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Editorial

Continuar a Construir 
o Futuro
 

Os Transportes Urbanos de Braga têm vindo nos últimos 
quatro anos a aumentar de forma consistente o número 
de passageiros transportados. 

São mais de 14% desde 2013 e mais de 5% só no 
ano 2017. No passado mês de outubro ultrapassamos 
por várias vezes os 50.000 passageiros transportados 
num só dia. Chegamos, inclusivamente, no dia 10 de 
outubro, a transportar mais de 52.000 passageiros.

Ainda em outubro, ultrapassamos, num só dia, os 4100 
passageiros na linha 74 Camélias - Hospital. Na linha 
95 Minho Center - Nova Arcada já superamos os 3400 
passageiros e na linha 96 Hotel Lamaçães - E Leclerc, 
com pouco mais de um mês de operação, já superamos, 
num só dia, os 1200 passageiros.

Estamos atentos à vida da cidade e à sua dinâmica. 
Procuramos antecipar e responder às suas 
necessidades. Para tal em quatro anos admitimos 
65 motoristas. Os cidadãos, por seu turno, têm vindo 
a percecionar essa melhoria e a optar pelos nossos 
serviços.

Cabe-nos pois, a todos, continuar a melhorar o serviço. 
Na manutenção, na área comercial, nos motoristas, 
no planeamento, nos recursos humanos, na área 
financeira, todos temos de continuar a melhorar o nosso 
trabalho individual e coletivo.É imprescindível continuar 
a crescer e a aumentar o número de clientes.

Só assim será possível continuar a reduzir o transporte 
individual, reduzir as emissões poluentes na nossa 
cidade, reduzir a despesa das famílias, melhorar 
os resultados da nossa empresa e continuar a criar 
emprego.

Vamos continuar a construir o futuro!

          Teotónio Andrade dos Santos, Administrador

TUB Consulting

TUB - O Centro Nervoso da 
Cidade
Os TUB são herdeiros de uma larga tradição, mas a sua ambição leva-os a fazer 
futuro a cada dia, através da sua imagem dinâmica e de continuidade.

Assumindo uma visão no sentido de ser reconhecida no domínio da mobilidade urbana 
integrada, como elemento distintivo na sociedade em termos de identidade coletiva, 
os TUB conduzem a sua atividade fixada em valores como conforto e acessibilidade, 
informação e partilha, património, transparência e pertença. 

É esta visão que orienta os TUB na sua busca constante de criar novos meios e 
mecanismos de servir os seus clientes, reconhecendo a importância e valor da 
informação e na disponibilização desta. 
A evolução tecnológica oferece novas oportunidades e desafios às cidades, basta 
olharmos para a década passada e ver que o uso crescente da tecnologia, em todos 
os setores da sociedade, levou as cidades a integrarem a mais moderna tecnologia 
de modo a sustentar o seu desenvolvimento, seja este económico como político mas 
tudo isto criou também alguma incerteza. 

É certo que esta incerteza oferece possibilidades de crescimento, mudança e inovação, 
até porque os desafios enfrentados incentivam ao surgimento de ideias e tecnologias 
que, como as Tecnologias de Informação (TI) e os Sistemas de Informação (SI), 
podem transformar o panorama desta época. Assim, com a aplicação das TI e dos SI 
às cidades, viu-se nascer o conceito de Smart Cities, conceito que demonstra que a 
Mobilidade Urbana Sustentável (MUS) tem um papel a desempenhar na promoção da 
qualidade de vida dos utilizadores da cidade.

A interoperabilidade e a implementação entre os diversos SI tecnologicamente 
diferentes, é o mote para o Centro Nervoso da Cidade, em que diversos sistemas, 
já em testes nos diversos projetos com entidades como IBM, Bosch e Siemens, vão 
permitir manter a cidade conectada e alimentar uma nova mobilidade digital.

Assim será possível trazer eventos à superfície e alerta para ações quando necessário 
pois este Centro Nervoso direciona largas quantidades de dados para key users, 
garantindo que toda a informação, a par de todos os esforços das entidades 
municipais,  será colaborativo. 

Esta capacidade de colaboração permitirá a sincronização do esforço, facilidade na 
auditoria, participação e tomada de decisão suportada pela informação. Ajudará a 
interligar e analisar os esforços entre setores e agências à medida que acontecem, 
permitindo aos gestores a possibilidade da tomada de decisão através de informações 
consolidadas que os ajudam a antecipar aos problemas, ao invés de reagir.



