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"ANADIA SIM" REGRESSA A 1 DE JUNHO 

  

O autocarro “Anadia SIM” (Sistema Integrado de Mobilidade) vai retomar o seu funcionamento 

no próximo dia 1 de junho. Este transporte de passageiros do concelho de Anadia estava fora de 

serviço desde 13 de março, devido à pandemia de Covid-19. Agora volta a percorrer o concelho 

com os mesmos horários e percursos. 

O retomar da atividade do “Anadia SIM” segue regras e recomendações de higiene e segurança 

da Direção-Geral da Saúde. Neste sentido, haverá um reforço da limpeza e desinfeção da viatura. 

Os utilizadores deste transporte devem desinfetar as mãos à entrada do autocarro, usar máscara 

durante toda a viagem e respeitar o distanciamento social. Estas medidas visam evitar a 

propagação do novo coronavírus.  

O “Anadia SIM” faz dois circuitos: um semanal e um diário. O circuito semanal começa, a cada 

dia da semana, em pontos diferentes: à segunda-feira inicia-se em Boialvo, à terça em 

Fontemanha, à quarta em Vila Nova de Monsarros, à quinta em Paredes do Bairro e à sexta na 

Poutena. Este percurso contempla paragens fixas regulares e também paragens flexíveis nas 

localidades menos povoadas, mediante marcação prévia pelo munícipe. O circuito semanal, 

efetuado cinco vezes por dia, abrange diariamente a zona urbana da cidade de Anadia, passando 

por alguns pontos onde a afluência de passageiros é maior, e efetuando ainda a ligação à rede 

ferroviária nas estações da Curia e de Mogofores.  

Esta rede, criada pelo Município de Anadia, promove uma mobilidade sustentável, contribui para 

minorar o isolamento da população mais idosa, estimula uma mudança de hábitos por parte dos 

habitantes e reduz a poluição e os gastos energéticos. O “Anadia SIM” é ainda uma rede de 

transportes segura e confortável, que pratica preços acessíveis.  

Mais informação sobre o “Anadia SIM” disponível em: 

https://www.cm-anadia.pt/pages/627 
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