
Os percursos e horários poderão sofrer alterações.

 Partida  Chegada

CARREIRA

ALDEIA DE SANTA
MARGARIDA

IDANHA-A-NOVA
PERCURSO
E HORÁRIOS

1 -  Se for um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 não utilize 
esta via de transporte.

2 - Em caso de  sintomas de COVID-19, contacte a Linha SNS 24 
através do número 808 24 24 24.

3 - Cumpra as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das 
mãos e do distanciamento físico.

4 - Utilize máscara enquanto espera pelo autocarro, à entrada e à 
saída, e durante a viagem.

5 - Desinfete as mãos antes e depois da viagem.

6 - Mantenha o máximo de distância em relação aos outros 
passageiros na fila de espera, à entrada e à saída do autocarro, e 
durante a viagem.

7 - Evite circular dentro do autocarro.

8 - Antes de entrar no autocarro, aguarde pela saída dos passageiros. 

9 - Respeite as indicações dos motoristas.

10 - Entre no autocarro pela porta de trás (quando aplicável).

COVID-19
NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE 

2m

Usar máscara

Manter uma distância
de 2 metros
das outras pessoas

Lavar as mãos com regularidade, 
com água e sabão ou solução
à base de álcool

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCEPTO FERIADOS)

Localidade Ida Volta

Aldeia de Santa Margarida 07:45 17:10

Aldeia de Santa Margarida (X) 07:47 17:08

São Miguel de Acha (X) 07:53 17:01

São Miguel de Acha 07:55 16:58

Ponte de S. Gens 08:04 16:50

Oledo 08:09 16:45

Idanha-a-Nova 08:20 16:35*

*Nas Quartas-feiras o regresso é às 13h30.

Valor do bilhete de acordo com operador.
Residentes recenseados no concelho de Idanha-a-Nova poderão obter o passe gratuito.
Informações: +351 925 224 750



1 -  Se for um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 não utilize 
esta via de transporte.

2 - Em caso de  sintomas de COVID-19, contacte a Linha SNS 24 
através do número 808 24 24 24.

3 - Cumpra as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das 
mãos e do distanciamento físico.

4 - Utilize máscara enquanto espera pelo autocarro, à entrada e à 
saída, e durante a viagem.

5 - Desinfete as mãos antes e depois da viagem.

6 - Mantenha o máximo de distância em relação aos outros 
passageiros na fila de espera, à entrada e à saída do autocarro, e 
durante a viagem.

7 - Evite circular dentro do autocarro.

8 - Antes de entrar no autocarro, aguarde pela saída dos passageiros. 

9 - Respeite as indicações dos motoristas.

10 - Entre no autocarro pela porta de trás (quando aplicável).

COVID-19
NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE 

2m

Usar máscara

Manter uma distância
de 2 metros
das outras pessoas

Lavar as mãos com regularidade, 
com água e sabão ou solução
à base de álcool

Valor do bilhete de acordo com operador.
Residentes recenseados no concelho de Idanha-a-Nova poderão obter o passe gratuito.
Informações: +351 925 224 750

CARREIRA

LADOEIRO

IDANHA-A-NOVA

PERCURSO
E HORÁRIOS

Localidade Ida Volta

Ladoeiro 08:00 16:55

Quinta da Várzea (X) 08:07 16:45

Senhora da Graça 08:15 16:40

Idanha-a-Nova 08:20 16:35*

*Nas Quartas-feiras o regresso é às 13h30.

 Partida  Chegada

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCEPTO FERIADOS)

Os percursos e horários poderão sofrer alterações.



1 -  Se for um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 não utilize 
esta via de transporte.

2 - Em caso de  sintomas de COVID-19, contacte a Linha SNS 24 
através do número 808 24 24 24.

3 - Cumpra as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das 
mãos e do distanciamento físico.

4 - Utilize máscara enquanto espera pelo autocarro, à entrada e à 
saída, e durante a viagem.

5 - Desinfete as mãos antes e depois da viagem.

6 - Mantenha o máximo de distância em relação aos outros 
passageiros na fila de espera, à entrada e à saída do autocarro, e 
durante a viagem.

7 - Evite circular dentro do autocarro.