Notícia 

TUB - Noite Branca
Foram autocarros de cinco em cinco minutos que ligaram três 
interfaces (Estádio Municipal, Minho Center e E’Leclerc) ao 
centro da cidade de Braga, nas noites de 1 e 2 de Setembro. Os 
autocarros circularam ininterruptamente entre as 19 horas e as 5 
horas.

Os TUB introduziram na sociedade Bracarense, há  quatro anos 
atrás, o conceito de interface (local de confluência de transportes 
públicos e particulares). Agora há cada vez mais pessoas a 
usar os autocarros. Este é o contributo dos TUB para o evento. 
Transportamos as pessoas com segurança e contribuimos para a 
mobilidade na cidade.

Os interfaces têm tido uma afluência cada vez maior de evento 
para evento, batendo records de cada vez que são efetuados. 
Este projeto piloto de interfaces é agora um projeto consolidado 
que permite alavancar interfaces definitivos.

Notícia

Maior Estudo sobre 
Transportes na Região 

A maior parte dos clientes dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) está 
satisfeita com o serviço prestado pela empresa de transportes coletivos 
e recomendaria a sua utilização a outras pessoas. Esta é uma das 
conclusões do estudo sobre os TUB desenvolvido por um grupo de alunos 
da Universidade do Minho (UMinho) sob coordenação dos docentes Marco 
Escadas e Joaquim Silva, da Escola de Economia e Gestão.

O estudo “Perceção e Motivação sobre os Transportes Urbanos de Braga: 
Investigação Aplicada de Clientes e Não Clientes” foi considerado como um 
dos mais abragentes já elaborados na região sobre este setor, tendo tido 
por base uma pesquisa qualitativa a 2664 pessoas.

Compreender o comportamento dos clientes dos TUB e as motivações 
que os levam a utilizar os transportes coletivos bracarenses, e perceber, 
vice- versa, porque é que muitos cidadãos optam por não usar os TUB 
esteve na origem deste estudo, que visava, entre outros aspetos, ajudar a 
empresa transportadora a ir ao encontro do desejo de aumentar a retenção 
de clientes e crescer até aos 20 milhões em 2025.

Os índices de satisfação obtidos, tendo em conta que se trata de um 
transporte público, são bastante bons, uma vez que o estudo tem 
na sua base na comparação benchmarking com outros sistemas de 
transporte, permitindo assim uma perspetiva comparativa com outras 
cidades europeias. Foi ainda considerado que os níveis de satisfação dos 
clientes são manifestamente positivos em todas as dimensões que foram 
avaliadas nos TUB e que as dimensões que as pessoas mais valorizam 
são exatamente aquelas em que atribuem melhor avaliação aos serviços 
da empresa.

Segundo os investigadores o “conforto” e as “preocupações ambientais 
disponibilizadas” relativos aos próprios autocarros são duas das dimensões 
que o estudo considera importante mudar. O “trânsito”, a “ausência de 
corredores próprios para os autocarros”, e a “qualidade das paragens” são 
outros dos fatores negativos a corrigir.

O benchmarking efetuado, com base no International Bus Benchmarking 
Group (IBBG), diz-nos que a nível europeu as preocupações dos 
passageiros são a disponibilidade do serviço, o tempo de viagem, a 
segurança, o conforto e a informação disponibilizada ao público. Ou seja, as 
preocupações dos clientes dos TUB são preocupações de outros sistemas 
de transporte de outras cidades europeias.



Notícia 

TUB cria interface diário 
entre Lamaçães e E’Leclerc
No dia 7 de setembro de 2017, foi apresentado o novo serviço que faz 
ligação entre o Hotel de Lamaçães e L.Eleclerc, de 20 em 20 minutos, 
7 dias por semana.

Este serviço foi apresentado no Restaurante Pevidem, junto ao Hotel 
Lamaçães, e entrou em funcionamento no dia 11 de setembro. É mais 
um serviço para a mobilidade em Braga e irá passar pelo centro da 
cidade, ‘cruzando- se’ com a já consolidada linha 95 e passando por 
locais importantes como a residência universitária Lloyd Braga, o Centro 
Distrital de Segurança Social e o Tribunal, a Avenida Central e a estação 
de caminhos de ferro.

Notícia 

TUB na UM
Os TUB estiveram presentes na semana da receção ao caloiro na 
Universidade do Minho.

