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TUB inauguram loja da 
Mobilidade
No Dia Europeu Sem Carros que se assinalou a 22 de Setembro, os Transportes 
Urbanos de Braga associaram-se simbolicamente à efeméride com a inauguração da 
nova Loja da Mobilidade, localizada na Central de Camionagem.

Na cerimónia de inauguração, o Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ri-
cardo Rio, sublinhou a importância desta instalação num espaço onde, diariamente, 
circulam cerca de dez mil pessoas, pela componente de interligação global do sis-
tema de transportes como também devido à promoção da utilização dos transportes 
públicos, contribuindo para uma «cidade sem carros.

«Hoje em dia temos uma empresa moderna, capaz, e que presta um serviço cada vez 
melhor aos cidadãos. O melhor exemplo disso são os resultados extremamente pos-
itivos já alcançados, tendo sido invertida a tendência de quebra de passageiros, em 
contra ciclo com o que acontecia no passado e com as outras empresas do sector», 
afi rmou ainda o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Ricardo Rio.

“Notoriedade e Reconhecimento”
Os Transportes Urbanos de Braga têm vindo a obter 
crescente notoriedade e reconhecimento não só junto 
dos clientes e da população como também no panora-
ma nacional e Internacional.
A melhoria da imagem e da promoção, a certifi cação 
em IDI (Investigação Desenvolvimento e Inovação), 
a presença constante nos eventos desportivos e cul-
turais da cidade, a melhoria dos canais de distribuição 
facilitando o acesso aos títulos de transporte e a melho-
ria das linhas que ligam a Estação da CP, a Rodoviária, 
o Hospital, a Universidade do Minho e o centro da Ci-
dade são alguns dos aspetos mais visíveis deste pro-
cesso de melhoria contínua.
Este conjunto de melhorias tem sido bem acolhido e 
resultou, em contra ciclo com os restantes operadores 
nacionais, num aumento de passageiros e de receita
resultante da venda de títulos de transporte. 
O aumento de passageiros é uma realidade!
No dia 8 de outubro registamos 47.751 passageiros 
transportados. Este é o maior registo, num só dia, des-
de o ano 2008.
Paralelamente, o convite recebido por parte do Gover-
no da República de São Tomé e Príncipe solicitando o 
apoio dos Transportes Urbanos de Braga, para ajudar 
a colocar em funcionamento uma rede de transportes 
na Província de Água Grande, estendendo-se depois 
o projeto ao restante território, faz aumentar não só o 
orgulho e a nossa autoestima mas também a responsa-
bilidade de fazer cada vez mais e melhor.
Esta notoriedade e reconhecimento resultou do trabalho 
em equipa e só foi possível com o empenho, com a 
competência e com a participação de todos.
Todos juntos somos capazes!

Teotónio Andrade dos Santos, Administrador

Editorial



notícia

Os TUB na UM na 

receção aos Caloiros
Decorreu na Universidade do Minho, na semana de 7 a11 de 
setembro, a receção aos Caloiros.

Para além de toda a informação prestada aos alunos foram, 
ainda, feitos mais de 200 novos passes.

pensamento

“Unirmo-nos é um começo. 
Mantermo-nos juntos é um 
progresso. Trabalhar juntos 
é um sucesso.”
Henry Ford, empreendedor norte-americano, fundador da Ford Motor 
Company e o primeiro empresário a aplicar a montagem em série.

evento

TUB Noite Branca
A Noite Branca em Braga é já uma referência incontornável e os TUB propor-
cionaram à população e a todos os visitantes ligações a partir dos interfaces até 
ao centro da Cidade.

Neste sentido, de modo a promover a mobilidade de uma forma acessível, atra-
tiva e económica foram três os interfaces disponibilizados: na Av. Robert Smith, 
no Estádio Municipal, e no Parque do E’Leclerc.

A procura foi muita e a animação a bordo foi uma constante.

O bilhete de ida e volta tinha preço de 1€ e o tempo médio de espera foi de 5 
minutos. O estacionamento foi gratuitto.

CRPT

Subida e descida 

Rio Douro
O Clube Recreativo do Pessoal dos TUB organizou nos dias 
12 e 13 de Setembro 2015 um Cruzeiro no Rio Douro, entre 
o Porto e a cidade da Régua, para cerca de 225 sócios e 
familiares.

