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Breves

Portuguesa
residente no Brasil
morreu numa praia
atingida por um raio

Educação

Acidente

Governo e Siemens
lançam Engenharia
made in Portugal
Parlamentares querem transporte de bicicleta no Alfa e Intercidades

Deputados querem
mais bicicletas
nos comboios
Mobilidade
Ricardo Garcia
Duas propostas de
resolução e uma petição
exigem o fim das restrições
do transporte nos comboios
Alfa Pendular e Intercidades
Duas iniciativas parlamentares e uma
petição pública estão a reivindicar
melhores condições para que os cidadãos possam levar bicicletas para
dentro dos comboios de longo curso.
Deputados do PSD e do CDS apresentaram, na sexta-feira passada, um
projecto de resolução no Parlamento
neste sentido. A proposta reconhece que houve uma evolução recente,
com a possibilidade de transporte
de bicicletas nos comboios urbanos
e regionais. Mas os parlamentares
lembram que isto ainda não é possível nos comboios Alfa e Intercidades.
“Tal circunstância é fortemente limitadora da mobilidade, pelo que importa que se alargue aos comboios de
longo curso esta possibilidade”, escrevem os autores da proposta — seis
deputados do PSD e três do CDS.
Os deputados recomendam ao Governo que “assegure junto da CP” o
alargamento do transporte de bicicletas. A resolução sugere a criação de
um “título de transporte de bicicleta
associado ao bilhete do passageiro”
e a “divulgação da prévia disponibilidade de transporte existente para
cada comboio”.
Também o Partido Ecologista Os
Verdes divulgou ontem um projecto
de resolução semelhante. O partido
também chama a atenção para as restrições às bicicletas nos barcos e recomenda ao Governo que promova “as

medidas necessárias para permitir e/
ou alargar o transporte de bicicletas
nos respectivos meios de transporte”.
João Barreto, da MUBi – Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, afirma que, apesar de ter de
facto havido alguns avanços, há ainda grandes restrições nos comboios.
Noutros países, os comboios de longo curso têm espaços próprios para
bicicletas, algo que não ocorre em
Portugal. “Temos muitas queixas de
sócios nossos, que nos pedem para
que façamos algo por isso”, afirma
Barreto.
Em Setembro passado, a MUBi lançou uma petição online, exigindo o
mesmo que os deputados estão agora
a pedir. Pouco mais de 1200 pessoas
assinaram já a petição.

Os ministros da Educação e
da Economia assinam hoje um
memorando de entendimento
com a multinacional alemã
Siemens para promover
o estudo da Engenharia
entre os alunos do básico
ao superior, foi ontem
anunciado. O lançamento do
projecto Engenharia made in
Portugal, hoje, em Lisboa, é
uma iniciativa que pretende
estimular os alunos do ensino
básico, secundário e superior
a realizarem a sua formação
académica na área da
Engenharia.

Uma portuguesa de 29 anos e o marido, de 31, residentes em São Paulo,
morreram na tarde de domingo numa praia brasileira, quando foram
atingidos por um raio, noticiou ontem a rede de televisão Globo.
Inês Cruz e o brasileiro Thiago Ribeiro da Costa foram surpreendidos
por uma tempestade quando passeavam numa praia de Bertioga, no
litoral do estado de São Paulo.
Segundo a Globo, que cita o Salvamento Aquático de Bertioga, os
bombeiros estavam a aconselhar as
pessoas a procurar abrigo, na praia
do Centro, quando a tempestade
começou.
Inês Cruz e Thiago Costa, indica
a mesma fonte, estariam afastados
dos restantes banhistas, e caminhavam dentro de água, de mãos dadas, quando foram atingidos pelo

raio.
A portuguesa, enóloga, e o marido, engenheiro alimentar, viviam
em Itupeva, no interior do estado,
e encontravam-se a passar o fimde-semana em casa de um amigo.
A Globo adianta que o corpo de Inês
Cruz será transportado para Portugal, a pedido da família.
O PÚBLICO tentou contactar o
Consulado de Portugal no Brasil e
a embaixada portuguesa em Brasília, mas até ao fecho desta edição
não foi possível.
Uma outra portuguesa, Maria Ferreira de Almeida, de 49 anos, professora na Universidade de São Paulo,
foi encontrada morta na passada
sexta-feira na sua casa em Butantã,
na zona oeste da cidade, noticiou
ontem o jornal brasileiro Globo.
O viúvo da professora, um segurança de 22 anos, já assumiu, perante as autoridades, a autoria do
crime.
PUBLICIDADE

Quatro protestos
Federação Portuguesa de
Cicloturismo e Utilizadores
de Bicicleta (FPCUB)
convocou para 19 de
Janeiro uma manifestação
contra os atropelamentos
de peões, ciclistas e outras
pessoas que se desloquem
em “modos suaves”. Segundo
o presidente da FPCUB,
José Manuel Caetano, a
manifestação está já marcada
para quatro cidades — Lisboa,
Porto, Faro e Guarda —, mas
até ao dia 19 serão anunciados
mais locais. Nas últimas
semanas registaram-se vários
atropelamentos de ciclistas. O
último caso ocorreu anteontem
em Águeda e provocou a morte
de uma mulher. Lusa
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