Notícia 

Mapa da Cidade
Foi lançado o “Mapa Turístico da Cidade”, numa colaboração entre 
a ACB - Associação Comercial de Braga e os TUB - Transportes 
Urbanos de Braga.

Este mapa, que recebeu inputs de entidades como o INL - International 
Iberian Nanotechnology Laboratory e a UM - Universidade do Minho, 
procura ajudar todos aqueles que nos visitam a viver a Cidade de 
Braga.

Lars Montelius, diretor do INL e presente 
na sessão de lançamento, disse que o 
mapa está fantástico e que esta é uma boa 
oportunidade para ajudar todos os que nos 
visitam.

O mapa é gratuito e pode ser levantado na sede da ACB - Associação 
Comercial de Braga ou no Posto de Turismo.

Notícia 

Coroa 1 alargada
Os TUB procederam à alteração do limite da primeira coroa das 
carreiras:

24 – Sequeira – Gualtar;
33 – Av. Central – Cabreiros;
36 – Av. Gen. Norton Matos – S. Julião Passos;
37 – Av. Gen. Norton Matos – Cunha / Arentim;
66 – Cabreiros – Gualtar e 933 – Av. Central – Cabreiros.

Para estas carreiras o limite deixou de ser a Rua Frei José Vilaça e 
passou para a paragem designada por “Nova variante”, junto ao 
Hipermercado E.Leclerc.



TUB  

IBM e TUB oferecem 
plataforma inovadora
Os Transportes Urbanos de Braga e a IBM Portugal assinaram um contrato 
pioneiro tendo em vista o desenvolvimento de uma solução tecnológica 
inovadora que irá fornecer serviços personalizados aos utilizadores dos 
autocarros. A internet a bordo das viaturas, que já foi testada numa linha 
experimental (Montélios – Ponte Pedrinha), será uma das consequências com 
impacte mais direto na vida dos cidadãos.

Esta primeira fase do projeto, que estará concluída dentro de quatro meses, 
englobará o acesso ao wi-fi gratuito nas linhas 74:Hospital-Camélias e 
43:Estação CP-Universidade do Minho. O objetivo futuro passa por abarcar 
toda a frota dos TUB.

A plataforma IOC - IBM Intelligent Operations Center vai muito para além 
da instalação da internet a bordo. Braga passa, assim, a dispor de uma 
ferramenta que possibilita a crescente integração e tratamento de informação 
da cidade que, para além da mobilidade pode integrar o ambiente, iluminação, 
semaforização, serviços, comércio, cultura, desporto, equipamentos, etc. Este 
manancial de informação, depois de tratado, estará também disponível em 
plataformas móveis.

Através da geolocalização do autocarro, será possível ao centro de operações 
saber, em tempo real,qual a localização do veículo e saber se estes estão 
alinhados com a sua rota e horários, podendo ceder essa informação aos 
clientes e lançar alertas, se necessário. Já a integração com a telemetria do 
veículo, desenvolvida pela IBM, permitirá receber informações sobre o motor 
do autocarro, permitindo assim avaliar os comportamentos do motorista, o 
consumo de combustível e a velocidade, bem como antecipar problemas 
de manutenção, prolongando o tempo de “vida” da viatura. Recorrendo aos 
sensores ambientais, será possível medir dentro e fora da viatura os níveis de 
dióxido de carbono, de ruído, a temperatura e a humidade.

Braga é uma cidade inteligente, qualificada nas suas várias dimensões, para 
responder aos anseios da população. A afirmação de Braga como Smart City 
partiu de uma Visão Politica e uma capacidade técnica de agir. Estamos a 
construir o futuro.

Também presente na apresentação esteve António Raposo de Lima, presidente 
da IBM Portugal, segundo o qual esta colaboração com os TUB representa 
o desenvolvimento de uma solução pioneira e inovadora no país, uma vez 
que agrega um conjunto de plataformas tecnologicas disruptivas que estão a 
ser usadas nas autarquias com visão de futuro. Considerou que há aqui uma 
oportunidade para que Braga acelere o caminho do futuro.

TUB

TUB acolhe centro 
de competências da 
SIEMENS
Os Transportes Urbanos de Braga e a Siemens vão criar, em 
Braga, o primeiro Centro de Competências em Veículos de 
Tração Elétrica. Esta estrutura, pioneira no país, desenvolverá 
investigação e prática num domínio em que a capital minhota 
tem assumido a dianteira, e pretende ser um laboratório de 
ensaio e treino para a comunidade empresarial e académica 
da região. Inicialmente voltado para Braga, as duas entidades 
esperam que, no futuro, o centro venha a servir de apoio a 
outros operadores de outras cidades da região.

