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MOBILIDADE
| José Paulo Silva | 

A cidade de Braga dispõe de
186 lugares adequados de par-
queamento de bicicletas, um nú-
mero manifestamente reduzido
para as necessidades dos actuais
ciclistas urbanas e insuficiente
para cumprir o objectivo da Câ-
mara Municipal de ter 10 por
cento da população a utilizar
aquele modo suave de transporte
em 2025. A constatação foi feita
ontem por dirigentes da Associa-
ção Braga Ciclável,  à margem
da segunda‘Cicloficina’, inicia-
tiva de divulgação e promoção
da bicicleta. 

Mário Meireles, presidente da
‘Braga Ciclável’, considerou
que o Município “está a andar
mais devagar do que seria dese-
jável e suposto” do que diz res-
peito à promoção do uso da bici-
cleta, nomeadamente no que
respeita à criação de lugares
adequados ao parqueamento
destes veículos, área em que
apenas de verificou investimen-
to público relevante entre 2013 e
2015.

Os 186 lugares de parquea-
mento existentes, número que

não inclui aqueles que a ‘Braga
Ciclável’ entende como não res-
peitantes das normas de segu-
rança, estão distribuídos por 93
suportes em 24 localizações na
zona urbana.

Mário Meireles entende que se
a Câmara Municipal quer cum-
prir o objectivo definido para o
crescimento da mobilidade ci-
clável tem de investir muito
mais em infraestruras, sejam os

chamados ‘bicicletários’, sejam
novas vias dedicadas ao trânsito
de bicicletas, área em que consi-
dera que também pouco tem si-
do feito pela autarquia.

Victor Domingos, vice-pre-

sidente da ‘Braga Ciclável’,
acrescenta a necessidade de im-
plementar na cidade um serviço
de partilha de bicicletas (bikes-
haring) como forma de “alavan-
car o uso da bicicleta nas deslo-
cações regulares ou ocasionais
do dia a dia.

“O ‘bikesharing’ daria visibili-
dade maior à bicicleta, o que au-
mentaria a segurança para to-
dos”, entende Victor Domingos,
defensor de uma gestão pública
deste serviço, preferencialmente
integrado na rede municipal de
transporte colectivo.

Ciclistas exigem mais lugares
de parqueamento e ‘bikesharing’
BRAGA CICLÁVEL realizou, ontem, mais uma ‘Cicloficina’. Ocasião aproveitada para reclamar 
da Câmara Municipal mais ‘bicicletários’ e um serviço de partilha de bicicletas.

ROSA SANTOS

Segunda ‘Cicloficina’ decorreu, ontem à tarde, na Rua do Castelo

Publicidade

Gilberto Silva
“A bicicleta
é melhor meio
de transporte”
Gilberto Silva, 69 anos de idade, mo-
rador na Rua de S. Marcos tem a bici-
cleta com meio de transporte para os
seus percursos diários. 
“Vou duas a três vezes por semana
ao centro comercial Bragaparque”,
diz-nos este ex-emigrante, agora
aposentado, após 40 anos em Nova
York. 
Na grande cidade não usava a bici-
cleta, desde há cerca de dois anos
utiliza-a diariamente nas suas deslo-
cações na terra natal.

“É o meu meu de transporte favorito.
É saudável e agradável. Com a bici-
cleta estou em todo o lado”, confes-
sou Gilberto Silva, garantindo que
Braga tem boas condições para dar
ao pedal. 
“Braga é uma cidade agradável e
plana. Já usei a bicicleta no Porto e lá
tive muita mais dificuldade em des-
locar-me”, assegura.
Este ciclista urbano reclama, tal co-
mo a associação Braga Ciclável, mais
locais para estacionamento de bici-
cletas no perímetro urbano.
Reclama também mais atenção dos
responsáveis camarários à manuten-
ção da ecovia do rio Este.
Apesar de tudo, garante que “a bici-
cleta é o melhor meio de transporte
dentro da cidade”.

§testemunho

ROSA SANTOS

Gilberto Silva, 69 anos

As cicloficinas da ‘Braga
Ciclável’ acontecem  duas
vezes por mês, em dois
locais distintos. 
Na primeira terça-feira de
cada mês no Complexo
Desportivo da Rodovia 
e  no primeiro sábado 
de na Rua do Castelo.
Nestes encontros, 
os ciclistas têm acesso 
a ferramentas, peças
usadas e sobretudo 
as momentos de
conhecimento partilhado
sobre a mecânica 
de bicicletas.
Os promotores
da iniciativa salientam 
que a mesma não tem 
fins lucrativos.
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ÚLTIMAS INSCRIÇÕES 
PARA AS FORMAÇÕES DE:

Inscrições até 10 de Outubro:
- Instrutores de Ensino de Condução 
- Formação Pedagógica de Formadores (CCP - Formador)
- COTS - Conduzir e Operar Tractores em Segurança 


