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O final do mês de outubro coincide com o período 
de preparação do orçamento. 
Para 2019, e apesar da falta de apoios do governo 
central e do preço exorbitante do gasóleo, fundamental 
na nossa atividade, os Transportes Urbanos de Braga 
prepararam, novamente, um orçamento que não prevê 
qualquer aumento de tarifário.  
Será o sexto ano consecutivo sem qualquer aumento 
de tarifário. 
É, deste modo, que renovamos o nosso 
comprometimento com a melhoria da qualidade de vida 
dos nossos cidadãos, das famílias e com a promoção 
da mobilidade sustentável na Cidade. 
A melhoria do serviço prestado aos clientes com 
mais oferta, com melhor oferta e com a melhoria da 
rede comercial resultou num aumento do número de 
passageiros transportados de 14% e da receita em 10%. 
No próximo ano vamos prosseguir com esse esforço de 
melhoria de relação de proximidade com os cidadãos. 
Em 2019 a aposta nas pessoas vai continuar. Continuar 
a promover a formação e a capacitação é um dos 
objetivos para que se possam continuar a valorizar 
como pessoas e como colaboradores.
Todavia, o maior esforço no próximo ano será direcionado 
para a renovação de frota e das infraestruturas de 
suporte. A materialização deste objetivo permitirá 
melhorar significativamente não só o serviço prestado 
aos clientes, como reduzir substancialmente alguns 
dos custos de operação, nomeadamente manutenção 
e combustível.
A renovação do Parque de Material e Oficinas é 
igualmente um objetivo. Foi já elaborado o estudo 
prévio e, em 2019, dar-se-á continuidade ao projeto 
de arquitetura e engenharia bem como o estudo 
dos instrumentos financeiros disponíveis para a 
concretização deste investimento.
Assim, os investimentos previstos para o ano 2019, 
visam essencialmente dar respostas as necessidades 
dos clientes e manter o dinamismo da empresa sem, 
contudo, colocar em risco o seu equilíbrio económico 
e financeiro.
Continuamos, todos os dias, a construir o futuro.

Semana Europeia da Mobilidade

Autocarros Elétricos em Braga
Às melhorias no serviço implementadas ao longo dos últimos anos juntaram-se agora 
as melhorias na frota.

Assim, no dia 18 de setembro, durante a semana da mobilidade, foram apresentados 
em Braga os primeiros 6 autocarros elétricos.

A cerimónia decorreu no PMO dos TUB e contou com a presença do Secretário de 
Estado Adjunto e do Ambiente, Professor José Mendes e do Presidente da Câmara 
Municipal de Braga, Dr Ricardo Rio.
 
Estiveram também presentes os dois últimos Conselhos de Administração dos TUB, 
membros do Executivo Municipal e da Assembleia Municipal, colaboradores dos 
Transportes Urbanos de Braga, parceiros e comunicação social.

A aquisição destes 6 autocarros elétricos representa uma nova fase para os TUB, em 
que parte do investimento foi apoiado por financiamento comunitário, no âmbito de 
uma candidatura elaborada ao POSEUR, cujo vencedor do concurso internacional foi 
a CaetanoBus.

As viaturas estão a operar na Linha 43 desde o passado dia 25 de setembro,  
passando esta a ser a primeira linha de transportes públicos urbanos rodoviários a 
ser efetuada em pleno com viaturas 100% elétricas e sem catenárias.



Semana Europeia da Mobilidade 

Entrevista 
Teotónio Andrade dos Santos
Sem apoios do Estado, o administrador dos TUB, Teotónio Andrade dos 
Santos assinala o esforço sem mexer em tarifários, para renovar os 
autocarros, recuperar clientes, equilibrar as contas, criando um ecossistema 
de mobilidade que concorra com o automóvel.

Leia a entrevista na totalidade em: http://blog.tub.pt/?p=3863 e veja o video 
em https://goo.gl/r4zChE

Evento

TUB Noite Branca
Os TUB marcaram presença na “Noite Branca 2018” que se 
realizou nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, oferecendo o 
serviço de interface que permitiu evitar a entrada de cerca de 
2500 viaturas automóveis.

