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Infraestruturas 
\_j de Portugal 

DEM — Direção de Empreendimentos 

T +351 221 052 009 • F +351 221 052 039 
antonio.mota@infraestruturasdeportugal.pt  

União de Freguesias de Silveiros e Rio Covo 

(Santa Eulália) 

Rua Principal 1282 

Boucinha-Silveiros 

4775-221 Silveiros 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA ANTECEDENTE 	SAÍDA 	 DATA 

2365734-007 	 2018-11-21  

Assunto: Linha do Minho — Troço Nine / Viana do Castelo 
Empreitada de Eletrificação da Linha do Minho entre Nine e Viana do Castelo, 
inclusive, Incluindo Estações Técnicas. Contrato 5010024402. 
Colocação em Tensão Elétrica de Catenária a 25.000 V, entre Nine e Barcelos 

Exmos. Senhores, 

Informamos V. Exas que, no próximo dia 26 de novembro de 2018, iniciar-se-á o processo de 

colocação em tensão elétrica, a 25.000 V, da catenária do troço Nine-Barcelos, da Linha do Minho, 

para efeitos da sua oportuna abertura à exploração ferroviária a tração elétrica. 

Deve pois esta infraestrutura ferroviária ser considerada em tensão a partir daquela data. 

Juntamos Aviso cuja divulgação agradecemos. 

Com os melhores cumprimentos, 

0 r-D)retor de/Empreendimentos 

dos Clemente  

Anexo: Aviso 

Sede 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL,  SA  
Praça da Portagem • 2809-013 ALMADA • Portugal 
T +351 212 879 000 • F +351 212 951 997 
ip@infraestruturasdeportugal.pt  • "winfraestruturasdeportugal.pt  

NIPC 503 933 813 
Capital Social 5.665.375.000,00€ 

josé C  
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ç 	 AVISO 
COLOCAÇÃO EM TENSÃO ELÉTRICA DA CATENÁRIA 

A partir do dia 26 de novembro de 2018 iniciar-se-á o processo de colocação em 
tensão elétrica a 25.000 Volt do seguinte troço de via férrea: 

LINHA DO MINHO - ENTRE NINE E BARCELOS 
ATÉ AO KM 52,121 

A partir daquela data deverão estas 
instalações ser consideradas em tensão. 

A Infraestruturas de Portugal,  SA  alerta para os perigos resultantes 
dos fenómenos elétricos associados, e que resultam de: 

— tensão elétrica utilizada (25.000 Volt) 
— existência da corrente elétrica nos carris 
— indução eletromagnética e influência elétrica 

Qualquer contacto acidental, ou aproximação do equipamento aéreo, 
mesmo por intermédio de jato de água, apresenta risco de 
eletrocussão. 
Qualquer cabo caído no solo deve ser sempre considerado em 
tensão. 
Em caso de acidente, ou para prestação de informações,  contactor  
o OCO — Centro de Comando Operacional do Porto, através do 
telefone 800123023 I 
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