8 - Antes de entrar no autocarro, aguarde pela saída dos passageiros. 

9 - Respeite as indicações dos motoristas.

10 - Entre no autocarro pela porta de trás (quando aplicável).

COVID-19
NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE 

2m

Usar máscara

Manter uma distância
de 2 metros
das outras pessoas

Lavar as mãos com regularidade, 
com água e sabão ou solução
à base de álcool

Valor do bilhete de acordo com operador.
Residentes recenseados no concelho de Idanha-a-Nova poderão obter o passe gratuito.
Informações: +351 925 224 750

CARREIRA

SEGURA

IDANHA-A-NOVA

PERCURSO
E HORÁRIOS

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCEPTO FERIADOS)

 Partida  Chegada

Localidade Ida Volta
Segura 06:50 18:08
Cabeço Vermelho 07:00 17:58 
S. Domingos X (Idanha) 07:05 17:53
S. Domingos (Idanha) 07:13 17:45
Toulões 07:19 17:39
Toulões (X) 07:25 17:34
Zebreira 07:30 17:34
Toulões (X) 07:31 17:34
Granja de S. Pedro 07:32 17:30
Alcafozes (X) --:-- 17:24
Idanha-a-Velha 07:44 17:13 
Alcafozes (X) 07:51 17:03
Alcafozes 07:53 17:01
Alcafozes (X) 07:55 16:59
Barragem Marechal Carmona (X) 08:05 16:49
Barragem Marechal Carmona 08:07 16:47
Barragem Marechal Carmona (X) 08:09 16:45
Senhora da Graça 08:14 16:40
Idanha-a-Nova 08:20 16:35*
*Nas Quartas-feiras o regresso é às 13h30.

Os percursos e horários poderão sofrer alterações.



1 -  Se for um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 não utilize 
esta via de transporte.

2 - Em caso de  sintomas de COVID-19, contacte a Linha SNS 24 
através do número 808 24 24 24.

3 - Cumpra as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das 
mãos e do distanciamento físico.

4 - Utilize máscara enquanto espera pelo autocarro, à entrada e à 
saída, e durante a viagem.

5 - Desinfete as mãos antes e depois da viagem.

6 - Mantenha o máximo de distância em relação aos outros 
passageiros na fila de espera, à entrada e à saída do autocarro, e 
durante a viagem.

7 - Evite circular dentro do autocarro.

8 - Antes de entrar no autocarro, aguarde pela saída dos passageiros. 

9 - Respeite as indicações dos motoristas.

10 - Entre no autocarro pela porta de trás (quando aplicável).

COVID-19
NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE 

2m

Usar máscara

Manter uma distância
de 2 metros
das outras pessoas

Lavar as mãos com regularidade, 
com água e sabão ou solução
à base de álcool

Valor do bilhete de acordo com operador.
Residentes recenseados no concelho de Idanha-a-Nova poderão obter o passe gratuito.
Informações: +351 925 224 750

 Partida  Chegada

CARREIRA

ROSMANINHAL

IDANHA-A-NOVA

PERCURSO
E HORÁRIOS

Localidade Ida Volta

Rosmaninhal 07:20 17:35

Ponte do Aravil 07:44 17:11

Ladoeiro 08:00 16:55

Idanha-a-Nova 08:20 16:35*

*Nas Quartas-feiras o regresso é às 13h30.

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCEPTO FERIADOS)

Os percursos e horários poderão sofrer alterações.



1 -  Se for um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 não utilize 
esta via de transporte.

2 - Em caso de  sintomas de COVID-19, contacte a Linha SNS 24 
através do número 808 24 24 24.

3 - Cumpra as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das 
mãos e do distanciamento físico.

4 - Utilize máscara enquanto espera pelo autocarro, à entrada e à 
saída, e durante a viagem.

5 - Desinfete as mãos antes e depois da viagem.

6 - Mantenha o máximo de distância em relação aos outros 
passageiros na fila de espera, à entrada e à saída do autocarro, e 
durante a viagem.

7 - Evite circular dentro do autocarro.

8 - Antes de entrar no autocarro, aguarde pela saída dos passageiros. 

