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bimestral
evento

II Encontro de 
Colaboradores do 
Universo Municipal
No seguimento do I Encontro de Colaboradores concretizado em Feverei-
ro do ano passado e que contou com mais de 600 participantes, realiza-se 
este ano no dia 9 de Maio o II Encontro de Colaboradores.

O II Encontro de Colaboradores reveste-se de especial importância por 
facilitar a partilha de experiências e ideias, bem como o convívio informal 
entre todos, com vista ao reforço do sentimento de pertença.
A utilização de dinâmicas de grupo, que propiciem o desenvolvimento dos 
valores individuais e coletivos, assume grande relevo em organizações e 
instituições que se afi rmam como referência nas suas áreas de atuação.
O Encontro dos Colaboradores contará com um concurso em formato 
“Chuva de Estrelas” onde os colaboradores poderão concorrer e mostrar 
o seu talento nas mais diversas áreas, incluindo música, dança, teatro e 
performance.

O vencedor do concurso para além do reconhecimento terá ainda direito a 
um prémio, nomeadamente uma viajem. Os segundo e terceiro candidatos 
serão premiados com um Cartão Quadrilátero Cultural.
Este concurso é aberto a todos os colaboradores do Município de Braga, 
exceto os envolvidos na organização do dia do colaborador e familiares 
diretos destes. 
Assim, apelamos à vossa participação!!

Comunicar é uma excelente 
forma de partilhar, de constru-
ir e de conhecimento. É nesse 
sentido que saúdo neste se-
gundo “TUB Jornal”, todos 
aqueles que possibilitaram 
nesta hora este importante 
acontecimento, os colabora-
dores que de forma abnega-
da procuram em cada dia 
melhorar a imagem de uma 
Empresa cada vez mais res-
peitada no que toca à quali-
dade, efi cácia e resultados no 
que diz respeito ao transporte 
público. Prova que uma Em-

presa pode e deve ir mais além do que os seus próprios limites. E aqui 
estamos a apresentar o segundo dos Jornais TUB, “numa carreira” que 
desejamos tenha uma cadência tão regular como aquelas que todos os 
dias servem os Bracarenses, na hora, como sempre desejamos que seja 
o embarque e desembarque de passageiros, numa vocação humana de 
“recriar” o prolongamento dos tempos que vivemos. Tarefa, essa, que 
não poderia deixar de registar um conjunto de factos de que TODOS nos 
orgulhamos. 
É bom ao desembaraçar o novelo passado, recordar numa espécie de 
fi o que liga o tempo, ao espaço, à eternidade, à substância, enfi m à VIDA 
a realidade que em pouco tempo transformamos e que catapultou os 
TUB para o reconhecimento público ao ser uma das quatro Instituições 
públicas candidatas em 2015 ao “Prémio Galardões da Nossa Terra”. A 
melhoria das linhas regulares com ênfase para a Camélias - Hospital, 
a frequência regular de 15 minutos, a entrada no Hospital e o benefi cio 
que esta medida trouxe para os Bracarenses e o aumento e regulari-
dade de transporte para as centenas de trabalhadores do Hospital Cen-
tral , a colocação de abrigos com mais comodidade de acolhimento dos 
Utentes, as várias acções que fi zeram dos Autocarros a “casa da nossa 
comunidade em movimento”, com a celebração animada do “Dia do Pai”, 
do Dia da Mulher”, “Dia dos namorados”, do Carnaval, da Páscoa, a so-
mar à oferta a preço simbólico do transporte para os grandes eventos 
realizados na nossa Cidade com “inter-faces” da periferia para o centro, 
tornaram os TUB uma Empresa diferente para melhor, mais ao encontro 
de um transporte público de qualidade, desejado pelos Bracarenses.
A celebração de Protocolos de cooperação com a Universidade do 
Minho, Universidade Católica e Profi tecla, marcam uma época em que se 
reforça a necessidade de partilhar conhecimento num desafi o de vencer 
o Futuro com qualidade.
Muito temos ainda para fazer e muito se espera de nós. Saberemos 
estar à altura e contamos com TODOS os Colaboradores e com os 
Bracarenses para vencer este desafi o. Porque fazemos parte de um 
todo que são as Empresas Municipais e o Municipio de Braga, temos 
já pela frente o II Encontro do Universo dos Colaboradores Municipais 
em que a nossa presença e a nossa opinião serão importantes para em 
conjunto construirmos uma cidade que desejamos mais Feliz, com mais 
qualidade, igual a BRAGA sempre renovada.

