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+TUB
Os Transportes Urbanos de Braga conseguiram em três 
anos consecutivos aumentar o número de passageiros 
transportados e a receita sem qualquer aumento de tarifário.

Neste período os TUB conseguiram aumentar o numero de 
passageiros transportados em 9% e a receita em mais de 7%.

Estes números evidenciam que há captação de novos clientes 
e que estes pagam os seus títulos de transporte. 

Tal só foi possível porque juntos conseguimos criar um 
ambiente favorável.

Eliminamos restrições aos reformados e aos estudantes. 
Reduzimos o preço dos cartões de passe e dos bilhetes de 
transbordo.

Colocamos novos abrigos, melhoramos frequências e 
lançamos novas linhas. Hoje temos os principais polos 
geradores de mobilidade da Cidade – Estação da CP, 
Central Camionagem, Centro da Cidade, Universidade do 
Minho, Hospital e Av. Robert Smith – ligados por linhas com 
frequências de 15 ou 20 minutos.

Facilitamos o acesso aos títulos de transporte. Alargamos 
os horários dos postos de venda, estamos no Balcão 
Único, inauguramos a Loja da Mobilidade na Central de 
Camionagem, possibilitamos o carregamento de passes pelo 
Multibanco e implementamos o TUB Agente Payshop com 
mais de 70 pontos de venda em todos o Concelho.

Com a presença nos principais eventos desportivos e 
culturais da Cidade – Semana Santa, Rampa da Falperra, 
Braga Romana, São João, Noite Branca e Época Natalícia 
– possibilitamos aos cidadãos o direito de acesso à cultura 
e ao lazer.

Tal foi possível porque os colaboradores dos Transportes 
Urbanos de Braga são capazes, estão focados nos clientes e 
estão totalmente comprometidos com os resultados.

Juntos fomos capazes!
Teotónio Andrade dos Santos, Administrador

Editorial Sociedade

Primeiro-Ministro elogia 
parceria pioneira TUB-Bosch
O Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, esteve em Leiria, a bordo de um autocarro dos 
TUB no evento “Industria 4.0 - Economia Digital”. A tecnologia Bosch, ainda em fase 
experimental, está instalada em duas viaturas dos TUB.

 

António Costa incentivou os TUB a continuarem com o trabalho desenvolvido em 
parceria com a Bosch, elogiando esta parceria tecnológica pioneira.

Sociedade

Primeiro-Ministro cliente TUB
Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, já é cliente dos TUB. O passe foi entregue pelo 
Administrador dos TUB, Eng. Teotónio Andrade dos Santos. O Primeiro-Ministro 
prometeu utilizar o passe assim que tenha oportunidade.



Notícia 

Apresentação de Resultados 
nos TUB
O Presidente da Câmara de Braga, Dr. Ricardo Rio, visitou os TUB no 
passado dia 18 de janeiro de 2017.

Para o Presidente da Câmara de Braga “os TUB estão a prestar um serviço 
público cada vez melhor, chegam a mais Bracarenses, a mais locais e de 
forma mais consistente, quer pela diversidade, quer pela regularidade das 
carreiras e com custos cada vez menores.“

Sem que se tenha verificado qualquer aumento de tarifários, os TUB 
fecharam o ano 2016 com uma receita total de 6,26 Milhões de Euros - 
resultante do aumento da venda de títulos (mais 3,67%) e do incremento do 
aluguer de viaturas (mais 25%) - passando a apresentar capitais próprios 
positivos.

Pode ver o vídeo da apresentação em http://blog.tub.pt/?p=2775

Mobilidade 

Transporte Flexível em 
Braga
Por forma a aumentar a eficiência e a sustentabilidade do serviço 
de transporte público os TUB substituiram um autocarro por um 
serviço de fléxivel entre Ruílhe e Tadim.

Esta carreira serve apenas duas crianças em 4 deslocações 
diárias entre a casa e a escola.

Desde setembro, e durante o primeiro período escolar, os 
autocarros foram substituídos por um veículo ligeiro que faz 45 
quilómetros por dia.

Esta é uma forma eficaz de garantir o serviço com uma redução 
de quilómetros e do consumo de combustíveis.

Veja uma das entrevistas em http://blog.tub.pt/?p=2630
Colaboração 

TUB e Hóquei Clube 
de Braga celebram 
protocolo
Os Transportes Urbanos de Braga e o Hóquei Clube de Braga 
assinaram, no dia 12 de janeiro um protocolo. 

