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Barcelos já tem 130 "Cabi" 
a rolar na comunidade académica
As primeiras 130 
“Cabi/U-Bike”, 
as bicicletas 
que querem 
ajudar a «mudar 
mentalidades», 
foram entregues 
ontem à 
comunidade 
académica  
do Instituto 
Politécnico do 
Cávado e do Ave 
(IPCA), numa 
cerimónia que 
decorreu em 
Barcelos.

O 
projeto do Instituto 

Politécnico do Cá-

vado e do Ave, inte-

grado no programa 

nacional U-Bike Portugal, 

coordenado pelo Institu-

to da Mobilidade e dos 

Transporte, tem «um in-

vestimento de 270 mil 

euros» disse a presidente 

daquela instituição, Ma-

ria José Fernandes.

As bicicletas, metade 

elétricas, representam 

«uma mudança profun-

da na forma como deve-

mos vivemos nas cidades», 

referiu a presidente do Ins-

tituto Politécnico do Cáva-

do e do Ave, acrescentan-

do que as bicicletas estão 

disponíveis para alunos, 

docentes e não docentes.

Os interessados vão 

conseguir ficar um se-

mestre com as bicicletas 

e podem ser usadas den-

tro e fora dos campi, sen-

do que o IPCA criou zonas 

para abarcar as bicicle-

tas e locais para carregar 

aquelas que são elétricas.

O projeto pretende co-

locar a comunidade esco-

lar a pedalar, trocar o au-

tomóvel por este meio de 

transporte, «contribuindo 

para a melhoria da condi-

ção física, promoção do 

bem-estar e da saúde do 

ambiente».

O vereador da Câmara 

de Barcelos com a pasta 

do Mobilidade, José Be-

Projeto U-Bike do IMT

José Mendes foi conhecer as Cabi/U-Bike de Barcelos  

D
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leza, referiu que a cidade 

de Barcelos, assim como 

o concelho, «tem um con-

junto de projetos de mo-

bilidade suave» que vi-

sa a esta preocupação de 

contribuir para a pegada 

ecológica, nomeadamen-

te um conjunto de ciclo-

vias previstas.

O secretário de Esta-

do Adjunto e da Mobili-

dade, José Mendes, tam-

bém marcou presença na 

cerimónia de entrega das 

bicicletas e lembrou o ob-

jetivo de Portugal de atin-

gir a neutralidade carbó-

nica em 2050.

Nuno Cerqueira

Destaque

No total, no país, foram 
entregues 2590 bicicletas 
por várias instituições de 
ensino superior.
O Projeto U-bike Portugal, 
visa a promoção da 
mobilidade suave e 
prevê a realização de 
ações concretas de 
incentivo à adoção de 
hábitos de mobilidade 
mais sustentáveis. Com 
enfoque na bicicleta, em 
particular na elétrica, 
o projeto incide sobre 
camadas jovens da 
população, os alunos 
do ensino superior, e 
alarga-se à comunidade 
académica em geral.
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REGIÃO P.14

CABECEIRAS
DE BASTO
CELEBRA S. MIGUEL 
COM ONZE DIAS 
DE FESTA
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Sp. Braga e Vitória honrados
com homenagem da UMinho

D
M

DESPORTO Os presidentes do Sporting de Braga, António Salvador, e do Vitória Sport 
Clube, Pinto Lisboa, marcaram ontem presença na XIX Gala de Desporto 
da Universidade do Minho, onde foram homenageados com uma distinção especial 
pelo reitor, Rui Vieira de Castro. P.24-25
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REGIÃO P.17

NORTE E GALIZA 
QUEREM 
DIETA ATLÂNTICA
PATRIMÓNIO 
MUNDIALD
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região P.16

IPCA DISPONIBILIZA
130 BICICLETAS
À COMUNIDADE 
ACADÉMICAD
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Braga reúne 
especialistas 
para debater 
demências 
e saúde mental

P.07

Salão Auto de Braga
espera dez mil visitantes

JÁ ABRIU O TANATÓRIO DE BRAGA
Desde o mês de Janeiro do corrente ano, está ao dispor da população, quer 
da cidade de Braga, quer de todo o Norte, esta nova infra-estrutura. O Ta-
natório localiza-se no Cemitério Municipal de Braga, no Monte dos Arcos, 
e disponibiliza serviços de cremação, assim como duas salas de velório, 
uma sala de despedida e jardim da saudade. 
Funciona todos os dias, incluindo Sábados e Domingos.

Tanatório de Braga 
Ambinecro Braga – Crematórios, S.A.
Cemitério Municipal   -  Largo Monte 
de Arcos - 4710-300 Braga 

Tlm: (351) 926 396 979   
Tel: (351) 253 251 019
ambinecrobraga@gmail.com


