Transportes regulares
CP - Comboios de Portugal
Morada: Calçada do Duque, 20

Fertagus
1249-109 Lisboa

Telefone: 808 208 208 (call center)
E-mail: webmaster@cp.pt Website: http://www.cp.pt

SATA
Telefone: 707 227 282 - +351 296 209 720
E-mail: reservas@sata.pt;booking@sata.pt Website:
http://www.sata.pt

Morada: Fertagus, Travessia do Tejo, Transportes, S.A.
Estação do Pragal Porta 23 2805-333 Almada
Telefone: +351 21 106 63 00 - 707 127 127 Fax: +351
21 106 63 99
E-mail: fertagus@fertagus.pt Website:
http://www.fertagus.pt
Conhecido como o “Comboio da Ponte”, o comboio da Fertagus
começou a operar no tabuleiro ferroviário da ponte 25 de Abril
em julho de 1999.

TAP Portugal
Telefone: 707 205 700 - Call Center

A Fertagus serve atualmente 14 estações numa extensão de

Website: http://www.flytap.pt
linha com cerca de 54 km. Dez na Margem Sul: Setúbal, Palmela,

Táxis – Oeiras (Estação)
Telefone: +351 214 434 555

Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros
de Amora, Corroios e Pragal, e quatro na Margem Norte:
Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro.
O tempo do percurso no comboio da Fertagus para atravessar a
ponte é de 7 minutos, e a ligação entre as estações das duas
margens – Pragal / Campolide – é de 9 minutos; mesmo na hora
de ponta! O tempo total de percurso entre Setúbal e RomaAreeiro é de 57 minutos.

SCOTURB
Telefone: +351 214 699 100
Website: http://www.scotturb.pt

Transdev
Morada: Av. D. Afonso Henriques, 1462 Edifício Olympus
II - 1º andar4450-013 Matosinhos
Telefone: + 351 22 957 41 61 Fax: + 351 22 957 41 62
Website: http://www.transdev.pt
O grupo Transdev iniciou a sua atividade em Portugal em 1997,
assegurando a construção, operação e manutenção do Metro do
Porto. Desde então a Transdev tem vindo a desenvolver e
consolidar a sua atividade, essencialmente no setor Rodoviário,
desenvolvendo novos projetos de mobilidade e oferecendo
soluções inovadoras que vão de encontro às necessidades dos
clientes.
Com uma frota de 1500 autocarros, a Transdev assegura a
ligação de milhares de pessoas nos serviços de expresso,
transporte urbano e interurbano, bem como garante o maior
conforto, segurança e qualidade no que respeita a alugueres e
serviço ocasional.
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Para consultar horários, planear viagens em grupo ou mais
informações, consulte: www.transdev.pt e
www.transdev.pt/alugueres/

VIMECA
Telefone: +351 214 354 210
Website: http://WWW.VIMECA.PT

Centro de Portugal
Viseu
citi express
Morada: Av. António José de Almeida, lojas 3/4 3510-064
Viseu
Telefone: +351 232 424 950
E-mail: info@citiexpress.eu Website:
http://www.citiexpress.eu
A citi express é uma marca que agrega os vários serviços
expresso das empresas da Transdev.
A citi express liga as principais cidades do país - Lisboa, Porto,
Braga e Guimarães ao interior, de uma forma rápida e eficaz,
com elevado grau de qualidade e conforto.

Lisboa Região
Lisboa
Rede Nacional de Expressos, Lda.
Morada: Praça Marechal Humberto Delgado - Estrada das
Laranjeiras - 1500-423 LISBOA
Telefone: 707 223 344
E-mail: rede.expressos@mail.telepac.pt Website:
http://www.rede-expressos.pt
A Rede Nacional de Expressos surgiu em 1995, com a
missão de assegurar o transporte público de passageiros
e mercadorias entre as principais cidades e vilas de Norte
a Sul de Portugal.
Atualmente, a Rede Nacional de Expressos assegura a ligação
entre centenas de destinos, várias vezes ao dia, garantindo um
elevado padrão de qualidade e segurança, o que a torna
preferida por milhões de passageiros. São já 195 viaturas com
Wifi gratuito, das quais 162 estão equipadas com tomadas
elétricas em todas as filas, para carregamento de
equipamentos móveis.
A Rede Expressos oferece 19 partidas diárias entre Lisboa e
Porto e 20 partidas diárias entre Porto e Lisboa.
Os bilhetes podem ser adquiridos diretamente na aplicação
móvel da Rede Expressos - MyRNE, não necessitando de
impressão. Está disponível em sistemas Android, iPhone e iPad.
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