Na assinatura do protocolo marcaram presença o Presidente do 
Conselho de Administração, Dr. Firmino Marques, o Presidente 
do HCBraga, Luís Botelho, e a Vereadora do Desporto, Sameiro 
Araújo.

Promoção 

TUB - Campanhas de 
Promoção
Os Transportes Urbanos de Braga continuaram as suas campanhas de 
promoção junto dos bracarenses, dando a conhecer os seus serviços, a 
sua oferta e as vantagens de se optar pelo uso do transporte público. 

Todos os bracarenses que passaram a ser clientes dos TUB na campanha 
realizada no Minho Center, durante 6 dias, tiveram a oferta do cartão.



Formação 

Pequeno Almoço Com...
A iniciativa “Pequeno Almoço Com...“, que integra o plano de formação dos 
TUB, contou com 3 sessões nos primeiros dois meses de 2017. 

No dia 25 de janeiro de 2017 a convidada foi a Drª. Iva Botelho, Doutorada 
em Arqueologia Preventiva e Licenciada em História da Arte. Iva Botelho 
é arqueóloga na empresa Metro do Porto (veja o vídeo em http://blog.tub.
pt/?p=2779)

No dia 27 de janeiro de 2017 o convidado foi o Secretário de Estado Adjunto 
e do Ambiente, Professor Doutor José Mendes, que considerou o BRT em 
Braga uma aposta racional e inteligente (veja o vídeo em http://blog.tub.
pt/?p=2777).

No dia 15 de fevereiro de 2017 o convidado foi o Eng.º Jorge Baptista, Co-
CEO da Primavera BSS que acredita que a tecnologia pode ser uma das 
bases do sucesso das empresas de transportes públicos (veja o vídeo em  
http://blog.tub.pt/?p=2781).

Entrevista 

Programa “Da Europa 
Para O Minho“
O administrador dos TUB, Professor Doutor Baptista da Costa, 
participou no programa da Rádio Antena Minho “Da Europa 
Para o Minho“, conduzido pelo diretor da Rádio e do Jornal 
“Correio do Minho“, Dr. Paulo Monteiro, e pelo eurodeputado 
Eng.º José Manuel Fernandes.

Para Baptista da Costa os objetivos da cidade para a mobilidade 
estão ao alcance e são uma obrigação, por isso, até 2025 
espera-se atingir os 20 Milhões de Passageiros Transportados 
nos TUB, ter 10 mil utilizadores diários de bicicleta, e reduzir em 
25% o número de carros a circular na cidade.

Para isso será feito um investimento mais avultado - num total 
de 250 milhões de euros, dos quais 135 milhões na fase inicial - 
no sistema regrante de transporte público - o Bus Rapid Transit, 
que está a ser trabalhado há mais de 4 anos. Relativamente 
ao financiamento será feito com recurso a fundos municipais, 
nacionais ou comunitários, podendo inclusivé os privados 
serem chamados a participar. O Programa do atual Governo 
inclui o BRT como solução da mobilidade para as cidades.

Para além disso serão ainda construídos numa primeira fase 
dois grandes interfaces, um no Novainho e outro em Ferreiros, 
e será ainda efetuada uma gestão inteligente dos semáforos.

Veja o Programa em http://blog.tub.pt/?p=2783
Opinião 

Revista Smart City
Os TUB escreveram um artigo de opinião para a Revista 
Smart City, dando a conhecer a estratégia de Braga relativa à 
mobilidade. Veja o artigo completo em http://blog.tub.pt/?p=2772



Eventos 

TUB Valentim
Os TUB celebraram o Dia dos Namorados com diversas iniciativas. Iniciativas 
essas que decorrerem entre o dia 7 e 16 de Fevereiro.

O concurso desafiou qualquer pessoa, seja cliente ou não, a partilhar uma 
manifestação de amor através de foto, vídeo, quadra ou outra. A manifestação 
de amor devia ser alusiva ao tema de S. Valentim e, de alguma forma, tinha de 
estar relacionada com os TUB.

