Informação ao
Público
Estimado cliente:
A Boa Viagem informa que dará início aos serviços de período escolar no dia 13 de Setembro, data
que começa o ano lectivo na maioria dos Estabelecimentos de Ensino na área geográfica onde a
empresa opera.
Alguns serviços podem ter sofrido alterações de horário, relativamente ao ano lectivo anterior, para o
efeito e devido esclarecimento, tem as seguintes opções:





Informar-se nas nossas bilheteiras
Solicitar o seu horário actualizado
Ligar para a nossa linha de apoio ao cliente 707 201 371 (a chamada tem o custo de
uma chamada local) ou

Consultar a aplicação

App myBV

Aos estudantes que iniciam um novo período escolar, professores e demais profissionais ligadas à
área do ensino, bem como aos parceiros no transporte escolar - Autarquias, Escolas, Instituições e
restantes clientes, a Boa Viagem deseja os melhores sucessos e um excelente ano lectivo 2017/2018.
Consulte abaixo o calendário de funcionamento completo para o ano lectivo 2017/2018, dos serviços
de carreiras regulares de Transporte Público de Passageiros.

Calendário de Funcionam ento 2017 -2018
C arreiras Regulares de Transporte Público de Passageiros

Serviços realizados em Período Escolar
13 de Setembro a 15 de Dezembro de 2017

1º Período

3 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2018

2º Período

15 de Fevereiro a 23 de Março de 2018

2º Período

9 de Abril a 15 de Junho de 2018

3º Período

Serviços realizados em Período Não Escolar
1 de Setembro a 12 de Setembro de 2017

Férias Escolares

16 de Dezembro de 2017 a 2 de Janeiro de 2018

Férias do Natal

12 de Fevereiro a 14 de Fevereiro de 2018 (Carnaval)

Férias do Carnaval

24 de Março a 8 de Abril de 2018

Férias da Páscoa

16 de Junho a 31 de Julho de 2018

Férias Escolares

1 a 31 de Agosto de 2018

Férias Escolares (Agosto)
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