
 

 

 

ALTERAÇÕES DE OFERTA: 
ESTADO DE EMERGÊNCIA 

 

28 de novembro a 1 de dezembro 
5 de dezembro a 8 de dezembro 

 

Estimado(a) cliente, 

 

De acordo com o Estado de Emergência decretado para o Município de Aveiro (risco de transmissão Covid-19 Muito 

Elevado), a Aveirobus, em coordenação com a C. M. Aveiro, informa que será ajustada a oferta de transporte em Aveiro nas 

datas apresentadas: 

 

Fins de semana e feriados (dias 28 e 29 de novembro e dias 1, 5, 6 e 8 de dezembro): 

• Até às 15:05h, serão efetuadas todas as carreiras previstas em todas as linhas. Após as 15:05h estará em 

funcionamento o serviço de transporte a pedido; 

• As travessias do ferry serão feitas tal como previsto no período da manhã, sendo a última carreira realizada a das 

14:15h, no sentido de São Jacinto para o Forte da Barra. Após as 14:15h estará em funcionamento o serviço de 

transporte a pedido; 

• Linha 11 – nos dias 1 e 8 de dezembro (terças-feira, feriados), os horários em vigor serão os de domingo. 

 

Segundas-feiras (dias 30 de novembro e 7 de dezembro): 

• Serão realizados todos os horários previstos, sendo, para cada linha, de considerar que a última carreira é a 

apresentada conforme abaixo: 

 Linha 1: última carreira com partida às 15:20h, no sentido Santiago → Cacia; 

 Linha 2/9: últimas carreiras com partida às 14:30h, no sentido Cacia → Aradas; e 16:10h no sentido Aveiro → 

Cacia; 

 Linha 3: última carreira com partida às 14:25h, no sentido Aveiro → Qta. Loureiro; 

 Linha 4: última carreira com partida às 15:25h, no sentido Aveiro → Carregal; 

 Linha 5/7: últimas carreiras com partida às 16:50h, no sentido Aveiro → Colégio D. José; e 17:25h no sentido 

Esgueira → Colégio D. José; 

 Linha 6: última carreira com partida às 14:50h, no sentido Aveiro → Oliveirinha; 

 Linha 8: última carreira com partida às 16:05h, no sentido Aveiro → Mamodeiro; 

 Linha 10: última carreira com partida às 16:00h, no sentido Aveiro → Verba/Nariz; 

 Linha 13: última carreira com partida às 16:25h com interregno até às 19:35, no sentido Aveiro → Forte da Barra 

→ São Jacinto; 

 Linhas 11 e 12 não terão nenhum horário em vigor.  

 Ferry – última carreira com partida às 19:35h de São Jacinto para Aveiro. 

• Após a realização da última carreira (conforme lista acima) estará em funcionamento o serviço de transporte a pedido. 

 

 

Como funciona o serviço transporte a pedido?  

• O utilizador deverá ser portador de título de transporte válido; 

• Deverá contactar o 910 945 438 entre as 09:00h e as 18:00h até à 6.ª-feira anterior à data em que pretende viajar; 

• Será feita a reserva, com informação do local e hora de passagem do transporte. 


