
 

      

 

COMBOIOS URBANOS 

Transbordo Rodoviário – Comboio 15763 

Informamos que por motivo de obras na Linha do Norte a cargo da IP - Infraestruturas 

de Portugal será efetuado transbordo rodoviário ao seguinte comboio nos períodos 

abaixo indicados: 

Comboio Origem / Destino Datas 
Serviço rodoviário de 

substituição entre: 

15763 
Porto S. Bento 23h40  

Aveiro 01h13 

domingo a quarta-feira e sábado 

30 de novembro a 21 de dezembro 
Porto São Bento - Esmoriz 

Horários e locais de paragem dos autocarros (*): 

Estação Local de paragem 15763 

Porto São Bento Estação 23:40 23:40 

Porto Campanhã Rua da Estação, paragem BUS 23:55 23:55 

General Torres Av. da República, BUS Espírito Santo (sentido Porto→Gaia) | 00:05 

Vila Nova de Gaia Paragem em frente à estação | 00:08 

Coimbrões Rua Machado Santos, paragem BUS junto à ponte | 00:13 

Madalena Av. Gomes Júnior, paragem BUS junto ao café Rego D’Agua | 00:18 

Valadares Paragem em frente à estação | 00:26 

Francelos Paragem em frente à estação (lado do mar) | 00:31 

Miramar Paragem na rotunda da Capela do Sagrado Coração de Jesus | 00:36 

Aguda Av. Jorge Correia, junto à Confeitaria Vértice | 00:41 

Granja Paragem em frente à estação | 00:45 

Espinho Paragem na estrada nacional 109, junto à Biblioteca | 00:50 

Silvalde Paragem Rua do Golfe junto ao Apeadeiro | 00:55 

Paramos Paragem na Rua Coração de Jesus junto ao Apeadeiro | 01:00 

Esmoriz Paragem na rua do cais da Estação 00:25 01:10 

(*) Os tempos de trajeto apresentados são indicativos, podendo variar em função das condições de trânsito. 

Nota: O comboio com saída de Esmoriz à 01h15 aguarda pela chegada dos autocarros. 

No serviço rodoviário de substituição não é permitido o transporte de bicicletas e não é possível o transporte de 

cadeiras de rodas. O transporte de animais de companhia de pequeno porte é permitido se o animal viajar 

acondicionado em contentor apropriado que possa ser transportado como volume de mão. 

 

Para mais informações, por favor consulte: Linha de Atendimento (808 109 110 - custo de uma chamada para a rede 

fixa nacional), Gabinetes de Apoio ao Cliente e Bilheteiras CP. 
 


