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Os TUB - Transportes Urbanos

de Braga estão a celebrar o Dia

Mundial da Poesia, que se come-

mora no próximo dia 21, em par-

ceria com a Biblioteca Lúcio

Craveiro da Silva e várias esco-

las da cidade. Assim os TUB

têm planeado uma semana reple-

ta de “momentos únicos” a bor-

do das viaturas, onde são inter-

pretados poemas por pequenos

poetas e artistas.

Os autocarros estão a ser o pal-

co onde os pequenos poetas es-

tão a declamar, emocionar e di-

vulgar a mais bela poesia,

oferecendo aos clientes diferen-

tes experiências de mobilidade.

“Para os TUB, a criação de uma

cultura de cidadania é um factor

crítico de sucesso”, adianta fonte

daquela empresa municipal. 

Os TUB, pretendem, pode ain-

da ler-se na mesma nota, “home-

nagear o pensamento e a arte

imaterial que é a poesia, convi-

dando todos a assistir a estes

verdadeiros espectáculos que

vão encantar e embelezar quem

viaja connosco, valorizando as-

sim os tempos de percursos dos

nossos clientes”.

Hoje, os alunos da Escola Se-

cundária de Maximinos vão de-

clamar poesia nos autocarros da

Linha 6, durante a manhã, a par-

tir das 9.30 horas.  

Já os alunos da EB1 Fujacal

‘invadem’, amanhã, a Linha 74,

também durante a amanhã, de-

pois das 9.30 horas. Por fim, na

sexta-feira, é a vez dos alunos

da Escola Secundária Alberto

Sampaio declamarem poesia nos

autocarros da Linha 7, 24, 41,

também durante a amnhã, a par-

tir das 9.30 horas.

Entretanto, os alunos da EB1

da Gandra, em Ferreiros, e da

EscolaSecundária D. Maria II

também já partilharam a expe-

riência com os passageiros nas

passadas segunda a terça-feiras,

respectivamente.
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DIA MUNDIAL DA POESIA, que se comemora a
21 de Março, está a ser celebrado nos autocarros
dos TUB. Iniciativa conta com a parceria da
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e de escolas.
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Autocarros dos TUB são palco, durante esta semana, de “momentos únicos”, onde são interpretados poemas