Editorial



notícia

TUB “Dia da Mulher”
A celebração do Dia da Mulher representou uma oportunidade para os TUB 
valorizarem e distinguirem as mulheres, contribuindo para a afi rmação de uma 
cultura de cidadania que valoriza cada vez mais a igualdade de género.

Neste sentido, os TUB surpreenderam durante o dia 8 de Março, inúmeras 
mulheres que viajaram nos autocarros com oferta de fl ores. 

As fl ores simbolizam o afeto, estima e os laços que os TUB pretendem criar 
junto da comunidade de modo a superar expectativas sociais. 

Além das fl ores a bordo dos autocarros foram também oferecidas dedicatórias. 

Neste dia foi ainda disponibilizado o bilhete “TUB – Dia da Mulher” que 
possibilitou a todas as mulheres a utilização dos TUB ao longo de todo o dia e 
em toda a frota pelo valor simbólico de 1 euro.

A celebração deste dia foi muito bem acolhida não só pelos vários clientes, 
como também pelos diversos cidadãos que se aperceberam da atividade 
organizada pela empresa para homenagear as mulheres.

notícia

TUB e Universidade
do Minho celebraram
protocolo
Os TUB e a Universidade do Minho assinaram no dia 2 de 
Março um protocolo de parceria com o objetivo de aproximar 
a vertente do conhecimento à realidade empresarial no setor 
dos transportes públicos.

A iniciativa contou com a presença do Dr. Ricardo Rio, pres-
idente da Câmara Municipal de Braga, do reitor da Universi-
dade do Minho, Dr. António Cunha, e do Dr. Firmino Marques, 
presidente do Conselho de Administração dos TUB. 

Este protocolo, com a duração de dois anos, traduz a colab-
oração que se tem vindo a desenvolver há já algum tempo. 

Os TUB têm tido a preocupação de servir um público mui-
to signifi cativo da UMinho com projetos de grande impac-
to como o interface entre a universidade e a estação de 
caminhos- de-ferro, o serviço noturno de transportes e ao 
fi m-de- -semana para as residências universitárias, e um 
circuito pelo campus universitário.

O transporte para Congressos Científi cos (“TUB Free Pass”), 
a participação num projeto de investigação e desenvolvimen-
to de “Conversão e Utilização de Veículos Pesados de Pas-
sageiros Bi-Fuel (Gasóleo/Gás Natural), bem como a análise 
do impacto da admissão de mulheres para motoristas nos 
TUB, são também exemplos da colaboração entre as duas 
entidades e que agora foi formalizada.

pensamento

“Os clientes menos 
satisfeitos são a maior 
fonte de aprendizagem”
Bill Gates, um dos pioneiros na revolução do computador pessoal.



notícia

CIAB promove formação 
nos TUB 
Decorreu no passado dia 11 de Março 
uma ação de formação pública para 
os colaboradores dos TUB organizada 
pelo CIAB – Centro de Informação, 
Mediação e Arbitragem de Consumo.

A ação teve como objetivo dar início a 
uma relação de proximidade entre as 
duas instituições, numa ótica de colaboração, que irá prosseguir no futuro, 
com a realização de várias ações de formação junto dos colaboradores.

O coordenador do CIAB, Dr. Fernando Viana, abordou vários temas no 
âmbito da atuação da instituição, nomeadamente informação aos 
consumidores, direitos e deveres na área do consumo, a resolução de 
confl itos, o apoio na gestão de orçamentos familiares, o apoio a problemas de 
endividamento e sobre - endividamento tendo, ainda, destacado a responsa-
bilidade social dos TUB em apoiar esta iniciativa.

notícia

European Study Group 
with Indutry in Portugal
O Departamento de Produção e Sistemas da Escola de En-
genharia, e o Departamento de Matemática e Aplicações, da 
Escola de Ciências, da Universidade do Minho, está a organizar 
um evento que se realizará em Maio, para interação com a In-
dústria, para resolver problemas reais, e que pela sua complex-
idade exijam a aplicação de matemática avançada.