Esta opção dos Bracarenses permitiu deixar a cidade menos 
congestionada e mais fluida. Calculamos que a utilização tão 
significativa dos transportes públicos terá evitado a emissão de 
2583 Kg de CO2 e libertado o espaço público.

A oferta contemplou a existência de três interfaces localizados 
no Minho Center, no Estádio Municipal e no E’Leclerc, que 
funcionaram, em ambas as noites, entre as 19h00 e as 05h00 
com um tempo médio de espera de cinco minutos.

Foi uma operação de grande dimensão que envolveu, em cada 
uma das noites, 12 autocarros e 24 motoristas e que registou 
um aumento de passageiros de 12% comparativamente ao ano 
anterior

Foram milhares de pessoas que ao longo das duas noites 
usufruíram de uma excelente oferta de serviço com preço 
simbólico de 1 euro para a viagem de ida e volta.

A Administração aproveitou para agradecer a todos os 
colaboradores das diversas áreas da empresa, que tornaram 
possível mais um excelente desempenho ao longo de duas longas 
noites neste grande evento da Cidade que foi a Noite Branca 2018.

Eventos

Semana Europeia da 
Mobilidade
Depois de ser criado o Dia Sem Carros em 1994, e Braga ter aderido ao 
mesmo em 2001, foi criada em 2002 a Semana Europeia da Mobilidade. A 
semana europeia da mobilidade realiza-se todos os anos, em setembro, 
sendo que as cidades participantes se devem registar, ficando assim 
sujeitas a um prémio europeu.

Depois dos TUB terem levado Braga a aderir à SEM em 2014, a realização 
de eventos e a participação na semana europeia tem sido uma constante. 
A edição de 2018 teve o maior número de participantes de sempre tendo 
como mote a intermodalidade: Combina e move-te!

Ao incentivar a escolha de meios de transporte sustentáveis, como andar 
a pé e de bicicleta, podemos reduzir as nossas emissões de carbono, 
melhorar a qualidade do nosso ar e tornar as nossas cidades locais mais 
agradáveis para se viver e trabalhar.

Os TUB realizaram vários eventos durante a semana europeia da 
mobilidade, sendo que a apresentação dos autocarros elétricos marcaram 
a semana.

Semana Europeia da Mobilidade 

Suplemento
Os TUB lançaram na Semana Europeia da Mobilidade o 
suplemento “Combina e Move-te”. Encontra-se disponível no 
seguinte link: https://goo.gl/KfH4ux
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TUB renovam informação 
nos abrigos
Os Transportes Urbanos de Braga iniciaram uma mudança na 
informação existente nos principais abrigos da Cidade. Com o arranque 
da Semana da Mobilidade, e com a colocação destes novos horários 
nos abrigos da cidade obtemos uma nova imagem e mais informação. 

Nestes painéis, localizados nos principais abrigos da Cidade, será 
possível obter a informação física de todos os horários que passam na 
respetiva paragem.

Esta novidade não se prende apenas com uma nova aparência dos 
horários, da colocação do nome ou do número identificador da paragem, 
mas também por um esforço em duas vertentes que tem vindo a ser 
realizado na forma de disponibilizar a informação dos TUB: a vertente 
digital e a vertente física.

Desta forma é possível aliar a inovação de acompanhar as novas 
tendências tecnológicas e as ferramentas mais utilizadas, à 
responsabilidade social de chegar a todos. 

Todo este esforço integra plataformas digitais dos TUB e externas, 
como a plataforma Transit da Google.

Para além dos painéis localizados em mais de uma centena de abrigos 
da cidade, todas as 1800 paragens que os TUB possuem no concelho 
de Braga terão, no imediato, a informação disponibilizada de uma forma 
digital. Desta forma será possível ligar o mundo digital ao mundo físico, 
trabalhando para melhor servir os clientes dos transportes públicos e 
cativando novos públicos.

