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CIDADES

ASSEMBLEIA A AZUL
PELO AUTISMO
u A antiga Capitania, atual
sededeAssembleiaMunicipal de Aveiro, estará iluminadaaazul, de 1 a3 de abril,
pelo Dia Mundial da ConsciencializaçãodoAutismo.

ROTA DOS MOINHOS
EM ALBERGARIA
u A Rota dos Moinhos de
Albergaria-a-Velhaassinala
o segundo aniversário, nos
dias9e10deabril,comuma
caminhadaevisitasguiadas
aoitonúcleosdarota.

PALESTRAS SOBRE
BIODIVERSIDADE
u ‘Invertebrados: umadesconhecidamaioria’éotema
daconferênciainseridanas
Palestras sobre Biodiversidade,quinta-feira,naantiga
CapitaniadeAveiro.

AVEIRO. MELHOR EXEMPLO DA PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

PedaladadoCiclaveiromerece
umadistinçãodeníveleuropeu
PROJETO r Grupo de cidadãos nasceu no ano de 2014 e tem vindo, desde então, a promover o uso da bicicleta no dia a dia.
INTERVENÇÃO r Organizam, regularmente, eventos na cidade para alertar a comunidade para a proteção do ambiente.

O

Ciclaveiro, grupo informal de cidadãos que incentiva o uso da bicicleta
no dia a dia, foi distinguido
como melhor “exemplo europeu em ações de promoção da
mobilidade urbana sustentável”. O reconhecimento, anunciado pelo grupo, foi atribuído
pelo Secretariado Europeu da
‘European Mobility Week’.
“Fomos convidados, na sequência da distinção, a apresentar os resultados do nosso
trabalho e os nossos projetos na
reunião de preparação da Semana Europeia da Mobilidade

2016”, explicou Joana Ivónia,
membro do grupo desde a sua
fundação, em2014.
O Ciclaveiro nasceu do movimento de cidadãos ‘Aveiro em
Transição’, que constituiu, na
altura, um grupo de trabalho
sobre mobilidade. Joana Ivónia
recorda que, há dois anos, vários membros “juntaram pes-

DIREITOS RESERVADOS

CICLOFICINASINCENTIVAM
AENTREAJUDAEATROCA
DECONHECIMENTOS

Cicloficina é um dos projetos levados a cabo pelo grupo Ciclaveiro

MURTOSA. FESTIVAL GASTRONÓMICO

Mapeamento
e eventos para
todas as idades

Evento ‘Mini Rodas’, em Aveiro
u O Ciclaveiro organiza
vários eventos sempre com
a bicicleta como peça-chave. O concurso de montras
‘Aveiro e a bicicleta’ é um
exemplo e o ‘Mini Rodas’,
passeio destinado a crianças até cerca dos 10 anos, a
prova de que querem promover o uso da ‘bike’ em
todas as idades. No site,
têm o mapeamento dos locais cicláveis de Aveiro. n

ALBERGARIA-A-VELHA. APOIO

Festacom lampreiaesável
da lampreia e do sável, os visitantes poderão também aderir
às visitas guiadas, gratuitas, em
bicicleta, ou entrar no passeio
de barco moliceiro pelo canalda
Murtosa. Aparticipação no Festival é feita mediante inscrição
prévia, até quinta-feira, na
ConfrariaGastronómicaO Moliceiro ou junto da Câmara da
Murtosa. n

Microcrédito
ajuda a criar
novosnegócios
u

DIREITOS RESERVADOS

u O Cais do Bico, na Murtosa,
recebe, no próximo fim de semana, o XIX FestivalGastronómico da Lampreia e do Sável da
Ria, que exalta duas das espécies mais apreciadas da ria,
numa organização conjunta da
ConfrariaGastronómicaO Moliceiro e dacâmaralocal.
O evento decorre numa tenda
gigante e, além da degustação

soas da comunidade com interesse especialnabicicletacomo
foco de ação e projeção para a
proteção do ambiente” e, apartir daí, foicriado umnúcleo forte de 15 cidadãos que tem vindo
aintervir ativamente no município aveirense.
As atividades do Ciclaveiro já
foram mencionadas pela Comissão Europeia, aquando da
Semana Europeia da Mobilidade 2015, no entanto, estaé aprimeira vez que o grupo recebe
uma distinção. “Temos a noção
de que o nosso trabalho está a
ser reconhecido e que estamos a
ter cada vez mais projeção na
comunidade”, acrescentou
aindaJoanaIvónia.
Entre os projetos que visam
atacar a dependência dos combustíveis e promover umfuturo
mais sustentável, realizam-se
vários eventos para incutir o
uso da bicicleta como modo de
transporte, direcionados para
diferentes grupos etários (ver
caixa). Há também duas cicloficinas por mês, em que os aderentes se entreajudame trocam
conhecimentos na reparação
das suas bicicletas. n*COM S.P.C.

DIREITOS RESERVAODS

PATRÍCIA LEITÃO*

Iniciativa da Câmara da Murtosa

A Câmara de Albergaria-a-Velha e a Associação Nacional
de Direito ao Crédito assinaram
um protocolo de colaboração
para apoio à criação de pequenos negócios e do próprio emprego. O acordo, assinado pelo
presidente da câmara, António

Loureiro, e por António Mendes
Baptista, presidente da Associação, prevê a instalação – na
Incubadora de Empresas – de
umbalcão de atendimento e divulgação do microcrédito como
ferramentade financiamento.
O apoio destina-se a pessoas
carenciadas ou em situações de
vulnerabilidade, que necessitem de acesso a empréstimo
bancário parainserção no mercado, através da criação de pequenos negócios. n