O embarque foi realizado pelas 8h00 no Cais de Vila Nova 
de Gaia, tendo sido servido o pequeno almoço a bor-
do. O Cruzeiro proporcionou aa subida das Barragens de 
Crestuma-Lever e do Carrapatelo.
O almoço foi servido a bordo e a chegada à cidade da Régua 
verifi cou-se por volta das 15h30.
No dia seguinte fez-se o percurso inverso em autocarro, 
tendo descido de barco o outro grupo da Régua até à cidade 
do Porto.



TUB mobile

evento

Os TUB na EB 2,3 de Gualtar
Os TUB sensibilizaram alunos da EB 2,3 de Gualtar para a utilização dos 
transportes públicos de modo a tornar a cidade mais sociedade mais sus-
tentável.

Os alunos do 5.º ano da Escola EB 2,3 de Gualtar foram o alvo de uma Acão 
de sensibilização dinamizada pela TUB — Transportes Urbanos de Braga 
com o objetivo de incentivar o uso dos transportes públicos.
Na sessão, foram exibidos algumas imagens sobre a história dos transportes 
públicos na cidade de Braga.

O conceito de mobilidade foi explicado aos alunos, bem como a importância 
do uso dos transportes públicos e dos modos suaves para o contributo de 
uma sociedade cada vez mais sustentável.

Os alunos foram ainda esclarecidos sobre como viajar em segurança nos au-
tocarros, sendo-lhes incutidas boas práticas e vários conselhos, no sentido de 
os consciencializar para os perigos, quando são adotados comportamentos 
inadequados.

As tecnologias de informação foi outro dos temas abordados pela equipa dos 
TUB presente na sessão, nomeadamente as novas potencialidades que os 
telemóveis disponibilizam, na procura de trajetos adequados, ou de determi-
nadas paragens recorrendo à realidade aumentada”.

notícia

TUB obtêm 

Certificação em IDI
Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) são a primeira 
empresa na área dos transportes de passageiros e a primei-
ra empresa municipal a ser certifi cada pela SGS em IDI – 
Sistema de Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
(NP 4457). 

A estratégia de gestão adotada pelos Transportes Urbanos foi 
apontada como um exemplo a seguir por outros Municípios.

A cerimónia de entrega da certifi cação, que decorreu no dia 
21 de Setembro no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em 
Braga e serviu também para a renovação da certifi cação em 
Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001), traduzindo-se 
num motivo de orgulho, não apenas para os TUB, mas, também, 
para a toda a comunidade Bracarense.



Mobilidade pelo Mundo

República Democrática

de São Tomé e 

Príncipe 

● Estado insular localizado no Golfo da Guiné composto por 
duas ilhas principais (Ilha de São Tomé - 859 km² e Ilha do 
Príncipe - 142 km²) e várias ilhotas, num total de 1001 km².
● Descoberto em 1470 pelos portugueses João de Santarém, 
Pedro Escobar e Edigel Campos.
● Independente desde 12 de julho de 1975.
● Cerca de 95% do povo são-tomense fala português.
● Membros da Comunidade dos Países de Língua Portugue-
sa (CPLP).
● Não tem fronteiras terrestres, mas situa-se relativamente 
próximo (300Km) da Costa Ocidental Africana, sendo atraves-
sado pela linha do Equador.
● População: 193 milhares de habitantes (Banco Mundial 
2013). Água Grande, distrito que engloba a capital do país 
tem cerca de 80 Mil habitantes. 
● Unidade monetária: Dobra (STD) 1 EUR = 24 500 STD 
(paridade fi xa desde janeiro de 2010)   

Suplemento Braga Cidade Feliz

Make Place, Walking and 

Cycling

Foi editado na semana da Mobilidade um suplemento realçando a complemen-
taridade do transporte coletivo com os modos suaves (Percursos pedonais e 
cicláveis).



Mobilidade pelo Mundo

TUB realizam estudo em 

São Tomé e Príncipe

Os Transportes Urbanos de Braga estão a realizar a convite do Presidente da 
Camara Distrital de Agua Grande, Dr. Ekeneide Lima dos Santos e com o apoio 
do Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Dr. Patrice Trovoada, um estudo 
para implementar na ilha uma rede de transportes públicos de passageiros.