Eventos 

TUB Receção ao Caloiro
Os Transportes Urbanos de Braga levaram a efeito na semana de 
receção aos caloiros que decorreu na Universidade de Minho, entre 
os dias 10 e 14 de setembro, uma campanha de promoção da 
Mobilidade Sustentável.

Ao longo dos 5 dias, em que decorreram as inscrições na Universidade 
do Minho, os Transportes Urbanos de Braga prepararam e 
executaram uma operação eficiente que contou com a presença de 7 
colaboradores numa parceria com a AAUM – Associação académica 
da Universidade do Minho e com os SASUM – Serviços de Ação 
Social da Universidade do Minho.

Esta equipa de 7 colaboradores permitiu atender sem grandes 
constrangimentos de tempo mais de 1400 alunos, tendo sido emitidos 
1200 novos passes dos quais mais de 400 foram imediatamente 
carregados. 

A captação de clientes nesta zona da cidade é estratégica para 
a Promoção da Mobilidade Sustentável e em particular para o 
crescimento do número de passageiros dos Transportes Urbanos de 
Braga. 

Na verdade, um aumento de utilizadores dos transportes públicos 
significa uma diminuição da pressão automóvel e do congestionamento 
na zona do campus de Gualtar, que movimenta diariamente mais de 
15 mil pessoas, e como tal tem impacte na vida da Cidade.

Para além da presença diária dos Transportes Urbanos de Braga 
no Complexo Pedagógico 2, durante os cinco dias em que decorreu 
o período das matrículas, os novos alunos tiveram a oportunidade 
de ter um maior contacto e conhecimento do funcionamento dos 
transportes públicos da cidade. 

Para além da oferta do cartão, os alunos receberam ainda toda a 
informação necessária sobre as linhas que servem as estações 
de camionagem e de caminhos de ferro, bem como as residências 
universitárias e o próprio campus de Gualtar da Universidade do 
Minho. 

António Gama, Diretor Comercial dos TUB, referiu que “se tratou 
claramente de uma campanha promocional muito positiva como 
comprovam os resultados obtidos. Mais uma vez os Transportes 
Urbanos de Braga conseguiram demonstrar proatividade na 
promoção dos serviços prestados e de uma forma mais lata promover 
a Mobilidade Sustentável”.
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SchoolBUS
 A Câmara Municipal de Braga, em parceria com os Transportes Urbanos de 
Braga lançaram o projeto SchoolBus no ano letivo 2018/2019. Este projeto, que 
teve início no dia 17 de setembro de 2018 e que decorrerá até ao final do ano 
letivo abrangerá, nesta fase o Ensino Básico (até ao 9ºano) em 6 escolas da 
zona central da cidade: Colégio D. Diogo de Sousa, Colégio Leonardo Da Vinci, 
Colégio Teresiano, Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Escola 
Básica 2/3 André Soares e Escola Básica 2/3 Francisco Sanches.

O SchoolBUS liga as quatro principais entradas da cidade às escolas através 
de autocarro. A partir da Avenida Robert Smith (junto ao Minho Center), de 
Maximinos (junto ao Continente Bom Dia), da Variante do Fojo (junto ao edifício 
Ideia Atlântico) e do Estádio Municipal, as crianças passarão a seguir viagem 
de autocarro até à escola. Os pais, que terão que se inscrever por forma a 
receberem um passe sem qualquer custo para o agregado familiar, deixarão 
de se deslocar de automóvel até à porta da escola, descongestionando assim 
estes locais.

O SchoolBus pretende apoiar a descarbonização na cidade no que concerne 
à redução das emissões de poluentes e gases de efeito de estufa, à redução 
do congestionamento, à redução dos níveis de sinistralidade, ao incentivo 
à autonomia e responsabilidade das crianças, à definição de espaços mais 
inclusivos e seguros, bem como ao incremento da qualidade de vida da 
população. Assim, o projeto contará também com intervenções pontuais nas 
escolas para minimizar o uso do transporte individual e privilegiar o transporte 
público, dando-lhe preferência e prioridade.