O protocolo de colaboração entre as duas empresas foi 
assinado nas instalações dos TUB, contando com a presença 
do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, 
do presidente executivo da Siemens Portugal, Pedro Pires de 
Miranda, e ainda dos administradores dos TUB.

Além da criação do Centro de Competências em Veículos de 
Tração Elétrica, o protocolo de colaboração firmado com os 
TUB prevê também a dinamização de projetos de inovação e 
investigação e provas de conceito em sistemas inteligentes de 
gestão da cidade.



TUB 

TUB VÃO TER CENTRO 
DE OPERAÇÕES E 
MOBILIDADE
Os TUB - Transportes Urbanos de Braga apresentaram o estudo prévio do 
novo Parque de Material e Oficinas, onse se inclui a nova Sede Corporativa. A 
obra do COM - Centro de Operações e Mobilidade, que deverá custar mais de 
cinco milhões de euros, irá arrancar no final de 2018 e estará concluído na sua 
plenitude em 2022. O estudo prévio, a cargo do arquitecto bracarense Pedro 
Leite, foi feito com base num programa preliminar elaborado pelos TUB.

O COM - Centro de Operações e Mobilidade, irá promover o convívio entre 
autocarros, bicicletas e pessoas e passa a integrar um plano de regeneração 
urbana e reconstrução do parque de materiais e oficinas dos TUB. Além de alojar 
e fazer a manutenção completa de 150 autocarros, o COM terá disponibilidade 
para receber, e gerir o sistema de bikesharing municipal, com 1000 bicicletas, 
distribuídas pela cidade, enquanto parte integrante de um ambicioso plano de 
regeneração urbana, em que as tecnologias assumem um papel determinante, 
ou não fosse a capital minhota pioneira no que respeita aos veículos de tração 
elétrica.

São 26.000m2 de implantação para aparcar 150 autocarros, 124 viaturas 
ligeiras, oficinas para 15 autocarros em simultâneo e uma praça do tamanho 
de um campo de futebol. A administração idealiza todo o espaço como sendo 
funcional e operativo de modo a responder a um serviço de mobilidade urbana 
que se pretende eficiente e previsível. O parque contará ainda com uma área 
de 7 mil metros destinada à instalação de painéis solares fotovoltaicos.

O terreno do bairro dos Falcões foi adquirido pelos TUB, onde a Bragahabit 
demoliu já um dos três edifícios. Naquele local será erguido um novo edifício, 
o edifício Raoul Mesnier, sede corporativa dos TUB, destinado a diferentes 
funções, e com uma praça aberta à cidade. O hall de entrada será apropriado 
pela cidade, com um percurso com vista para a oficina. Na torre estará toda 
a inteligência da empresa, além de áreas administrativas e de funcionamento

O espaço contará ainda com uma sala de estar e balneários, além de serviços 
de apoio como cantina, área de formação e posto-médico. A área contará 
também com um espaço dedicado à Associação dos motoristas reformados 
dos Transportes Urbanos de Braga, que libertarão, assim, o Palácio dos 
Biscainhos, além de um café/restaurante e uma galeria.

Está ainda previsto alargamento da rua Dr. Felicíssimo Campos, onde se situa 
o IEFP, que será requalificada, tendo sido projetada uma rua com passeios, 
duas vias de circulação e medidas de acalmia de tráfego.

Notícia 

Bosch e TUB juntos 
para mais eficiência e 
qualidade
A Bosch e os Transportes Urbanos de Braga assinalaram 
a parceria que permite a implementação de sensores nos 
autocarros que recolhem dados importantes para a gestão 
de frota, a melhoria da qualidade do serviço e da segurança 
prestada aos passageiros e a recolha de informação sobre as 
diferentes rotas.

A apresentação deste projeto foi feita no dia 14 de setembro na 
sede dos TUB e contou com as presenças dos administradores 
da empresa, Baptista da Costa e Teotónio dos Santos, do 
responsável de inovação do departamento de Engenharia 
da Bosch, Jochen Wingbermuehle, do vice-presidente e do 
presidente da Câmara de Braga, Firmino Marques e Ricardo 
Rio.