Ekeneide Santos, Teotónio Andrade dos Santos, Patrice Trovoada, Artur Rangel

Na sequência da visita do Presidente de Água Grande a várias empresas da 
região de Braga, convidou os Transportes Urbanos de Braga a fazerem um tra-
balho de diagnóstico e viabilidade de implementação de um sistema de trans-
portes públicos em São Tomé.
Este convite surge pela constatação feita no terreno que os Transportes Ur-
banos de Braga conseguem apresentar resultados, com aumentos de receita 
e de passageiros, apesar dos meios escassos, demonstrando conhecimento e 
capacidade de execução de projectos de elevada complexidade e envergadura.
Nesta fase uma das principais preocupações das autoridades São-tomenses 
é garantir o acesso das populações a necessidades fundamentais tais como 
educação e saúde.
Os Transportes Urbanos de Braga com o apoio institucional do Presidente da 
Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, responderam ao desafi o e enviar-
am uma equipa que esteve na ilha de São Tomé entre 18 e 22 de Outubro com 
o objectivo de iniciar um levantamento das necessidades de transporte

O diagnóstico envolveu o levantamento dos principais pólos 
geradores de mobilidade do Distrito de Agua Grande tais 
como o Liceu Nacional, escolas, universidades, mercados, 
aeroporto, hospital, centros de saúde, cemitérios, quartéis, 
zonas habitacionais, zonas centrais da cidade, porto, zonas 
comercias, futuras zonas de expansão comercial e industrial e 
ligações a outros Distritos.

Este trabalho, apoiado e acompanhado pelas autoridades 
locais, envolveu, ainda, a pesquisa do histórico da evolução 
dos transportes públicos na ilha e o levantamento de viaturas 
existentes e terrenos para possível instalação de um PMO – 
Parque de Materiais e Ofi cina.

A segunda fase do trabalho foi iniciar o projecto de desenho da 
futura rede de transporte colectivos, com a determinação de 
tempos de percurso e velocidades comercias, do desenho das 
linhas com a defi nição das frequências, dos horários e número 
de veículos e motoristas necessários para a operação.
As seguintes fases do estudo incluem o projecto de um PMO 
– Parque de Matérias e Ofi cinas, a defi nição do modelo organ-
izacional, o estudo de viabilidade económica e um plano de 
implementação que incluirá a formação e treino.

A delegação de Braga foi, ainda, portadora de um convite do 
Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr Ricardo Rio, 
dirigido ao Primeiro – ministro de São Tomé e Príncipe para 
este visitar Braga de modo a dar a conhecer às empresas da 
região as oportunidades que este país representa.



notícia

Colaboradores dos TUB 

pedalam até Santiago
Um grupo de seis colaboradores dos TUB, partiram no passado 
dia 17 de Setembro, em bicicleta, com destino a Santiago de 
Compostela.

O percurso foi realizado em três etapas, com dormidas em al-
bergues Tuy / Caldas de Reis e chegada à Catedral de Santiago 
de Compostela por volta das 12h00, três dias depois.Ao todo 
foram percorridos cerca de 200 km.
 

melhoria

TUB melhoram oferta na 
Universidade do Minho
Os TUB implementaram a partir do dia 12 de Outubro uma nova linha com o 
objetivo de melhorar a oferta de transporte público na Universidade do Minho.

Na sequência de uma estreita relação com Universidade do Minho, e em 
particular com a Associação Académica da Universidade do Minho, os 
TUB identifi caram uma necessidade de mobilidade que resulta do aumento 
signifi cativo de alunos nos cursos noturnos.

Neste sentido, foi criada uma nova uma nova linha noturna que liga o Campus 
de Gualtar, as Residências Universitárias Carlos Lloyd Braga e Santa Tecla e 
o Centro da Cidade.
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Nova paragem junto ao 
Hospital
Foi instalada, no dia 5 de Outubro, uma nova paragem junto à 
rotunda do Hospital (sentido descendente), de forma a servir 
os clientes das carreiras “40 - Circuito Urbano”, “41 - Circuito 
Urbano II”, “74 - Camélias – Hospital”, “87 - Estação CF – Hos-
pital” e “900 - Avenida Central – Hospital”. 

evento

Os TUB no
Portugal x Dinamarca
Braga recebeu no dia 8 de Outubro, no Estádio Municipal, o jogo de qualifi -
cação para o Euro 2016 Portugal x Dinamarca.

