
Redesenho da rede de ônibus (Bus Network Redesign)

Melhor rede de ônibus: novas 
conexões, mais serviços, 
com maior frequência

Veja o que isso significa para Melrose.



A rede hoje



Nossa proposta Todos os detalhes e mapas 
completos disponíveis  em:

mbta.com/bnrd

../../mbta.com/bnrd


Novas Conexões

Como fica seu percurso em Melrose

Se estiver indo para… A nova linha é... Novidades...

Anderson/Woburn, 
Woburn, Stoneham, 
Melrose, Malden

133  Anderson - Woburn -
Stoneham - Melrose -
Malden

A nova Linha 133 passa pela Anderson/Woburn, Montvale Ave, pela 
nova conexão leste-oeste na Stoneham e Melrose, e substitui partes 
da 131, 134, 354

Detalhes disponíveis em: mbta.com/bnrd
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Como fica seu percurso em Melrose

Se estava tomando 
a linha… A nova linha é... Novidades...

106 106  Lebanon Loop -
Wellington

A Linha 106 vai para o Gateway Center e substitui a 97 e partes da 
105, 430. Maior frequência de serviços aos domingos

131 (Upham St / East of 
Main St)

131  Melrose - Saugus - Lynn Linha 131 com frequência média de serviços passa para maior 
frequência de serviços ao meio-dia, à noite e fins de semanas; vai 
para a Saugus e Lynn e substitui parte da 428, 429

131 (Porter St, Grove St, 
Laurel St, East St, Waverly 
St)

131  Melrose - Saugus - Lynn Ande 1/4 de milha até a Linha 131 na Upham St.

131 (Melrose Highlands -
Upham St)

133  Anderson - Woburn -
Stoneham - Melrose

A nova Linha 133 passa pela Anderson/Woburn, Montvale Ave, pela 
nova conexão leste-oeste na Stoneham e Melrose, e substitui partes 
da 131, 134, 354

132 132  Stoneham - Malden A Linha 132 continua a mesma com novos serviços aos domingos

136 137  Reading - Wakefield -
Malden

A combinação da Linha 136 com a 137 (atualmente em vigor) 
continua; consulte a Linha 137 para outras alterações

137 (Reading - Walkers 
Brook Dr & south of 
Wakefield Sq)

137  Reading - Wakefield -
Malden

A Linha 137 vai para a Quannapowitt Dr; fornece serviço de ida e 
volta na Pleasant St e Lowell St em Wakefield e não passa na Cordis 
St/Vernon St; mantém o loop com a antiga Linha 136

137 (North Ave - Wakefield 
Sq)

137 Reading - Wakefield -
Malden

Ande até a Linha 137; algumas paradas estão a mais de 1/2 milha dos 
serviços de trânsito

430 (Saugus Center -
Salem & Lebanon St, 
Malden Station)

105  Saugus - Malden A Linha 105 vai para Saugus e substitui parte da 430; novos serviços 
aos domingos para o Saugus Center e serviços matinais e de 
madrugada aos sábados

430 (Saugus Iron Works 
loop, Vine St)

105 Saugus - Malden ou 131 
- Melrose - Saugus - Lynn

Ande até  a Linha 105; a maioria das paradas fica a até 1/2 milha dos 
serviços de trânsito, exceto para as paradas da Appleton St

430 (Salem & Lebanon St -
Malden)

106 Lebanon Loop -
Wellington

A Linha 106 vai para o Gateway Center e substitui a 97 e partes da 

Linhas atuais

105, 430. Maior frequência de serviços aos domingos

Detalhes disponíveis em: mbta.com/bnrd

Linhas designadas como "T" na frente do número oferecem serviços a 
cada 15 minutos ou menos, 7 dias por semana, das 05h00 às 01h00
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O que significa para você
Mais serviços aos fins de semana.

Proposto

85%
% de aumento nos serviços 
aos domingos (receita por 

milhas/veículos)

Mais serviço ao meio-dia, à noite e fins de 
semana.

Novo serviço noturno e aos fins de semana em 
East Melrose e Melrose Highlands. 

Novo serviço aos domingos na Route 132.

Melhor acesso aos principais destinos.

Proposto

10K
Mais residentes com 

serviço mais rápido e com 
maior frequência ao 

Stoneham Center

Melhor serviço e conexões para Malden e 
Orange Line. 

Novas conexões diretas para Anderson/Woburn 
Station, Woburn, Stoneham, Square One Mall, 
Saugus e Lynn.

Serviço simplificado.
Hoje Proposto

0 2
Número de linhas com 

serviço consistente 7 dias 
por semana

Mais linhas com o mesmo serviço o dia todo, 
todos os dias. Menos exceções, variações e 
complicações.

Mas não podemos fazer sem sua ajuda.
Deixe sua opinião em: mbta.com/bnrd

http://mbta.com/bnrd