Esta cooperação, iniciada há mais de um ano na linha que 
liga o E’Leclerc à Bosch, permite, entre outros aspetos, obter 
informações sobre as condições climatéricas, a qualidade do 
piso, as condições de funcionamento do veículo, a qualidade 
do ar, e as frenagens. O objetivo é generalizar muitos destes 
sensores aos veículos que já adquirimos à Caetano Bus e que 
no próximo ano entrarão em funcionamento. 

Os dados que forem sendo apurados pelos sensores da Bosch 
instalados nos autocarros poderão ser disponibilizados a quem 
deles necessitar. Neste momento a empresa já está capaz 
de recolher todos os dados que se pretendam através dos 
sensores que foram criados pela Bosch. A ideia é proporcionar 
conforto e segurança aos clientes dos TUB.



Notícia 

TUB com novo site e novo 
aplicativo móvel
Os Transportes Urbanos de Braga lançaram uma nova aplicação para 
dispositivos móveis e um novo site.

A nova aplicação dos TUB, disponível para iOS e Android, tem diversas 
funcionalidades sendo os percursos, as direcções, os avisos, o horário, o 
mapa e o preçário algumas das características.

Um aplicativo completamente revitalizado, e que tem vindo a ser melhorado a 
par do novo site dos TUB, uma vez que toda a informação está disponível nas 
duas versões. O objectivo é que qualquer utilizador que chega à cidade sem 
ter grande conhecimento de Braga consiga utilizar os transportes públicos.

No menu principal consta a listagem de todos os percursos. Na informação 
constam a localização actual, a estimativa de tempo, de custo e de possíveis 
transbordos para os locais onde o utilizador se pretende deslocar.

Entre as novas componentes consta ‘sugestões’, ‘favoritos’ ou ‘ aqui perto’, 
entre outras. Existe ainda a funcionalidade da estimativa de quanto tempo o 
autocarro demora a chegar a determinada paragem. Do menu consta também 
o ‘simulador de percurso’.

Totalmente desenvolvido em Português e em Inglês, o novo aplicativo 
direciona-se não apenas para os utilizadores habituais, mas também 
para aqueles que só ocasionalmente utilizam os transportes públicos e 
inclusivamente para os turistas.

O novo site, que foi desenvolvido pela BSB | Smart & Bright Ideas foi também 
idealizado, desde a sua raiz, para ser acessível aos cegos, uma medida 
que, segundo Filipe Azevedo, membro da ACAPO - Associação dos Cegos 
e Amblíopes de Portugal, é fundamental para que o site responda a todas as 
necessidades dos utilizadores cegos.

O facto da aplicação e do site terem sido pensados desde o início para que 
houvesse uma maior acessibilidade vai ajudar centenas de pessoas com 
cegueira que usam os autocarros.

A nova aplicação está já instalada em mais de 4 000 smartphones e o novo 
site conta já com 92 mil visitas.

Notícia

TUB @ WORKSHOP 
ESTIEM NA 
UNIVERSIDADE DO 
MINHO
Os TUB participaram, no dia 16 de setembro, no Workshop do 
ESTIEM – European Students of Industrial Engineering and 
Management realizado na Escola de Engenharia.

O evento “Local Group Exchange Madrid”, insere-se na maior 
organização Europeia do curso e contou com a participação de 
15 estudantes da Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
uma das Universidades mais conceituadas de Espanha, tendo 
como objectivo dar a conhecer aquilo que se faz melhor na 
região Minhota.

Notícia

TUB recebem Braga a 
Correr
Os TUB receberam o Braga A Correr, um evento informal que 
pretende ser um momento descontraído, que conjuga o convívio 
com a prática de exercício físico, descobrindo Braga.

O Braga a Correr teve o seu arranque, no dia 23 de outubro, a 
ser feito à porta das instalações dos TUB, sendo que o início do 
percurso foi pelo interior do PMO dos TUB na Quinta de Santa 
Maria. O Braga a Correr realiza-se todas as segundas feiras, 
das 21 às 22 horas e, por norma, o local de partida é a Arcada. 
Os TUB são uma empresa de portas abertas para todos os que 
nos querem visitar.



Mobilidade pelo Mundo 

Vitoria-Gasteiz, Espanha
Vitoria-Gasteiz, capital da província Álava, é a sede oficial do Parlamento e 
das Instituições da comunidade autónoma do País Vasco. Tradicionalmente, 
a origem da cidade é apontada ao ano 581, ano em que o rei visigodo 
Leovigildo faz referência a uma Victoriacum, no entanto esta informação não 
está totalmente verificada, uma vez que a referência pode ser de um povoado 
vizinho.