Os vencedores do concurso foram:
1º Hélder Silva
2º Tiago Côto
3º Daniela Duarte

Foram ainda entregues os prémios do sorteio TUB Valentim 2017 a 3 clientes 
que viajaram durante o dia dos namorados:

-Paula Cristina Gomes Fonseca Serafim de Ferreiros
-Maria Aldina Figueiredo Ferreira de Real 
-Ricardo de Sousa e Saraiva Caldeira de S. Lázaro

Os prémios foram entregues numa cerimónia pública no dia 18 de Fevereiro, às 
11.30 horas, na Arcada, e foi animado com a presença e a alegria dos elementos 
da Tuna Feminina de Engenharia da Universidade do Minho (Tun’Obebes - 
Tuna Feminina de Engenharia da Universidade do Minho)

Durante o dia dos namorados os TUB presentearam os seus clientes com 
bombons de cholocate e o Tin.Bra marcou presença com atuações no interior 
dos autocarros.

TUBConsulting 

Candidaturas 
No dia 23 de janeiro de 2017 os TUB submeteram um artigo 
para participarem na conferência da UITP - União Internacional 
de Transportes Públicos e da BUSWORLD, denominada 
International Bus Conference. 

O artigo submetido abordava conceitos sobre “Bus Business 
& Operations“.

A conferência decorrerá no dia 23 e 24 de outubro de 2017 em 
Kortrijk, na Bélgica.

Os TUB submeteram também, no dia 24 de fevereiro de 2017, 
uma candidatura ao “Smarter Cities Challenge” da IBM.

Eventos 

TUB @ EEG - 
Universidade do 
Minho
Os TUB estiveram no dia 20 de fevereiro de 2017 na Escola 
de Economia e Gestão, da Universidade do Minho, a dar a 
conhecer a empresa aos alunos de licenciatura de Gestão e a 
partilhar os desafios que poderão ser alvo dos seus trabalhos.



TUBConsulting

TUB investem 3 Milhões 
de euros em   Autocarros 
Elétricos
Os TUB têm a sua génese na criação dos Transportes Coletivos de Braga, 
constituídos em 1882, possuindo assim já 135 anos de história. Neste 
momento os TUB são um dos principais players nacionais no domínio do setor 
do transporte colectivo rodoviário, sendo que é a melhor empresa nacional do 
setor, aumentando o número de clientes e de faturação de forma consistente 
ao longo dos últimos quatro anos.

Os TUB submeteram, no passado dia 24 de fevereiro de 2017, uma candidatura 
ao POSEUR, ao aviso POSEUR-07-2016-71, para a aquisição de 6 veículos 
100% elétricos. Mediante a aquisição de 6 veículos com propulsão 100% 
elétrica, os TUB terão oportunidade de reforçar o seu compromisso com a 
sustentabilidade e de melhorar a qualidade do serviço prestado, alcançando 
uma relevante redução das emissões poluentes, uma melhoria do serviço 
(fiabilidade e ruído) e a redução de custos operacionais.

De facto, a possibilidade de financiamento referida alia-se à oportunidade 
tecnológica colocada pelo desenvolvimento e existência de autocarros cada 
vez mais eficientes energeticamente, permitindo à Empresa apostar de forma 
decisiva na minimização do impacto ambiental da sua frota.

Sob o ponto de vista da oportunidade tecnológica, importa realçar os mais 
recentes desenvolvimentos que têm garantido o incremento dos níveis 
de autonomia das baterias, bem como a possibilidade de carregamentos 
mais céleres, os quais contribuem para promover a crescente utilização de 
autocarros elétricos em serviço de transporte público de passageiros.

Esta operação permitirá a materialização de uma estratégia ambiental inovadora 
e pioneira nos Transportes Urbanos de Braga (os quais, até então, utilizam, 
na sua maioria, veículos movidos a diesel), ao promover a implementação 
de ações que visam a descarbonização da cidade e, bem assim, uma maior 
satisfação dos utilizadores dos serviços prestados pelos TUB.

Esta candidatura visa a renovação da frota de autocarros de transporte 
urbano público coletivo de passageiros dos TUB, com o objetivo, não só, de 
introduzir na respetiva frota autocarros que utilizem fontes de energia mais 
limpas, como também, de melhorar a qualidade do serviço prestado. De facto, 
os TUB assumem um forte compromisso com a sustentabilidade da Cidade de 
Braga, pelo que procuram dar primazia à eficiência energética e à promoção da 
utilização de soluções mais económicas e que garantam reduções significativas 
do impacto ambiental da respetiva atividade. No entanto, a atual frota dos TUB, 
decorrente da elevada média de idades e da utilização do diesel enquanto 
principal combustivel não se coaduna com a estratégia definida pelos TUB.