Este evento terá lugar no Pólo de Azurém, Guimarães, da Uni-
versidade do Minho de 11 a 15 de Maio de 2015. 

Os TUB aceitaram o desafi o de apresentar um problema com-
plexo e real. O problema consistiu na defi nição da frota de 
reserva: os TUB possuem uma frota de autocarros de reserva, 
que permite a substituição da frota ativa em casos de avaria 
ou de necessidade de manutenção. Através do levantamento 
dos dados de manutenção e fi abilidade do parque automóvel, 
pretende-se a determinação da frota de reserva ótima.

Na semana de 11 a 15 de Maio, uma equipa de 10 investi-
gadores tentará dar resposta a este problema.  

notícia

Braga 3.0: Comunidade 
Sustentável
O Correio do Minho realizou um suplemento direcionado para o futuro e para 
as cidades inteligentes.

Uma cidade inteligente deve ser orientada para as pessoas.
Tem de desenvolver o sentido de comunidade e de ser pensada 
para quem anda a pé, ou de bicicleta e transportes públicos. 
Implica pensar no presente e nas gerações futuras, procurando 
a sustentabilidade. Tem de gerir a mobilidade, optimizar as suas 
infra-estruturas, garantir e monitorizar a efi ciência energética e 
encontrar soluções para a micrologística. 
À questão: qual é a melhor cidade para se viver?, os 
critérios passam por espaços verdes, escolas, hospitais, 
acessibilidades, entre outros. As cidades que produzem mais 
ideias, conhecimento, e que oferecem níveis elevados de for-
mação, reúnem fatores para serem mais prósperas. Braga 
quer-se defi nir neste conceito pela tecnologia e pela era digital.
A educação é um fator fundamental, uma vez que permite re-
agir aos desafi os tecnológicos, às necessidades e às exigên-
cias dos mercados. E, nesta área a nossa cidade possui uma 
referência de qualidade quase inigualável no país, como é o 
caso da Universidade do Minho.
Tornar uma cidade inteligente passa não só por utilizar a tecn-
ologia para optimizar várias áreas da cidade. Braga tem como 
objetivo ser uma cidade com uma economia, um ambiente, um 
governo local e uma mobilidade inteligente. A mobilidade inteli-
gente é crucial para uma cidade que se quer cada vez mais 
inteligente, inclusiva e sustentável. É a mobilidade que vai ditar 
se a cidade é ou não inteligente. 
Pode consultar todo o suplemento do jornal em 
http://goo.gl/T4SKvj



evento

Circuito Turístico
Os turistas que se deslocaram a Braga para assistir às solenidades da Semana 
Santa tiveram a oportunidade de conhecer o património arquitetónico da cidade 
através do “Circuito Turístico Páscoa” realizado pelo Yellow Bus entre os dias 
31 de Março e 4 de Abril. 

Firmino Marques, presidente do Conselho de Administração dos TUB, salientou 
que este serviço do circuito turístico enriqueceu a Semana Santa de Braga no 
domínio da mobilidade, bem como permitiu “aproximar mais a cidade de quem 
nos visita”.

Na cidade desde 2004, a utilização do autocarro turístico tem vindo a crescer, 
sendo que o ano passado foi o melhor até agora registado. A expectativa é de 
que este ano o serviço consiga ainda maior adesão por parte dos turistas. 

Protocolo com Profitecla 
Esta iniciativa teve como particularidade a presença de guias turísticos, resulta-
do de uma parceria entre os TUB e a Escola Profi ssional Profi tecla. Este proto-
colo não se cingiu apenas a este período, mas irá prevalecer também no Verão, 
ponto alto da atividade turística em Braga. 

notícia

TUB Páscoa
Os Transportes Urbanos de Braga apresentaram um plano 
especial de transportes para as Procissões da Semana Santa.
“TUB Páscoa” foi um projeto que contou com a colaboração 
da Câmara Municipal de Braga e da Comissão da Quaresma 
e Solenidades da Semana Santa, e que disponibilizou aos cli-
entes um conjunto de três circuitos especiais para as noites 
das Procissões nos dias 1, 2 e 3 de Abril.

Estes permitiram o acesso ao centro da cidade de Braga, des-
de as 19H30 até à 01H00.

Destacaram-se três ‘interfaces’ de ligação ao centro da ci-
dade, um em Lamaçães, na Avenida Robert Smith, um em 
Ferreiros, no parque do E.Leclerc e um outro em Dume, junto 
ao Estádio Municipal de Braga.