Os TUB marcaram presença e prepararam um plano de transporte para apoiar 
a Selecção Nacional a partir da Avenida Central e da Praça Conde Agrolongo 
rumo ao Estádio entre as 18H00 e as 20H00 horas e com regresso no fi nal do 
jogo com bilhete de ida e volta pelo preço de 1€.

Portugal venceu por 1-0 e garantiu o apuramento para o Campeonato de Eu-
ropa que se vai realizar em França no próximo mês de Junho.

condução defensiva

Porque autoriza o CE 
os ciclistas a circular a 
par?
O facto de os ciclistas andarem a par, lado a lado, prende-se 
essencialmente com uma postura de segurança defensiva. A 
razão principal não é a confraternização ou o diálogo, como 
muitos erroneamente podem pensar. 

Quando dois ciclistas circulam a par, além de ocuparem, lon-
gitudinalmente menos espaço na via, obrigam o condutor do 
automóvel a efetuar uma ultrapassagem dita convencional 
(ocupando a via adjacente), pois dois ciclistas a par ocupam 
a largura de um automóvel. Ou seja, o automobilista deverá 
abrandar até à velocidade dos ciclistas por alguns segundos, 
até ter a devida visibilidade e segurança que lhe permita 
efetuar a dita ultrapassagem convencional, acelerando a partir 
da velocidade que os ciclistas circulam. 
Assim, evita-se que o veículo que ultrapassa o faça numa ve-
locidade excessiva, pondo em causa a segurança dos ciclis-
tas. Permite também uma maior visibilidade, principalmente 
em curvas ou em zonas de visibilidade mais reduzida, e é 
também a forma preferencial para circular com menores.
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Braga Cultural

Cemitério de Monte D’Arcos
Através das obras de arte tumular (ou funerária) seja na estatuária ou nos 
túmulos, podemos identifi car elementos que demonstram a história social, 
económica e artística da região: genealogia, crença, religiosa, expressão do 
gosto artístico, preservação do património histórico, ideologia política, história 
da preservação da memória familiar e coletiva, e até a evolução da escrita.

O material mais utilizado nessa interpretação era o mármore de Carrara 
(Itália).

Sendo cada vez mais raro, foi substituído por mármore comum, granito ou 
bronze. 

Podemos também distinguir duas linhas nas formas de representações: a no-
breza (pelos brasões) e a burguesia industrial (pela sumptuosidade).

A arte tumular atingiu o seu apogeu no séc. XVIII e XIX.

Proponho uma visita ao local, para ver com os seus olhos a grandiosidade do 
local. Preste também atenção ao gradeamento. 

Interpretando a vida e a morte, o cemitério de Monte D’Arcos é uma fonte 
inesgotável de análise e pesquisa que faz dele um verdadeiro museu ao ar 
livre.
in Adoro Conhecer Braga, edição Associação Comercial de Braga.

colaborador em destaque

Carlos Leonel Araújo
Carlos Leonel Araújo Moreira da Silva, 39 anos, casado, pai 
de 2 gémeos (Sara e João), residente em Maximinos, Braga e 
possui o 12º ano incompleto. 

É colaborador dos TUB desde Maio de 2001, desempenha a 
função de Motorista Agente Único pela paixão de conduzir e 
atualmente é Presidente do Clube Recreativo do Pessoal dos 
TUB.

O seu lema de vida é: “O coração não é uma estrada para 
passeio de muitos...o coração é um lugar onde só fi ca quem 
faz por o merecer”. 
Nos tempos livres gosta de jogar à bola com os amigos, prat-
ica BTT e no ginásio faz musculação. O seu desporto favorito 
é o futebol e o UFC (Ultimate Fighting Championship). 

Quando era mais novo queria ser “ Inspetor da PJ”. 

Passa férias na Costa Vicentina, mas gostaria de conhecer a 
Amazónia. 
O prato que mais gosta são as “papas de sarrabulho”. 

Os fi lmes de Steven Spielberg são os que mais aprecia e a 
banda favorita são os U2.
O que mais gosta na empresa é da amizade dos colegas e 
espírito de equipa. 
Sobre os transportes de passageiros para o futuro diz: “que 
o futuro deve pertencer ao transporte de passageiros com 
qualidade e acessível a todos. Uma das maneiras de priorizar 
o uso de transportes seria com o sistema BRT (Bus Rapid 
Transit) que consiste basicamente em construir corredores 
exclusivos para o transporte de passageiros.