Esta operação que os TUB colocaram em curso compreende a realização 
de um plano de investimento a decorrer durante um período de 18 meses. O 
lançamento do concurso público para aquisição de 6 novos “autocarros limpos” 
será lançado no mês de março de 2017, estando previsto que a encomenda 
dos veículos ocorra em novembro de 2017 e que, por sua vez, a receção do 
primeiro autocarro ocorra em maio de 2018, investindo assim 3 milhões de 
euros na sustentabilidade da Cidade.

Os operadores de transportes públicos europeus estão a optar pela mobilidade 
elétrica, prevendo-se que em 2025 esteja em circulação 6 100 veículos elétricos 
nas suas frotas, sendo que neste momento 21 países e 61 cidades já possuem 
veículos elétricos nas suas frotas de transportes públicos.

TUBConsulting 

Visita Cenertec 
Os TUB receberam no dia 24 de fevereiro de 2017 quinze 
formandos da pós graduação em Gestão de Operações e 
Serviços Industriais do CENERTEC - Centro de Energia e 
Tecnologia. Estes formandos, de empresas de renome, ficaram 
a conhecer a nova organização dos TUB, o Departamento de 
Engenharia de Equipamentos e Manutenção, bem como a 
codificação inteligente que serve de base à organização do 
armazém.

TUBConsulting 

PhD Student

Promoção 

Oferta de Bilhetes
No âmbito das parcerias existentes, os Transportes Urbanos 
de Braga ofereceram a bordo das suas viaturas, nos meses de 
janeiro e fevereiro, bilhetes para os jogos do ABC e do Hóquei 
Clube de Braga.



Mobilidade pelo Mundo 

Paris - BUS2025
Paris é a capital da França, faz parte da região Île-de-France 
e é atravessada pelo Rio Sena. O município de Paris possui 2 
229 621 habitantes, sendo a cidade mais populosa da França.

Paris é um hub de transportes, tanto ao nível ferro e rodoviário 
como ao nível aéreo. O STIF – Syndicat des Transport d’Île-
de-France, supervisiona a rede de transportes na região. O 
STIF funciona como autoridade da região coordenando e 
contratando a RATP (que opera 347 linhas de autocarros, o 
Metro, 8 linhas de elétrico - tram - e algumas linhas da RER), 
a SNCF (que opera linhas férreas suburbanas, uma linha de 
TRAM, e as restantes seções da RER), e a OPTILE (consórcio 
de operadores privados que gere 1176 linhas de autocarros).

A STIF disponibiliza ainda as Véligo, espaços seguros para 
guardar as bicicletas. A cidade possui ainda o sistema de 
bicicletas partilhadas Vélib, um dos que melhor funciona no 
mundo.

A RATP comprometeu-se a uma enorme mudança tecnológica 
e ambiental: ter uma frota de 4 500 autocarros limpos em 2025. 

O programa BUS2025, reflete o desejo do STIF, em eliminar 
os autocarros a diesel desta região. Assim o plano pretende 
que a frota consista 80% em autocarros elétricos e 20% a gás, 
sendo que este plano permitirá à RATP reduzir as emissões de 
Gases de Efeito de Estufa e ser o operador lider mundial em 
autocarros limpos.

Melhorias 

Abrigo - São José
Os Transportes Urbanos de Braga colocaram um novo abrigo 
na Rua de São José. 

Crónica 

Golpe de Vista 
Eu chamo-me Filipe Azevedo e tenho a honra 
de inaugurar no Tub Jornal uma participação 
regular, com esta crónica, a que dei o título 
Golpe de Vista.

E para fazer jus ao nome, nada como 
começar por falar em Cegos! Espero não ferir 
as susceptibilidades de quem vê!

Mesmo correndo o risco de estar a arranjar 
lenha para me queimar, deixem-me dizer-vos 

que um dos piores castigos que podem infligir a um cego é darem-lhe um rolo 
de papel higiénico ou de cozinha, escrito em Braille. Aquilo para ler ainda é 
jeitoso, mas para o resto arranha que se farta!

Por favor não me castiguem por eu usar a palavra cego e não invisual, 
pois vocês ao chamarem invisuais ainda os estão a pôr mais deficientes! 
Como sabem visão e visual não são a mesma coisa. Logo, um invisual será 
alguém desprovido do seu visual, ou então, numa tradução livre mas mais 
respeitadora dos direitos do homem, alguém que não tem um visual que se 
apresente, vulgo feio.