Toda a operação estará à responsabilidade dos Transportes Urbanos de Braga 
que irão testar uma nova forma de validação dos passes a bordo dos autocarros 
do SchoolBus, sendo esta nova plataforma tecnológica um passo importante 
para a desmaterialização dos títulos de transporte.

Esta responsabilidade vem afirmar a competência dos Transportes Urbanos 
de Braga no dominio das Cidades Inteligentes e na criação de novas solução 
tecnológicas para os novo desafios diários.

Os encarregados de educação terão que inscrever (obrigatoriamente) os 
alunos através do formulário online disponibilizado pelos TUB (https://tub.pt/
schoolbus/). Os passes permitirão ainda utilizar os autocarros da rede dos TUB.

O SchoolBUS foi testado na Semana da Mobilidade de 2017, tendo sido um 
sucesso, levando muitos encarregados de educação a pedir o prolongamento 
do mesmo para todo o ano letivo. Esta ação-piloto de curta duração levou a 
que fossem retirados 100 automóveis individuais. Uma ação continuada, como 
a deste ano, terá impactes superiores, sendo que no primeiro mês levou já à 
retirada de 200 automóveis da cidade.

Veja o vídeo promocional em https://youtu.be/sG_o_Z2libo

Semana Europeia da Mobilidade

RUM ON BOARD
A RUM - Rádio Universitária do Minho realizou na manhã do 
dia 20 de setembro, pela primeira vez na sua história, uma 
emissão em directo de um autocarro em circulação.

Uma conversa de uma hora a propósito das novas viaturas 
eléctricas dos TUB - Transportes Urbanos de Braga e a 
Semana Europeia da Mobilidade.

Para quem não teve oportunidade de ouvir, a emissão 
especial está agora disponível no link  https://soundcloud.
com/webmaster-tub/rum-emissoes-especiais-tub-electricos-
20-setembro-de-2018

Semana Europeia da Mobilidade

Transportes e 
Cidadania @ Francisco 
Sanches
Os Transportes Urbanos de Braga deram continuidade ao 
projeto de sensibilização para a mobilidade urbana sustentável 
denominado “Transportes e Cidadania”, dirigido às escolas 
Básicas do 2º e 3º Ciclo do concelho de Braga.

Esta iniciativa, que durante a Semana Europeia da Mobilidade 
decorreu na Escola Francisco Sanches, foi transmitida em 
direto para o facebook dos TUB.

As ações de sensibilização que tiveram início na EB 2,3 
Francisco Sanches cobriram 6 turmas do 5.º ano, abrangendo 
um total de 150 alunos e seus professores.

A iniciativa visa sensibilizar os alunos para a importância de 
utilizar o transporte público do ponto de vista do ambiente e 
da sustentabilidade e tem como objetivo a sensibilização de 
3000 alunos por ano.



Mobilidade pelo Mundo

Zurique, Suiça
Zurique é a cidade com mais população na Suiça com cerca de 398 mil 
habitantes, sendo que a cidade tem 92 km2. Na cidade existem 343 carros / 
1000 habitantes. É considerada a capital económica da Suiça.

A cidade possui uma rede de transportes públicos de 294 km, uma rede viária 
de 780 km e uma rede ciclável de 340 km.

Os transportes públicos são operados pela VBZ - Verkehrsbetriebe Zürich, 
fundada em 1896 e é detida a 100 % pelo Município (à semelhança dos TUB). 
A VBZ opera e é dona de autocarros, trams, troleicarros e um funicular. Opera 
ainda (sem ser proprietária) um outro funicular e um metro ligeiro.

Em 1996 a cidade decidiu, após referendo, limitar o número de lugares de 
estacionamento na zona central da cidade, criando a regra de que para 
criar novos lugares teriam que retirar outros já existentes. Este programa é 
conhecido como o “compromisso histórico do estacionamento” da cidade. 

Mas Zurique foi ainda mais longe e só permite a construção de novos lugares de 
estacionamento se a rede viária circundante puder absorver tráfego automóvel 
adicional sem a congestionar e desde que ao nível de poluição ambiental os 
limites não sejam ultrapassados e não se violem as normas europeias. Esta 
política ajudou a tornar Zurique numa das cidades mais habitáveis da Europa.