O Município de Vitoria-Gasteiz apresentava uma população de 243 918 
habitantes a 1 de Janeiro de 2015, numa área de 276,81 km2, o que representa 
uma densidade populacional de 881 hab/km2 e chove, em média, durante 178 
dias por ano.

Ao nível dos Transportes, Vitoria-Gasteiz possui a TUVISA – Transportes 
Urbanos de Vitoria, Sociedad Anónima e a Tranvía de Vitoria, explorada pela 
Euskotren Tranbia. A TUVISA é a empresa municipal que tem como missão 
gerir os autocarros urbanos do município, os estacionamentos e ainda o serviço 
de reboque municipal. A empresa possui ainda o serviço BUX que é o sistema 
de transporte a pedido em zonas de baixa densidade e baixa procura.

A rede de metro de superfície em Vitoria-Gasteiz começou em dezembro de 
2008. O serviço atualmente é administrado pela Euskotren Tranbia e possui 
duas linhas.

A cidade possuía, em 2008, uma oferta de 16 886 lugares de estacionamento 
automóvel, dos quais 9 662 em parque privado (16 garagens) e 7 224 na via 
pública (à superfície).

Como consequência do Plano de Mobilidade Sustentável e Espaço Público 
de 2009 Vitoria-Gasteiz pretendia reduzir o número de veículos automóveis a 
circularem na cidade, mas também o estacionamento na cidade, uma vez que 
o espaço público existente é reduzido. Assim, deu-se uma reorganização do 
regulamento do serviço público de controlo e ordenamento do estacionamento, 
denominado OTA – Ordenanza Reguladora del Servicio de Estacionamiento 
Limitado en Superficie.

Desde 2004 que Vitoria-Gasteiz dispõe de um sistema de bicicletas partilhadas. 
Em 2010 o serviço contava com mais de 54 000 utilizadores inscritos, estando 
o mesmo disponível apenas para residentes. No final de 2014 estavam já 
executados 117 km dos 156 km de rede ciclável da rede prevista de Vitoria-
Gasteiz.

A repartição modal de Vitoria-Gasteiz, em 2014, dividia-se da seguinte forma: 
54% a pé, 13% de bicicleta, 8% em transporte público e 25% de carro.

Notícia 

TUB - Interface de 
Transporte Público 
Premiado
Os TUB venceram um prémio relativo aos Interfaces de 
Transporte Público de Passageiros.

Os TUB são membros da Comissão Técnica 148 - Transportes 
- Logística e serviços.  A CT148 é uma comissão que tem 
desenvolvido normas aplicáveis no âmbito dos Transportes 
– Logística e Serviços. A última norma redigida foi relativa 
a Parques de Estacionamento e Interface com o transporte 
público de passageiros. São também membros desta CT a 
Carris, a Transdev, os STCP, entre outros.

Este Prémio visa “reconhecer a Comissão Técnica cujo 
desempenho se destaque pelo seu especial contributo para o 
desenvolvimento e promoção da Normalização associado a um 
exemplo de Boas Práticas e evidenciando o cumprimento das 
Regras e Procedimentos para a Normalização Portuguesa.” 

É o reconhecimento público pelo trabalho que a Comissão 
Técnica 148 tem vindo a desenvolver. A entrega do Prémio 
decorreu no evento do IPQ do Dia Mundial da normalização, 
no passado dia 16 de outubro.

Notícia 

TUB parceiros do INL 
Summit
Os TUB foram parceiros do INL Summit 2017.

A conferência “Nanotecnologia: Nova Economia” reuniu 750 
profissionais mais qualificados da área. Cientistas, políticos e 
economistas discutiram as diversas aplicações da tecnologia, 
consequente remodelação dos sistemas econômicos e sociais 
e quanto isso mudará nossa vida diária.
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Colaborador em Destaque

Rui Borges
Rui Manuel Borges Costa, 43 anos, casado, nasceu na cidade 
francesa Rambouillet ao lado de Versalhes, onde viveu durante 16 
anos. Atualmente reside em São Vicente-Braga e possui o 12ºano 
de escolaridade.