Nestes locais, foi possível estacionar o carro e efetuar o 
restante trajeto para o centro da cidade, de forma rápida e 
tranquila, benefi ciando de uma tarifa especial, de apenas 1 €, 
para as viagens de ida e volta. 

O programa foi também complementado, ao longo dos dias, 
com diversas surpresas no interior dos autocarros, designad-
amente com a animação musical pelo Grupo Coral de Guada-
lupe, Grupo Coral e Instrumental de S. Vicente e o Coro das 
10h.



Braga Internacional

FICIS

O FICIS - Fórum Internacional das Comunidades Inteligen-
tes e Sustentáveis realizou-se na cidade de Braga entre os 
dias 16 e 19 de Abril no Parque de Exposições. Braga é uma 
referência do empreendedorismo e inovação que se tem 
vindo a tornar acolhedora de ideias jovens e inspiradoras. É 
uma cidade de cultura e tradições onde se destaca a indústria 
tecnológica e o ensino universitário. Sendo uma cidade inspi-
radora, este evento foi organizado pela sociedade civil para a 
sociedade civil como o apoio da Câmara Municipal de Braga. 
O FICIS apresentou-se como uma nova forma de pensar as 
comunidades do futuro, integrando uma temática inserida nos 
domínios da estratégia da Europa, no âmbito Quadro Comu-
nitário de Apoio, para o período de 2014 a 2020.

Com intuito de afi rmar a região norte, como um polo de 
atração de dimensão internacional no domínio das comu-
nidades inteligentes e sustentáveis, Ana Fragata, diretora 
executiva do projeto, referiu que o FICIS “assumiu uma visão 
integrada e transversal das principais áreas no domínio das 
comunidades inteligentes e sustentáveis”, nomeadamente 
em temas como a energia, mobilidade, sustentabilidade, tec-
nologia e inovação, governança, segurança, regeneração ur-
bana e economia.

Este fórum contou com a presença de especialistas, líderes 
de opinião e decisores que partilharam os mais recentes 
desenvolvimentos, resultados e estratégias no domínio das 
Comunidades Inteligentes e Sustentáveis.

O FICIS contou com uma área de exposição, estando pre-
sentes 50 expositores de renome nacional e internacional, 
tais como a Philips, a Mercedes Daimler, a IBM, a 
Órbita-Miralago, os TUB, o IPCA, a TRANSDEV, a ARRIVA, a 
Portlane, entre outras de igual prestígio.

O programa das conferências decorreu nos dias 16 e 17 de abril de 2015. O 
dia 16 de abril foi direcionado a temas como as tecnologias no novo modelo da 
cidade, mobilidade urbana sustentável e sustentabilidade do ambiente construí-
do. O dia 17 de abril centrou-se em temas como as empresas nas cidades do 
futuro, o futuro das cidades, conhecimento, inovação e crescimento empresarial 
e por fi m, economia e governança. Os dias 18 e 19 de abril foram direcionados 
a iniciativas empresariais dos patrocinadores e expositores.

O FICIS foi um “evento que se diferenciou pela inovação e qualidade”. Neste 
espaço foi possível juntar empresas internacionais e locais, onde empresários 
tiveram um espaço de partilha com as várias instituições de conhecimento que 
nele participaram. Outro aspeto realçado neste fórum prende-se com a quali-
dade das conferências do FICIS no que respeita aos oradores, de nível inter-
nacional, mas também as empresas, instituições de conhecimento e autarquias. 

Este Fórum permitiu visitar a cidade do futuro, onde a tecnologia e a 
regeneração urbana terão como prioridade as pessoas. A Mobilidade será a 
orientadora do desenvolvimento da cidade, com sistemas de bicicleta partilhada 
a serem preferenciais em conjunto com um transporte público inovador.



benchmarking internacional

Matthias Hoffman
representante da 

Mercedes-Daimler em Braga

Matthias Hoffman dos Transport Planner at Daimler AG/Evo Bus 
GM bH, orador e planeador de sistemas BRT, efetuou uma ses-
são de trabalho com os técnicos dos TUB e do Município de 
Braga, por forma a munir estas entidades de conhecimento que 
lhes permita resolver questões relativas à inserção urbana em 
centros históricos delicados e no aproveitamento do potencial 
de regeneração urbana aliado à implementação do BRT. 