A cidade planeia agora reduzir o ruído nas ruas através da redução das 
cidades, existindo planos para limitar as velocidades a 20 e 30 km/h. Para além 
da redução do ruído há também um aumento da segurança rodoviária com 
esta medida.

Os objetivos para 2025, elencados no Programa de Tráfego Urbano disponível 
online, são de ter 20% da população a utilizar meios de transporte motorizados 
privados (onde se incluem os veículos de cargas e descargas) e 80% da 
população a utilizar o triângulo sustentável (andar a pé, de bicicleta e de 
transporte público).

Notícia

Comissão Permanente 
de Assuntos 
Económicos @ TUB
No dia 2 de outubro de 2018, pelas 18:30, a comissão 
permanente de assuntos económicos, empresas municipais e 
turismo da Assembleia Municipal visitou os TUB. 

Depois de uma apresentação sobre a situação e a estratégia 
da empresa, foi feita uma visita às instalações dos TUB.

Mobilidade

TUB @ Fuel Cell BUS
Os Transportes Urbanos de Braga marcaram presença no 
lançamento oficial do Projecto Fuel Cell Bus, um projeto da 
Caetano Bus para construção do primeiro autocarro da Europa 
com tecnologia de pilha de combustível, em parceria com a 
Toyota, que decorreu no dia 26 de setembro em Lisboa.

TUB Consulting

TUB @ Playable Cities
Os TUB estiveram representados pelo colaborador Rui 
Martins, na 7ª edição da Conferência Internacional ArtsIT 
“Playable Cities: The City as a Digital Playground“, decorreu 
de 24 a 26 de outubro no Instituto de Educação da 
UMinho. Durante a apresentação, Rui Martins, demonstrou 
como a mobilidade pode ser um enabler para os objetivos 
de Smart City!
O evento reuniu um leque de investigadores, 
artistas, académicos e profissionais de diversas áreas que 
conjugam no seu trabalho, a arte e as tecnologias de ponta.



Notícia

TUB - Mosteiro de 
Tibães
Os Transportes Urbanos de Braga vão manter, até ao final de 
dezembro, a oferta para o Mosteiro de Tibães aos sábados, 
domingos e feriados.

A linha 50 – Praça Conde Agrolongo – Mosteiro de Tibães, 
implementada aos fins de semana e que opera desde junho 
último deveria funcionar como planeado até ao final de setembro, 
todavia, atendendo a que a procura superou as espetativas, 
previstas inicialmente, vai manter-se em funcionamento até ao 
final do ano.

São quatro viagens diárias – duas de manhã e duas de tarde 
–, coordenadas com os horários de visita do Mosteiro e que 
possibilitam que não apenas os turistas utilizem o serviço, mas 
também a população residente nomeadamente residente nas 
freguesias de Mire de Tibães e de Padim da Graça.

António Gama, diretor do departamento de Gestão de Negócios 
e Marketing dos TUB, garantiu que a empresa acompanha o 
desenvolvimento da Cidade e de todo o território procurando 
valorizá-lo. 

Acrescentou que os TUB não são alheios ao fenómeno turístico 
que tem ocorrido na região e é exatamente por isso que 
decidiram manter o serviço até ao final do ano, momento em 
que será efetuada nova avaliação.

Mais informações da linha em https://tub.pt/percurso/50/

Evento

Entrega de Prémios - São 
João
A Associação Comercial de Braga, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e os 
Transportes Urbanos de Braga entregaram ontem os prémios do concurso 
“Com os TUB à mão, vou às montras do S. João”, no Estabelecimento 
Prisional de Braga.”. 

Sandra Cerqueira, administradora dos Transportes Urbanos de Braga, felicitou 
os vencedores do concurso e manifestou a disponibilidade da empresa em 
continuar a associar- se a estas iniciativas que valorizam a leitura voltadas 
para a comunidade.

