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Foi lançado há um mês e o balanço não podia ser mais positivo. Chama-se LINK e está aí para
servir todos os cidadãos que afluem às cidades do Médio Tejo.
O serviço possibilita a circulação, nos dias úteis, entre todas as cidades do Médio Tejo,
Abrantes, Entroncamento, Fátima, Ourém, Tomar e Torres Novas, com intervalos de 2,5h em
2,5h. E são vários os utilizadores que já experimentaram esta nova valência do Transporte a
Pedido, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Eduardo Oliveira, 65 anos, empresário, de Ourém, foi um dos utilizadores do LINK no passado
mês de dezembro.
Eduardo recorreu ao LINK para viajar de Ourém para Torres Novas e de Ourém para Tomar.
Foi à chegada a Tomar, em concreto ao hospital da cidade, no dia 19 de dezembro, que nos
referiu que não poderia estar mais satisfeito com o novo serviço.
Começou por contar que tomou conhecimento do LINK, através da Associação Empresarial
Ourém- Fátima (ACISO), numa altura em que tinha ficado sem carro, logo, a novidade chegou
na altura certa.
Com a necessidade de se deslocar para Torres Novas, em primeiro lugar, e dias após para
Tomar, não hesitou em contactar o número de reservas gratuito 800 209 226 da CIM do Médio
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Tejo e procedeu às suas reservas.
“Tenho feito as reservas das viagens através do telefone, onde fui muito bem atendido, mas já
conheço o portal de reservas online. Já recomendei o serviço a várias pessoas que não o
conheciam e tenho dito que temos um transporte muito eficiente e muito interessante uma vez
que transita pelas cidades do Médio Tejo”, reconheceu Eduardo.
Quando questionado sobre se já fez contas sobre as mais valias do serviço, o empresário de
Ourém afirmou que considerou “o valor justo”, quando comparado com o gasto do transporte
privado que, no seu entendimento, “ficaria muito superior”. Depois, realçou que com o LINK
evita-se outros constrangimentos, por exemplo, o de estacionar. “Hoje, estacionar aqui no
hospital seria muito complicado e com o LINK foi tudo muito simples”, salientou.
Eduardo Oliveira deixou elogios ao cumprimento do horário e à comodidade que as viagens do
LINK lhe conferiram, dando conta que “o transporte foi ótimo, a carrinha era nova e o motorista
foi simpático, logo, não tenho não a apontar”.
Recorda a CIM do Médio Tejo que para utilizar o LINK basta o cliente recorrer ao sistema de
reservas, que são feitas através do número de telefone gratuito 800 209 226, de segunda a
sexta-feira (exceto feriados), no horário das 9h00 às 15h00 do dia útil anterior ao que o cliente
pretende viajar. Mas não fica por aqui, o LINK tem reservas
online(transporteapedido.mediotejo.pt/Reservas), que deverão ser realizadas também até às
15h00 do dia anterior à viagem, mas durante todos os dias da semana.
De salientar que todos os serviços de Transporte a Pedido beneficiam atualmente de um
desconto atribuído no âmbito do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária. Neste
sentido, com o LINK é possível fixar o custo de bilhete a preço reduzido entre 3€ e 4€ para
todas as ligações entre cidades do Médio Tejo, sendo possível usufruir de 30% de desconto na
aquisição de carteira de 10 bilhetes pré-comprados.
O projeto é cofinanciado pelo Fundo Ambiental através do Programa de Apoio à Redução
Tarifária.
Veja o vídeo:

Onde apanhar o “LINK”:
Abrantes – terminal rodoviário, Largo 1º de Maio, hospital;
Entroncamento – hospital, estação ferroviária, Lar dos Ferroviários;
Fátima – terminal rodoviário, Santuário;
Ourém – mercado, bombeiros;
Tomar – terminal rodoviário, hospital e Instituto Politécnico de Tomar;
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Torres Novas – terminal rodoviário, hospital, centro comercial (Torres Shopping).
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