equidistantes. Lisboa teria, assim, dois segundos
aeroportos: Monte Real e Beja. O
comboio encarregar-se-ia de os
aproximar de Lisboa.

Associação Comboios XXI
A Comboios XXI foi um movimento cívico criado por utentes
da linha Porto – Braga que, em
2008, se transformou numa associação com estatutos aprovados e que desde então passou
a ter uma abrangência nacional. Pretende contribuir para a
“melhoria do serviço público de
transporte ferroviário a nível local, regional e nacional” e “promover o estudo científico e técnico da temática do transporte
ferroviário e da sua envolvente”.
E foi precisamente neste âmbito que esta associação respon-

deu ao desafio do REGIÃO DE
LEIRIA para analisar a possibilidade do desejado aeroporto
de Monte Real poder ser servido por uma variante à linha do
Oeste.
A associação tem entre os seus
elementos geógrafos, arquitetos,
professores universitários, que
tiram partido da sua inter-disciplinaridade para realizar estudos técnicos relacionados com o
transporte ferroviário.
O estudo agora apresentado foi
elaborado por Hugo Leandro e
António Alves.
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