Regressou a Portugal e foi viver com os pais para a Freguesia 
do Rio Caldo-Gerês até aos 22 anos. Entretanto emigrou e foi 
para Suiça e depois Canadá. Aos 25 anos regressou  e foi para a 
empresa de transportes Giromundo e Linhares durante oito anos. 
É colaborador dos TUB desde Janeiro de  2003, desempenha 
a função Motorista de Agente Único. Escolheu a profissão de 
motorista, pelo prazer de conduzir, e porque gosta de lidar com 
as pessoas.

Nos tempos livres gosta de andar de bicicleta, tendo sido um dos 
fundadores “Durinhos da Bike”, até lhe chamam por brincadeira 
o “presidente”. Gosta ainda de caminhadas, e trabalhar na 
agricultura sabe fazer de tudo um pouco. Uma ou duas vezes por 
semana ajuda a mãe, que para ele é uma inspiração. Acha-a muito 
boa pessoa, por vezes é um pouco “chata”. Desde que faleceu o 
pai que vai semanalmente ao  Rio Caldo – Gerês, onde a mãe 
vive e tem uma quintinha. Tem mais duas irmãs, mas estão no 
estrangeiro pelo que é ele quem mais companhia lhe faz.

Gosta de cinema, gosta de informática e sempre que pode adquire 
conhecimentos nesta área. No CRTP é um dos colaboradores, 
que informa e publica os eventos. Gostava de ver alguns colegas 
mais envolvidos no clube.

Passa férias em Portugal e quer conhecer o país de lés a lés. 
Prefere as praias de Ofir, Esposende, Bayona e Cangas - Galiza.

Os pratos preferidos são vitela assada e cozido à portuguesa, mas 
também  gosta de petiscos e vai à Taberna Belga e Holandesa. 

Para além da casa da mãe, é na casa dos sogros que sente bem.

As caraterísticas que melhor define a sua personalidade são a 
boa disposição e o ato de camaradagem. O que menos gosta é 
fazer inimigos, só tem amigos! Não gosta de pessoas arrogantes, 
mal educadas, que não se sabem comportar. Gosta de pessoas 
verdadeiras.

Quanto à empresa vê que está no bom caminho e vê a empresa 
com muito futuro. Sente que estamos a transportar mais clientes e 
com mais conforto e comodidade. 

Com a entrada de novos autocarros elétricos vão-se conquistar 
mais clientes e melhorar a vida das populações. Braga de certeza 
que não terá tanta poluição, as pessoas vão aderir muito mais aos 
transportes públicos.

Pensamento 

“O mal de quase todos nós é que 
preferimos ser arruinados pelo 
elogio a ser salvos pela crítica.” 

Norman Vicent Peale, pastor e escritor

Braga Cultural

As Grimpas
Para reparar nas grimpas e nos cataventos da cidade tem que se andar com a cabeça 
no ar. Esta cereja no topo do bolo possui uma qualidade artística e dstética cativante. 
Uma das suas particularidades é a capacidade de variação do aspeto conforme a luz, 
o vento ou mesmo a cor do céu. Ainda assim esta beleza artística passa despercebida 
a muita gente, por estarem tão altas.

As tiras de pedra das torres sineiras da Sé parecem dedos a segurar os cataventos. Um 
deles tem a froma de báculo e mitra arcebispais.

A bela e complexa grimpa da Nossa Senhora da Torre tem na base duas aves a dar de 
comer aos filhotes, uma mitra, um coração atravessado pela clássica seta que sai de 
um sol radioso e termina com uma cruz.

As belíssimas grimpas da Igreja de Santa Cruz formam um conjunto deslumbrante da 
cidade. Numa vemos um pelicano e os símbolos da paixão. Na outra , como símbolo 
do mal, um dragão.

A graciosa grimpa da Capela da Casa dos Coimbras merece especial atenção. 
Compões-se na esfera armilar, o sol radiante com cor e rosto aparecendo um cometa, 
uma cruz rodeada por estrelas. Uma pequenina ave esvoaçante remata todo o conjunto.

“As pessoas de Braga ainda hoje seguem com atenção as indicações da “grimpa““ 
(a da Igreja dos Terceiros). Se estiver dirigida para o Bom Jesus, vem muito frio ou 
muito calor; se a direção está para a ponte de S. João, é sinal que vem chuva; para 
o lado oposto (para a Ponte do Bico/Estádio Novo), vem sol... E assim quase sempre 
acontece”
      in Adoro Conhecer Braga

tub.pt


