
 

 

AVISO 

REFORÇO DA OFERTA 
 

2ª FASE DE DESCONFINAMENTO – COVID-19 
 

Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra tornam público que, no cumprimento 
das Resoluções do Conselho de Ministros, dos diplomas legais publicados e do Despacho do presidente da 
Câmara Municipal nº 130/PR/2020 (Plano de Desconfinamento Municipal), a partir do dia 18 de maio, 
segunda-feira, entra em vigor a segunda fase de desconfinamento do Programa Especial COVID-19, que 
prevê reforço da oferta na rede de transportes, com principal incidência nas linhas que servem mais 
diretamente os estabelecimentos de ensino secundário, passando a vigorar nestes casos o Período Escolar 
Especial, destacando-se as seguintes alterações introduzidas relativamente aos horários de férias 
escolares: 
 

Linha nº 2F 
Deslocação à Escola Secundária D. Dinis nas viagens com saída de Sargento Mor (9h00 e 13h00) e da 
Manutenção (13h10 e 17h45) 

Linha nº 2T 
Deslocação à Escola Secundária D. Dinis nas viagens com saída de Vil de Matos (9h20 e 12h40) e da 
Manutenção (13h20 e 18h05) 

Linha nº 12 A viagem com saída da Beira Rio (8h45) e de Taveiro (9h10), será efetuada como Linha nº 32/32R 
Linha nº 21 A viagem com saída de Arzila (9h15) efetua deslocação à Escola Secundária D. Duarte 

Linha nº 27 
Reforço nas deslocações a Monte Romeiras (Escola Secundária D. Dinis) nas viagens com saída da Praça 
da República (9h20 e 12h50) 

Linha nº 28 
Reforço nas deslocações a Monte Romeiras (Escola Secundária D. Dinis) na viagem com saída da 
Universidade (8h55) e do Bairro do Ingote (9h20) 

Linha nº 32/32R Reforço da oferta a partir da Beira Rio (08h45) de Vila Pouca (9h10) 

Linha nº 43/43T Reforço da oferta a partir da Portagem (14h10) e de Almalaguês (14h40) 

Linha nº 44 
Reforço da oferta a partir da Portagem/Parque (8h15 e 12h00) e de Monforte (8h50 e 12h40). A viagem 
com início na Portagem/Parque (17h10) será efetuada às 17h20 

Linha nº 45 Reforço da oferta a partir da Portagem/Parque (8h30) e do Zorro (9h00) 
Linha nº 49 Reforço da oferta aos dias úteis, passando a efetuar os seguintes horários: 

 PORTAGEM CERNACHE (VILA NOVA) 

 

6h00, 6h22, 7h00, 7h20, 8h00, 8h20, 9h00, 9h30, 10h00, 
10h30,11h00, 11h30, 12h10, 12h40, 13h10, 13h40, 
14h10, 14h40, 15h10, 15h40, 16h10, 16h40, 17h10, 

17h40, 18h10, 18h40, 19h10, 19h40 e 20h40 

6h30, 6h50, 7h25, 7h45, 8h25, 8h50, 9h30, 9h55, 10h30, 
10h55, 11h30, 12h00, 12h35, 13h05, 13h35, 14h05, 
14h35, 15h10, 15h35, 16h10, 16h35, 17h10, 17h35, 

18h05, 18h35, 19h05, 19h35, 20h05 e 21h05 
 

Mais se informa que: 

• A Linha Azul mantém a atual oferta em vigor; 

• As Linhas nº 13P e Botânico mantêm-se suspensas; 

• As Linhas nº 34 e 48 mantêm o seu funcionamento com os horários equivalentes aos do mês de agosto. 
 

RECORDAMOS AS MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA PRATICADAS NOS TRANSPORTES PÚBLICOS: 

• Venda de bilhetes a bordo continua suspensa. Opte pela utilização de títulos de transporte adquiridos antecipadamente; 

• Uso obrigatório de máscara de proteção; 

• Disponibilização de solução desinfetante no interior das viaturas; 

• Limitação do nº máximo de passageiros transportados para 2/3 da lotação do veículo; 

• Reforço da limpeza e desinfeção das viaturas; 

• Durante a última semana de maio serão entregues máscaras aos utentes que carreguem os seus passes ou adquiram títulos de 
transporte nas Lojas SMTUC; 

• Em termos gerais, cumpra a legislação que vigora sobre a matéria e siga as recomendações da Direção Geral de Saúde. 
 

Informação adicional será disponibilizada nas Lojas SMTUC ou em www.smtuc.pt. 
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