A apresentação focou exemplos europeus, nomeadamente em 
Espanha e França, bem como aliou a Regeneração Urbana à 
Mobilidade e à recuperação de Bairros Sociais, tal como se 
pretende fazer em Braga.

conferência

“Mobilidade Urbana 
Sustentável”
O Engenheiro Baptista da Costa, Administrador dos TUB, participou no painel 
sobre “Mobilidade Urbana Sustentável”, onde foram analisados os resultados 
de circuitos de autocarros em linhas dedicadas ou corredores prioritários em 
vários países. Neste painel afi rmou o propósito de Braga ser a primeira cidade 
portuguesa a implementar o “Bus Rapid Transit” (BRT), um sistema que tem 
demonstrado em várias cidades da Europa ser efi ciente na redução de carros 
na cidade, na redução da poluição e ser da satisfação dos passageiros.

O BRT é um sistema em que os autocarros circulam numa via adaptada e 
dedicada para a sua circulação e os intervalos entre cada composição não su-
periores a 10 minutos. Este é um serviço que permite ser adaptado à cidade 
de várias dimensões.

Os TUB divulgaram que será implementado em Braga o “Anel da Mobilidade” 
entre Gualtar e Ferreiros, com várias conexões ao centro urbano. O futuro 
circuito do BRT terá 15 quilómetros de extensão e permitirá resolver os prob-
lemas de mobilidade da cidade e fazer com que a universidade passe a fi car 
na cidade. 

O calendário de execução será lento para não ter impactos negativos, quer 
sobre o ambiente, quer sobre as actividades económicas, prevendo-se a im-
plementação deste novo sistema de transporte público decorra ao longo dos 
próximos anos. O grande objetivo é transportar 20 milhões de passageiros em 
2025, meta que os TUB assumem enquanto empresa capaz. 

FICIS

TUB no FICIS como 
expositor
Os TUB estiveram representados na FICIS, com um stand na área da mobil-
idade na zona de exposições, que contou com mais de 50 expositores. Com 
efeito, uma feira com esta importância e esta dimensão, em que a mobilidade 
foi um tema central, não fazia sentido sem a presença dos TUB. 

Os TUB, assumem um papel relevante no concelho e na região em que se 
inserem. 

A nossa presença foi bastante relevante, tendo sido 
visitado por centenas de pessoas. 

Deste modo, os TUB tinham como objectivos: divulgar a em-
presa no sentido da mobilidade urbana integrada em que está 
inserida; divulgar as diversas opções de mobilidade que a em-
presa oferece; novas formas de mobilidade, mais rápidas, mais 
ecológicas e mais cómodas, acessível a todos (“Bus Rapid 
Transit”).



clube recreativo

CRPT
O Clube tem muitas vantagens para quem se associar, 
entre os quais benefícios em protocolos e atividades realiza-
das regularmente.

Em Março realizou-se o passeio às Amendoeiras em Flor, 
com a participação de diversos associados.
A próxima atividade decorrerá a 10 de Maio com a visita 
Santiago de Compostela.
Os interessados poderão realizar a sua inscrição até dia 30 de 
Abril junto dos Diretores Organizadores.
A exemplo do ano passado, o grupo de ciclistas do clube irá 
realizar no dia 27 de Maio um passeio a Fátima.

mobilidade no mundo

Cidade de Buenos Aires
ganha prémio de
sustentabilidade
A cidade de Bueno Aires, na Argentina, 
ganhou o 9th Annual Sustainable Trans-
port Awards, Prémio Anual de Trans-
porte Sustentável. A cidade foi premiada 
pela redução da emissão de dióxido de 
carbono (CO2) e investimentos na se-
gurança para pedestres e ciclistas em 
2013. 

No último ano, Buenos Aires transfor-
mou totalmente a avenida 9 de Julio, 
uma das mais largas do mundo; substi-
tuiu as pistas de tráfego de carros por 
pistas exclusivas para autocarros e para 
que o BRT (Bus Rapid Transit) pudesse 
oferecer maior qualidade. 

