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O Rotary Club do Barreiro realizou no passado dia 24 de Maio, mais uma reunião 
com palestra, subordinada ao tema “O Papel da Bicicleta na Mobilidade, Qualidade de 
vida e Turismo”. 

Foi palestrante o Sr. José Caetano, Presidente, sócio fundador e sócio honorário 
da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, o qual expôs, por 
palavras simples mas apaixonadas, as grandes virtudes do uso da bicicleta, por todos 
os níveis etários, quer como meio de transporte quer como passatempo ou desporto. 

O Sr. José Caetano fez assim uma breve apresentação com uso de alguns 
diapositivos, explicando o que é a federação a que preside, quais os seus objectivos, 
os eventos que tem organizado a nível nacional e internacional, dando especial ênfase 
às grandes virtudes da bicicleta como meio amigo do ambiente e portanto o meio ideal 
para a circulação nas nossas cidades. 

Fez ainda especial referência ao Cicloturismo na contemplação da paisagem e da 
natureza, e a necessidade imperiosa de se alterar o actual código da estrada, no 
sentido de se conseguir um “código mais amigo”, sem o qual a bicicleta continuará a 
ser um veículo marginal nas estradas portuguesas. 

Todos os presentes tiveram ainda oportunidade de ouvir o palestrante encorajar 
o uso da bicicleta, e apostar na sua promoção, com o objectivo de diminuir o número 
de automóveis e paralelamente estimular a indústria, o comércio e os serviços, criando 
emprego e diminuindo custos. 

Terminou focando a problemática da saúde, e referindo que a OMS demonstra 
que a saúde é um dos factores chave que leva as pessoas a escolher utilizar a bicicleta, 
quer para o lazer quer como forma de mobilidade diária. 

A palestra, que agradou imenso à assistência, terminou com um período bastante 
activo de perguntas e respostas, pelo que se pode considerar que esta reunião se 
revelou como mais um interessante encontro rotário. 

  


