Os horários de início e fim dos diversos agrupamentos escolares que
servimos são muito relevantes para a STCP, para conseguirmos dar a mobilidade
aos alunos que estes efetivamente precisam.
O alerta enviado é assim da máxima importância para a STCP e foi já
analisado, tendo dado origem a uma alteração que será implementada no nosso
horário desta linha já a partir do dia 22 de novembro e que prevemos vá de
encontro ao interesse de todos.
A STCP tem uma viagem que inicia atualmente na paragem Cabine, na
Madalena, que pretende dar resposta à chegada dos alunos via linha 901 poucos
minutos antes das 8h00 da manhã.
Admitimos que existam alunos que pretendam deslocação para este
agrupamento antes da referida paragem Cabine e assim vamos antecipar a entrada
em linha desta viagem para Coimbrões, admitindo com esta alteração dar a
resposta pretendida com a chegada atual ao término Escolas em Valadares pelas
7h56m. Pelas observações que fizemos dos horários da viagem é habitual chegar
cerca de 1 a 2 minutos antes deste horário.
Temos de salientar que esta viagem está articulada com a linha 906, que
também serve uma escola relevante na Madalena e que irá passar antes da linha
901 em Coimbrões, cerca de 2 minutos. Deste modo os alunos que pretendam
acesso à escola de Valadares e que entrem antes de Coimbrões devem utilizar a
linha 906 e fazer o transbordo nas paragens entre Coimbrões e Cabine para esta
linha 901, que deverá circular 2 minutos após a passagem da 906.
Ação a implementar pela STCP: a viagem do Turno 3 que iniciava às 7h45 em
Cabine, passará a iniciar às 7h34 em Coimbrões, a partir de 22 de novembro
Os alunos de Valadares que tenham proveniência anterior a Coimbrões (por
exemplo do Candal) terão de apanhar a linha 906 e efetuar transbordo entre
Coimbrões e Cabine.
É expectável que a linha 906 passe 2 minutos antes desta viagem da linha 901.
Desta forma prevê-se a chegada dos alunos à escola antes das 8h00, conforme
solicitado pela Diretora Municipal de Educação e Saúde da CMVNG e pela direção
do Agrupamento de Escolas de Valadares.
Para complementar, segue abaixo nossa informação interna de horários,
assinalando a referida viagem a amarelo:
1) Horário da Linha 901 atualmente em vigor:

2) Horário da Linha 901 com ajustamento da viagem a chegar ao
Agrupamento de Escolas de Valadares às 7h56m (assinalada a amarelo), a
implementar a 22 de novembro.
Também segue abaixo o horário da linha 906 que tem de manter articulação com o
horário da linha 901.

Estaremos sempre disponíveis para avaliar quaisquer dificuldades que
verifiquem neste âmbito, sendo certo que temos de ter em consideração outros
interesses ao longo da linha (passagem por exemplo noutras escolas, ou turnos de
hospitais) e articulação com outras linhas que possam ser relevantes.
Esperamos que este ajustamento permita resolver a dificuldade assinalada.
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