Buenos Aires adicionou também 23 quilómetros no corredor Metrobus Sur e 
transformou dezenas de blocos do centro da cidade num local que estimula o 
caminhar e o pedalar pela cidade, além de promover a cultura em vez do uso 
de carros. A capital da Argentina difunde uma forte mensagem de que é uma 
cidade para pessoas, e não apenas para carros.

O Prémio de Transporte Sustentável, estabelecido em 2005, é atribuído an-
ualmente para a cidade que implementa projetos de transporte inovadores e 
sustentáveis no ano anterior. As ações devem promover mobilidade para os 
moradores, reduzir as emissões de poluição nos transportes e incentivar a se-
gurança e o acesso para ciclistas e pedestres.

notícia

TUB “Dia do Pai”
Os TUB ambicionam “ser mais que um mero transporte de 
passageiros, passando a ser um espaço de promoção da so-
ciabilidade, da partilha, de encontro e de convívio”. 

Neste sentido, no dia 19 de Março foram oferecidos a bor-
do dos autocarros centenas de bilhetes família (1 bilhete de 
adulto e 2 de criança) para o jogo de futebol S.C. Braga X 
Académica que se realizou nesse fi m-de-semana no estádio 
Municipal.
A empresa disponibilizou ainda o bilhete “TUB – Dia do Pai” 
que possibilitou a todos os pais a utilização dos TUB durante 
todo o dia pelo valor simbólico de 1 euro.
A iniciativa foi muito bem acolhida e valorizada, tendo-se reg-
istado uma grande procura de bilhetes para o jogo de futebol 
por parte dos pais que viram nesta iniciativa dos TUB uma 
oportunidade de fazerem um programa familiar com os seus 
fi lhos.

TUB mobile



colaborador em destaque

Sérgio Pinheiro
Sérgio Pinheiro, natural de Sequeira, Braga, tem 31 anos, é 
solteiro e possui o 9º ano de escolaridade. 
É colaborador nos transportes urbanos de Braga desde 2001, 
exercendo a função de serralheiro mecânico.
Gosta de caminhar e tem como hobbies tocar bateria, fazer 
arte e brincar com as sobrinhas.
Entrou para a empresa porque foi o que “surgiu no momento, 
mas ainda bem!”. 
Quando era criança queria ser músico e atualmente é 
baterista na banda Flattenn.
O seu fi lme preferido é “Batman – O Cavaleiro das Trevas” de 
Christopher Nolan.
A banda que mais gosta é norte americana de groove metal, 
os Lamb Of God.
O que mais gosta na profi ssão e na empresa é de soldar e do 
convívio com os amigos.
Concluindo, e na sua perspetiva os transportes de 
passageiros no futuro vão permanecer como nos tempos de 
hoje, ou seja há pessoas que continuarão a preferir andar de 
transportes públicos e outros de carro particular.  
Lema de vida: “faz da tua vida um sonho e do teu sonho uma 
realidade!”

Braga Cultural

GNRATION

O GNRATION é um espaço orientado para a promoção de atividades artísticas 
e para a exploração e disseminação das artes digitais. Através uma estraté-
gia sustentada e de permanente abertura à comunidade pretende afi rmar-se 
como polo aglutinador de dinâmicas culturais e criativas, assumindo-se como 
um espaço orientado para a sensibilização e formação de novos públicos, 
expondo-os a práticas artísticas relevantes à luz de uma perspectiva contem-
porânea e cosmopolita.

condução defensiva

No parque da Quinta
de Santa Maria
● Não ultrapasse os 10 Km/h.
● Imobilize apenas os autocarros nos locais de aparcamento.
● Retire apenas o autocarro do estacionamento para conduzi-lo 
ao exterior.
● Entre as 21H00 e as 9H00 não utilize a buzina.
  Obrigado!

Www.tub.pt

tub.pt

tubem

blog.tub.pt

@geral@tub.pt

T253 606 890

F253 606 899

exposição

“Pedra Pendular”
Realizou-se entre o dia 21 de Março e 4 de Abril no Teatro da 
Escola Sá de Miranda, uma exposição alusiva à quadra da 
Paixão de Cristo rumo à Páscoa.

O nosso colaborador e escultor Sérgio Pinheiro é um auto-
didata, que associa o melhor da sua profi ssão de soldador 
mecânico na transformação de objetos metálicos em verda-
deiras obras de arte, representando “a crueldade do sofrimen-
to de Cristo a caminho do calvário”. 