9 - Respeite as indicações dos motoristas.

10 - Entre no autocarro pela porta de trás (quando aplicável).

COVID-19
NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE 

2m

Usar máscara

Manter uma distância
de 2 metros
das outras pessoas

Lavar as mãos com regularidade, 
com água e sabão ou solução
à base de álcool

Valor do bilhete de acordo com operador.
Residentes recenseados no concelho de Idanha-a-Nova poderão obter o passe gratuito.
Informações: +351 925 224 750

CARREIRA

TERMAS
DE MONFORTINHO
(POR MONSANTO)


IDANHA-A-NOVA
PERCURSO
E HORÁRIOS

 Partida  Chegada

Localidade Ida Volta
Termas de Monfortinho 06:40 17:59
Monfortinho 06:46 17:53
Brejos 06:46 17:49
Penha Garcia 06:58 17:41
Serralheira 07:04 17:35
Eugénia (X) 07:09 17:30
Eugénia  07:09 --:--
Relva 07:12 17:27
Monsanto 07:15 17:24
Monsanto Baluarte 07:17 17:23
Monsanto 07:19 17:21
Relva 07:22 17:18
Eugénia  07:25 17:15
Devesa 07:25 17:13
Lagar Maria Martins 07:28 17:12
Carroqueiro 07:32 17:08
Carroqueiro (X) 07:32 17:03
Medelim 07:41 16:59
Proença-a-Velha 07:50 16:51
Cachouça 07:53 16:43
Idanha-a-Nova 08:12 16:35*
*Nas Quartas-feiras o regresso é às 13h30.

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCEPTO FERIADOS)

Os percursos e horários poderão sofrer alterações.



1 -  Se for um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 não utilize 
esta via de transporte.

2 - Em caso de  sintomas de COVID-19, contacte a Linha SNS 24 
através do número 808 24 24 24.

3 - Cumpra as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das 
mãos e do distanciamento físico.

4 - Utilize máscara enquanto espera pelo autocarro, à entrada e à 
saída, e durante a viagem.

5 - Desinfete as mãos antes e depois da viagem.

6 - Mantenha o máximo de distância em relação aos outros 
passageiros na fila de espera, à entrada e à saída do autocarro, e 
durante a viagem.

7 - Evite circular dentro do autocarro.

8 - Antes de entrar no autocarro, aguarde pela saída dos passageiros. 

9 - Respeite as indicações dos motoristas.

10 - Entre no autocarro pela porta de trás (quando aplicável).

COVID-19
NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE 

2m

Usar máscara

Manter uma distância
de 2 metros
das outras pessoas

Lavar as mãos com regularidade, 
com água e sabão ou solução
à base de álcool

Valor do bilhete de acordo com operador.
Residentes recenseados no concelho de Idanha-a-Nova poderão obter o passe gratuito.
Informações: +351 925 224 750

CARREIRA

TERMAS
DE MONFORTINHO
(POR ZEBREIRA)


IDANHA-A-NOVA
PERCURSO
E HORÁRIOS

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCEPTO FERIADOS)

 Partida  Chegada

Localidade Ida Volta

Termas de Monfortinho 06:45 18:50 

Torre (X) 06:52 18:43

Torre 06:56 18:39

Torre (X) 07:00 18:35

Alto do Pessegueiro 07:12 18:22

Salvaterra do Extremo 07:19 18:12

Alto do Pessegueiro 07:26 18:02

Cabeço Vermelho 07:26 17:54

S. Domingos X (Idanha) 07:29 17:15

S. Domingos (Idanha) 07:29 17:09

Zebreira 07:30 17:06

Zebreira (X) 07:35 16:57

Ponte do Aravil 07:57 16:55

Idanha-a-Nova 08:15 16:35*

*Nas Quartas-feiras o regresso é às 13h30.

Os percursos e horários poderão sofrer alterações.



1 -  Se for um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 não utilize 
esta via de transporte.

2 - Em caso de  sintomas de COVID-19, contacte a Linha SNS 24 
através do número 808 24 24 24.

3 - Cumpra as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das 
mãos e do distanciamento físico.

