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Com orgulho no passado,
transportando para o futuro
A Auto Viação do Tâmega foi fundada 19 de maio de 1944, pelos já falecidos sócios Teodoro
de Freitas e Alberto Augusto Antas, que estavam longe de imaginar o quanto esta empresa
iria representar em termos de dinamismo e importância para a Região.
como entidade por quotas, sendo constituída por quatro sócios.
Possui exclusividade em cerca de 70 concessões oficiais para
a atividade de transporte público rodoviário de passageiros, as
quais se inserem nos concelhos de Chaves, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Valpaços, Vinhais, Boticas, Montalegre, Peso da
Régua, Santa Marta de Penaguião, Ribeira de Pena e Mirandela.
Em serviços de Expressos, vai diariamente a Braga, Porto,
Coimbra e Lisboa, oferecendo muitos e diversos horários. A
vertente de Aluguer Ocasional tem vindo, de ano para ano, a
assumir uma expressão cada vez maior ao nível da atividade
da empresa. Já os serviços de transportes internacionais são
assegurados em parceria com a entidade INTERNORTE, onde
são assegurados transportes para Espanha, França, Bélgica,
A sua atividade teve início com um camião de carga, passando mais tarde a empresa à aquisição de um autocarro da marca
Volvo, matrícula SP-10-87, de 31 lugares, destinada a fazer a
carreira de serviço público entre Chaves e Vinhais, constituindo
desta forma a primeira concessão oficial.
Como nota de curiosidade, é de salientar que o sócio fundador, Teodoro Freitas, manteve-se nos comandos da empresa
até ao ano de 1976. Foi o seu dinamismo e vontade férrea que
a catapultaram para o lugar de destaque que a mesma já tinha
quando, por motivos de força maior, cedeu a sua posição.
No presente, a Auto Viação do Tâmega ainda permanece

Luxemburgo…
Atualmente, e para concretizar tudo isto, a Auto Viação do
Tâmega conta com cerca de 147 colaboradores, sendo que a
respetiva frota ascende a 140 viaturas. É uma empresa que
sempre se definiu por uma atitude responsável pela segurança
dos passageiros e pela relação de simpatia e disponibilidade
entre colaboradores e os mesmos passageiros. Perante o novo
paradigma na área da mobilidade e transportes, atua sob o
compromisso de melhorar as condições de informação junto dos
passageiros, através da adoção das tecnologias, implementando
Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) e melhorias no conforto
dos seus clientes.