Tenho de dizer que quando alguém diz que eu sou invisual fico triste, porque 
já me basta a cegueira! Não preciso de acumular mais a deficiência no visual, 
ainda que seja verdade, prefiro que não mo digam!

E então se for uma pessoa do sexo feminino a vir com essa conversa, a 
minha auto-estima fica reduzida a cinza.

Por falar em visual, não sei se já repararam, mas existem muitos cegos que 
são gordos. E sabem porquê? Porque não vêem o que comem!

E a este propósito, todos sabemos que muita gente quando quer dizer que 
uma pessoa é gorda, tem a mania de dizer que é uma pessoa forte. Que raio 
de tendência para amaciar!

Garanto-vos que muitos gordos não têm força nenhuma. Basta caírem ao 
chão nunca mais se levantam. Esses fortes? Só se for nos dentes!

Por isso deixemo-nos de dizer que um gordo é forte sem antes lhe medirmos 
a força.

É tão bom quando nós usamos as palavras correctas!

Ah. E aquele utensílio que os cegos usam para andarem aí na rua a bater em 
tudo quanto é sítio chama-se Bengala! Não se chama varinha, nem caninha, 
nem muleta, nem muito menos pauzinho!

Podem ficar tranquilos que não vou andar sistematicamente a falar de cegos, 
pois isso iria condicionar grandemente o meu Golpe de Vista!

Quanto aos gordos, aí já não prometo! Tudo depende de como correr a minha 
dieta!

Filipe Azevedo



Eventos 

35º Aniversário 
Os TUB reuniram a família no dia 1 de fevereiro de 2017 
para comemorarem o 35º aniversário da empresa. As 
comemorações incluiram diversas iniciativas ao longo do dia 
que culminaram com um jantar  organizado pelo CRPT - Clube 
Recreativo de Pessoal dos TUB.

O jantar, que teve lugar nas instalações dos TUB, na Quinta de 
Santa Maria, contou com a presença do psicólogo, Professor 
Jorge Sequeira e do Presidente da Câmara Municipal de 
Braga, Dr. Ricardo Rio.

Jorge Sequeira referiu que uma empresa de transportes que 
consegue em três anos consecutivos aumentar o número de 
passageiros transportados, aumentar a receita sem aumentar 
o tarifário e ainda obter resultados líquidos positivos, só pode 
ser constituída por colaboradores que formam uma equipa 
vencedora. 

O professor abordou na sua apresentação, temas como a 
comunicação, o comprometimento, a comunhão de objetivos, 
a coesão e a confiança para a obtenção de grandes resultados.

Ricardo Rio, no encerramento da sessão, mostrou- se satisfeito 
pelo 35.º aniversário dos TUB realçando a importância, 
o empenho e a dedicação dos seus colaboradores nos 
resultados obtidos.

Ricardo Rio finalizou a sua intervenção dizendo que enquanto 
for presidente da Câmara Municipal de Braga os Transportes 
Urbanos de Braga nunca deixarão de ser uma empresas 
100% detida pelo Município.

Pensamento 

“O que faz andar a estrada? É o 
sonho. Enquanto sonharmos, a 
estrada permanecerá viva. É para 
isso que servem os caminhos, para 
nos fazerem parentes do futuro.” 
Mia Couto, biólogo e escritor moçambicano.

Mobilidade pelo Mundo

Erasmus +
Os Transportes Urbanos de Braga receberam um grupo de seis alunos, 
oriundos da cidade de Istambul, na Turquia, no âmbito do programa comunitário 
Erasmus +. 

Entre os dias 4 e 17 de fevereiro de 2017, os alunos, que estudam numa escola 
profissional na área de Transportes, tiveram oportunidade de conhecer os 
diversos departamentos dos TUB, em particular as áreas da Logística e da 
Exploração.

TUBConsulting

Visita a Viseu
Uma equipa do TUBConsulting esteve presente em Viseu durante dois dias. 

No primeiro dia a equipa visitou o Centro de Inovação Tecnológica da IBM e o 
Centro de Operações de Transportes de Viseu onde a empresa Berrelhas tem 
a concessão para a operação urbana. 