4 - Utilize máscara enquanto espera pelo autocarro, à entrada e à 
saída, e durante a viagem.

5 - Desinfete as mãos antes e depois da viagem.

6 - Mantenha o máximo de distância em relação aos outros 
passageiros na fila de espera, à entrada e à saída do autocarro, e 
durante a viagem.

7 - Evite circular dentro do autocarro.

8 - Antes de entrar no autocarro, aguarde pela saída dos passageiros. 

9 - Respeite as indicações dos motoristas.

10 - Entre no autocarro pela porta de trás (quando aplicável).

COVID-19
NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE 

2m

Usar máscara

Manter uma distância
de 2 metros
das outras pessoas

Lavar as mãos com regularidade, 
com água e sabão ou solução
à base de álcool

IDANHA-A-NOVA

CASTELO BRANCO

CARREIRA
INTERMUNICIPAL

Localidade Ida Volta
Idanha-a-Nova 08:25 --:--
Castelo Branco --:-- 17:15

Valor do bilhete de acordo com operador

 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
 Partida  Chegada

TRANSPORTES



AUTOCARRO

CARTÃO 
RAIANO
PERCURSOS
E HORÁRIOS

1 -  Se for um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 não utilize 
esta via de transporte.

2 - Em caso de  sintomas de COVID-19, contacte a Linha SNS 24 
através do número 808 24 24 24.

3 - Cumpra as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das 
mãos e do distanciamento físico.

4 - Utilize máscara enquanto espera pelo autocarro, à entrada e à 
saída, e durante a viagem.

5 - Desinfete as mãos antes e depois da viagem.

6 - Mantenha o máximo de distância em relação aos outros 
passageiros na fila de espera, à entrada e à saída do autocarro, e 
durante a viagem.

7 - Evite circular dentro do autocarro.

8 - Antes de entrar no autocarro, aguarde pela saída dos passageiros. 

9 - Respeite as indicações dos motoristas.

10 - Entre no autocarro pela porta de trás (quando aplicável).

COVID-19
NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE 

Localidade Ida Volta
Idanha-a-Nova 08:00 15:50
Monfortinho 08:45 15:05
Termas de Monfortinho 08:55 14:50
Torre 09:10 14:30
Salvaterra do Extremo 09:30 14:25
Segura 09:45 14:15
Idanha-a-Nova 10:15 13:30

SEGUNDA-FEIRA

Localidade Ida Volta
Idanha-a-Nova 08:00 14:50
Zebreira 08:30 14:20
Ladoeiro 08:55 13:50
Idanha-a-Nova 09:20 13:30 

TERÇA-FEIRA  PERCURSO 1

Localidade Ida Volta
Idanha-a-Nova 08:00 14:45
Aldeia de Sta. Margarida 08:30 14:15
São Miguel D'Acha 08:45 14:00
Oledo 09:00 13:45 
Idanha-a-Nova 09:15 13:30 

PERCURSO 2

Localidade Ida Volta
Idanha-a-Nova 08:00 15:30
Toulões 08:45 14:45
Alcafozes 09:00 14:25
Idanha-a-Velha 09:20 14:05
Proença-a-Velha 09:40 13:45
Idanha-a-Nova 09:55 13:30

QUARTA-FEIRA

Localidade Ida Volta
Idanha-a-Nova 08:00 15:10
Penha Garcia 08:45 14:35
Monsanto 09:05 14:15
Medelim 09:30 13:50 
Idanha-a-Nova 09:50 13:30 

Localidade Ida Volta
Idanha-a-Nova 08:00 15:05
Cegonhas 08:30 14:35
Soalheiras 08:45 14:20
Rosmaninhal 09:05 14:00 
Idanha-a-Nova 09:35 13:30 

QUINTA-FEIRA  PERCURSO 1

PERCURSO 2

 Partida  Chegada

2m

Usar máscara

Manter uma distância
de 2 metros
das outras pessoas

Lavar as mãos com regularidade, 
com água e sabão ou solução
à base de álcool

Município de Idanha-a-Nova
Lg. Do Município / 6060-613 Idanha-a-Nova
Tel.: +351 277 200 570
Email:: geral@cm-idanhanova.pt

+351 925 224 750


