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O Município de Barcelos adere à 
Semana Europeia da Mobilidade. 
Hoje, há dois concertos com 
os vários músicos NIB, nas duas 
linhas do BarcelosBus.

O transporte urbano 
“BarcelosBus” é gratuito nesta 
Semana Europeia da Mobilidade, 
anunciou a Câmara Municipal de 
Barcelos.

Região

Câmara de Barcelos e IPCA vencem 
prémios de Mobilidade em Bicicleta

A 
Câmara Municipal 
de Barcelos venceu 
este ano o prémio 
nacional Mobilida-

de em Bicicleta, anunciou 
ontem a Federação Por-
tuguesa de Cicloturismo 
e Utilizadores de Bicicle-
ta (FPCUB).

O prémio da FPCUB 
foi criado em 2006 e, se-
gundo a federação, «busca 
reconhecer publicamen-
te o contributo de entida-
des ou pessoas individuais 
que tenham promovido a 
utilização da bicicleta nas 
suas múltiplas vertentes, 
através da criação ou me-
lhoria de condições e fa-
cilidades em Portugal e/
/ou da divulgação de ini-
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Câmara de Barcelos distinguida pela Federação Portuguesa de Cicloturismo

ciativas fomentadoras do 
uso deste modo de trans-

porte não motorizado».
Em 2021, na XVI edi-

ção deste prémio, além da 
Câmara de Barcelos, no 

distrito de Braga, foram 
galardoados, na categoria 
«instituições de ensino su-
perior», a Universidade do 
Algarve, o Colégio Luso-
-Francês (Grupo de Tra-
balho “Projeto Pedalar”) e 
o Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave (IPCA).

Na categoria "transpor-
te", o prémio foi atribuí-
do ao Grupo de Traba-
lho da CP – Comboios 
de Portugal e nas "asso-
ciações e clubes" ao Gru-
po Musical e Desportivo 
9 de Abril de Trajouce - 
Secção de Cicloturismo.

A FPCUB atribuiu ain-
da prémios a outras enti-
dades, empresas e pessoas 
nas categorias «inovação», 

«empresas», «comunica-
ção» e «cidadania».

Os prémios Mobilida-
de em Bicicleta deste ano 
serão entregues em 20 
de setembro, no Auditó-
rio da Biblioteca Munici-
pal Orlando Ribeiro, em 
Lisboa, no âmbito da Se-
mana Europeia da Mobi-
lidade (que decorre entre 
dias 16 e 22 deste mês).

Neste dia, será também 
atribuído um «prémio 
evocativo» a «todos os que 
adotaram a bicicleta co-
mo meio de transporte 
diário em 2020-2021», 
segundo a informação 
ontem divulgada pela 
FPCUB.

Redação/Lusa

Barcelos bus
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Encontros da Imagem já são 
referência na agenda cultural

Câmara de Barcelos 
e IPCA 
vencem prémios 
de Mobilidade 
em Bicicleta
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Hospital de Braga quer continuar Hospital de Braga quer continuar 
a melhorar segurança dos doentesa melhorar segurança dos doentes 
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Vitória SC, 
Gil Vicente
e Famalicão 
jogam hoje

DESPORTO P.20-21

253300460

um grupo de confiança!

50 anos
a construir 
a diferença!

www.sataqueiro.pt

Avenida de Sequeira - Braga 
T. 253 691 939 

EQUIPAMENTOS DE FRIO 
— AR CONDICIONADO — 

Agricultores alertam Governo
para fase crítica no setor
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