No segundo dia a equipa participou na Conferência organizada pela Transportes 
em Revista “Mobilidade | Planear - Financiar - Contratualizar”
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Braga Cultural

Lausperene
Lausperene, que significa louvor perene, é a designação dada na Igreja Católi-
ca Romana à exposição continuada do Santíssimo Sacramento da Eucaristia 
(hóstia consagrada) à adoração dos fiéis.

A instituição do Sagrado Lausperene em Braga data de 1710, tendo sido intro-
duzida pelo então Arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles.

A cidade de Braga conserva esta antiga tradição de, no decurso da Quaresma, 
todos os dias expor à adoração dos fiéis o Santíssimo Sacramento, desde o 
princípio da manhã até ao fim da tarde, passando sucessivamente de igreja 
para igreja. 

É uma devoção muito assumida não só pelas igrejas, que adornam as suas 
tribunas e os seus altares com belos arranjos florais, mas também por todas as 
pessoas crentes que acorrem às igrejas para visitar o senhor exposto.

Locais e Respetivas Datas 2017

Colaborador em Destaque

Filipe Azevedo
José Filipe Almeida de Azevedo tem 35 anos, pai de uma 
filha, é natural da freguesia de Canelas concelho de Penafiel, 
e reside em Braga desde 2005.

 
A este propósito afirma, (num tom bem humorado), que só 
ficou em Braga porque o Comboio parou aqui e não andou 
mais! 

Piadas à parte, a verdade é que veio residir para Braga por 
causa da sua companheira com quem vive há 10 anos, e 
considera ter sido a decisão mais acertada da sua vida. 

Colabora com os Transportes Urbanos de Braga desde 2007, 
desempenhando até hoje a função de telefonista. Para além 
de ser a voz dos Transportes Urbanos de Braga, desempenha 
várias outras funções extra laborais, tais como: dirigente 
associativo, músico cantor e compositor, locutor numa Web 
rádio, podcaster, entre outras.

Já fez teatro amador, e adora declamar poesia. Também gosta 
muito de ler, de ir a concertos, de futebol, viajar e interessa 
particularmente pelas  questões políticas e sociais.

Não gosta de romances, nem de livros cor de rosa. “Um livro 
tem de me dar prazer, mas também de me enriquecer.

Já no que concerne ao futebol, afirma pereptoriamente ter 
plena consciência que é a sua única bolha irracional, mas que 
isso lhe dá imenso prazer.

Considera que Freddie Mercury é a melhor voz de sempre da 
música mundial, e que em Portugal José Afonso é aquele que 
apresentou até hoje a obra mais rica e densa, não esquecendo 
no entanto José Cid que em sua opinião é um dos músicos 
mais completos e ecléticos que o nosso país conheceu.

Quanto lhe perguntam qual é a característica que mais valoriza 
em si próprio,  a resposta está na ponta da língua. “O sentido 
de humor”. Os seus lemas de vida são duas frases de sua 
autoria: “Nas vitórias preparado para perder, e nas derrotas 
preparado para vencer”. E também: “Somos cada vez mais 
felizes à medida que nos desprendemos dos bens materiais”.

Em relação aos TUB, entende que a empresa está a 
atravessar um período de grande transformação, que já se 
traduz numa melhoria real do serviço prestado aos clientes.  
“Para um colaborador é sempre um motivo de orgulho andar 
na rua e colher o feadback das pessoas que não se coíbem 
em demonstrar a sua satisfação pelos progressos alcançados 
nos transportes públicos da sua cidade.

Sé Primaz - 1 e 2 Março
Seminário - 3 e 4 Março
Misericórdia - 5 e 6 Março
Penha - 7 e 8 Março
Salvador - 9 e 10 Março
Santo Adrião - 11 e 12 Março
Cividade - 13 e 14 Março
Maximinos - 15 e 16 Março
Asilo de S. José - 17 e 18 Março
S. Lázaro e Ferreiros - 19 e 20 Março
Terceiros - 21 e 22 Março

Pópulo - 23 e 24 Março
Santa Cruz - 25 e 26 Março
S. João do Souto - 27 e 28 Março
Carmo - 29 e 30 Março
São Victor - 31 Março e 1 Abril
São Marcos - 2 e 3 Abril
Lapa - 4 e 5 Abril
Congregados - 6 e 7 Abril
São Vicente - 8 e 9 Abril
Senhora-a-Branca - 10 e 11 Abril
Instituto Mons. Airosa - 12 e 13 Abril


