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Oferta de transportes vai triplicar
Foto: Maria João Gala /Global Imagens

A partir de janeiro, o concelho de Famalicão vai ter mais autocarros. A oferta
de transporte público rodoviário vai ter mais percursos e mais horários.
A adjudicação do serviço à Transdev, que vai permitir "triplicar" o transporte público
rodoviário, inclui um total de 50 linhas de transporte, sendo que, destas, 18 são novas e 23
possuem serviço ao fim de semana. O serviço foi adjudicado por mais de cinco milhões
de euros.
Este serviço é transitório e vai vigorar até ao arranque do projeto MobiAve, que engloba
uma nova rede intermunicipal desenhada entre os municípios de Famalicão, Trofa e Santo
Tirso. Famalicão deverá investir 54 milhões de euros nesse projeto conjunto.
Para o presidente da câmara municipal, Mário Passos, "o esforço financeiro" associado a
esta rubrica é "um bom exemplo da preocupação que este executivo tem em melhorar a
qualidade de vida dos famalicenses e em ir ao encontro das suas necessidades".
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