INFORMAÇÃO

ESPÍRITO SANTO

OLIVEIRA DO DOURO E SERZEDO
A UM

ETRO DO PORTO

A partir de 1 de Abril todas as
linhas ESPÍRITO SANTO
aceitam os títulos
.

30€

AMP

40€
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A partir de 1 de Maio a rede de transportes de Oliveira
do Douro terá 4 eixos de elevada frequência:
31 - Formigosa → João de Deus
32 - Formigosa → Porto (via Gervide)
37 - Circulação Areínho → Gervide → Junta de Freguesia
39 - Freixieiro →João de Deus

Esteja atento! Queremos servi-lo melhor.
www.carreiras.espiritosanto.com.pt

INFORMAÇÃO

ESPÍRITO SANTO
Autocarros de Gaia

OLIVEIRA DO DOURO E SERZEDO
A UM

ETRO DO PORTO

PERGUNTAS FREQUENTES:
Quais são as linhas que vão passar a aceitar o ANDANTE?
Todas as linhas da Espírito Santo, inclusive as de Mafamude (31/33/39) e Serzedo (30S e 30P)
Quais as zonas necessárias?

O zoneamento das paragens ainda está a ser definido, contudo quem aderir ao ANDANTE
Metropolitano poderá viajar em todas as zonas da rede ANDANTE, não tendo de
se preocupar com limites tarifários. Assim surgirem informações sobre o zoneamento estas
serão devidamente divulgadas.

Onde posso tirar o passe?

Para tirar um novo passe deve-se dirigir a uma loja ANDANTE, contudo se o seu passe
atualmente tem 4 ou mais zonas tenha atenção quando foi carregar para passar o seu passe
para o ANDANTE Metropolitano, que é válido em todas as zonas e linhas da rede ANDANTE.

Já utilizo o ANDANTE nas linhas 32 e 40. As zonas são as mesmas?
Caso tenha as zonas C1, S8 e S9 atualmente no seu passe poderá viajar, a partir de 1 de Abril, nas
linhas de Mafamude na totalidade dos percursos dentro dessas mesmas zonas. Os limites de zonas
serão divulgados assim que definidos.
Moro em Serzedo. Quais as zonas necessárias?
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O zoneamento das paragens das linhas 30S e 30P ainda estão a ser definidas, contudo quem
aderir ao ANDANTE Metropolitano poderá viajar em todas as zonas da rede ANDANTE, não
tendo de se preocupar com limites de zoneamento. Assim surgirem informações sobre
o zoneamento estas serão devidamente divulgadas.

Utilizo o passe MOVIDA (Espírito Santo) – Tenho de mudar de passe?

Não. O tarifário MOVIDA fica nas condições e preços atuais. Caso a mudança para o ANDANTE
lhe seja vantajosa, pode tirar o passe numa loja ANDANTE.

Os pré-comprados MOVIDA vão continuar a existir?

Sim, pode continuar a adquiri-los nos nossos postos de atendimento.

www.carreiras.espiritosanto.com.pt