Flávio Montolha foi o vencedor do concurso “Com os TUB à mão, vou às 
montras do S. João”. Recebeu quatro livros e uma t-shirt, oferecidos pela 
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, 20 módulos 3 dos TUB e um voucher para 
um jantar a dois oferecido pela ACB.

José Monteiro arrecadou o segundo prémio (dois livros, 15 módulos de 
transporte e um voucher para um brunch (refeição). O terceiro prémio foi 
atribuído a Dinis Alberto. Recebeu um livro, 15 módulos de transporte e um 
voucher para uma massagem.

CRPT

Atividades
9 de Novembro
- Magusto de S. Martinho @ P.M.O. TUB

9 de Dezembro
- Festa de Natal dos Filhos dos Funcionários dos TUB

15 de Dezembro
- Jantar de Natal CRPT TUB

Evento

Jogos SC Braga
Os TUB  voltaram a ligar todo o concelho de Braga, com 7 linhas dedicadas, 
ao Estádio Municipal de Braga, como habitualmente é feito em dias de jogos.

Assim os TUB serviram a população no dia 24 de setembro de 2018 entre o 
S. C. Braga e o Sporting Clube de Portugal e no dia 6 de outubro de 2018 o
jogo entre o S. C. Braga e o Rio Ave F. C..



TUB Consulting

Comitiva Madeirense visita 
TUB
Os Transportes Urbanos de Braga receberam no passado dia 9 de outubro uma 
delegação da Madeira com fortes interesses na mobilidade elétrica. 

A comitiva era composta por altos representantes das entidades madeirenses, 
entre elas a Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da 
Madeira (AREAM), Horários do Funchal,  Sociedade de Automóveis da Madeira 
(SAM), Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) e Direção Regional da 
Economia e Transportes (DRET). 

Este grupo diversificado de representantes teve a oportunidade não só de visitar 
as instalações dos TUB, tendo como principal enfoque a visita às infraestruturas 
de carregamento das novas viaturas elétricas, como também experienciar uma 
viagem numa das seis novas viaturas elétricas em operação.

Os Transportes Urbanos de Braga afirmam-se como uma referência no domínio 
da mobilidade urbana, posicionando-se também na vanguarda  da inovação 
tecnológica. É com especial interesse que recebemos empresas ligadas ao 
setor, promovendo a troca de experiencias e partilhando com outros as boas 
práticas utilizadas pelos TUB e que valorizam a sua operação, em particular, e 
o setor de transporte público de passageiros, em geral.

Evento

Dádiva de Sangue
Os colaboradores dos TUB associaram-se novamente no 
passado dia 16 de outubro à recolha de sangue do Banco de 
Sangue do Hospital de Braga.

Para isso foram transportados a bordo de um veículo dos TUB 
no âmbito do projeto e parceria empresa dadora.

Evento

TUB @ INL SUMMIT
Os TUB foram parceiros do INL - International Iberian 
Nanotechnology Laboratory no evento internacional “INL 
Summit 2018”, que decorreu no Altice Forum Braga entre os 
dias 15 e 17 de outubro.

O “INL Summit 2018” incluiu diversos eventos especiais 
que trouxeram para a discussão temas como as mudanças 
climáticas, a transformação da mobilidade e a Era Quântica, 
além de se ter discutido como os avanços na ciência têm um 
impacto na economia mundial.

E nós, nos TUB, temos algo a dizer sobre a Transformação 
da Mobilidade!

No espaço de exposição, os TUB deram a conhecer os 
projetos que têm em curso a IBM e a BOSCH. Esteve ainda 
exposta uma das viaturas elétricas dos TUB.

Ficou evidente que a próxima vaga de business transformation 
incide totalmente sobre a experiência, idéias disruptivas, 
inovação e ciência.
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Colaborador em Destaque

Francisco Silva
Francisco Duarte Silva tem 55 anos é casado, tem três filhos, 
é natural de Frossos, onde vive atualmente.

Possui o 1º ciclo de escolaridade. Não seguiu os estudos, 
porque na época era necessário trabalhar e ajudar a família. É 
colaborador dos Transportes Urbanos de Braga, desde o dia 2 
de janeiro de 2001 e exerce a função de Agente Único.

Atualmente é o Presidente do CRPT - Clube Recreativo de 
Pessoal dos Transportes Urbanos Braga, cargo que ocupa 
desde 2017 e cujo mandato terminará no próximo ano.

O dirigente dá nota que presidir um clube com mais de 250 
sócios dá muito trabalho, mas a disponibilidade dos colegas 
de direção são determinantes para o sucesso.

Um dos projetos mais difíceis do clube foi colocar o Bar a 
funcionar. Foi necessário criar condições infraestruturais e tal 
só foi possível com a ajuda da Administração

O primeiro emprego foi na Undel, empresa ligada ao ramo de 
elétricidade, onde esteve durante dezoito anos tendo chegado  
a chefe de equipa.

Um dia a esposa viu no jornal admissão de motoristas para os 
TUB e ela mesma passou nos Recuros Humanos da empresa, 
entregou os documentos e, passado um mês, foi convocado 
para prestar provas, tendo sido admitido.

Gosta de conduzir e do contacto com os clientes e é esse 
gosto que o faz manter na empresa. Nos tempos livres gosta 
de andar de bicicleta, com os amigos dos “Durinhos da Bike”.

Atualmente passa férias na região, sendo que em tempos 
passou férias noutras localidades do país.

O prato preferido é bacalhau, especialmente o cozinhado pela 
esposa. Quando era mais novo gostava de cinema, agora falta 
-lhe tempo. O que mais gosta nas pessoas é da sinceridade e 
detesta falsidade.

Vê os TUB com muito futuro, recomendaria a empresa a 
colegas. A rede tem mais horários, linhas e bons motoristas 
que dignificam o serviço que prestam. 

A aquisição dos novos autocarros elétricos veio dar um 
impulso na imagem da frota, e quanto ao futuro na sua opinião 
passa por veículos elétricos e a gás. 

Tem ouvido bons comentários dos clientes quanto ao serviço 
dos TUB.

Pensamento 

“Se não puder voar, corra. Se não 
puder correr, ande. Se não puder 
andar, rasteje, mas continue em frente 
de qualquer maneira.”
Martin Luther King, Ativista Político

Braga Cultural

Bom Jesus do Monte
O Santuário do Bom Jesus do Monte, elevado a basílica-menor em 2015, 
localizado na União de Freguesias de Nogueiró e Tenões, é um santuário 
católico dedicado ao Senhor Bom Jesus.

Acredita-se que a primitiva ocupação deste sítio remonta ao século XIV quando 
alguém erigiu uma cruz no alto do monte Espinho, uma vez que é mencionada 
a existência numa ermida no local em 1373. Em 1494 foi erguida uma segunda 
ermida, por iniciativa do então arcebispo D.Jorge da Costa. Em 1522 o Deão da 
Sé de braga, D. João da Guarda, mandou erigir uma terceira ermida no local, 
tendo registado neste período um aumento da devoção no local.

Um grupo de devotos constituiu a Confraria do Bom Jesus do Monte em 
1629, tendo edificado uma capela onde foi colocada uma imagem de Cristo 
Crucificado, para além de casas para abrigo de romeiros e as primeiras 
capelas dos Passos da Paixão, em forma de pequenos nichos, dedicados aos 
episódios da Deposição da Cruz, da deposição no túmulo, da Ressurreição e 
da Ascensão. Pedro do Rosário foi então nomeado o primeiro ermitão. 

Em 1722 o Arceboispo de Braga, D. Rodrigo de Moura Teles, concebeu e iniciou 
um grande projeto que resultaria no atual Santuário que atualmente se constitui 
num conjunto arquitetónico integrado por uma igreja, um escadório onde se 
desenvolve a Via Sacra, uma área de mata onde encontramos o lago com os 
barcos a remos, um conjunto de hotéis e o mais antigo funicular a funcionar a 
contra-peso de água do mundo.

O Santuário do Bom Jesus do Monte é candidato à Lista do Património Mundial 
da UNESCO.
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