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A Cicloficina dos Anjos
ganhou um prémio
europeu que será investido
em pequenas cicloficinas
nas universidades

A Cicloficina dos Anjos é uma das
19 premiadas do projecto Europeu
Do TheßightMix. A Cicloficina rece-
beu 2500 euros e vai aplicá-los nos

campi das Faculdades de Ciências e
Belas-Artes da Universidade de Lis-

boa, que irão cada uma acolher uma
Cicloficina em ponto pequeno, no
âmbito do projecto Uni-Cido.

"A Cicloficina dos Anjos ajudará
na logística, explicará os desafios
em termos de gestão e organização
para garantir o sucesso e a manu-
tenção das cicloficinas em funcio-
namento, dará formação sobre me-
cânica aos voluntários em cada uni-
versidade, e fará a divulgação das
actividades das novas cicloficinas
bem como das vantagens do uso da
bicicleta", lê-se no comunicado.

Apesar de, por enquanto, apenas
duas Associações de Estudantes te-
rem aceite o desafio proposto, o ob-

jectivo do projecto Uni-Cido, o pre-
miado, é expandir a mais universi-
dades, chegando ao maior número
possível de pessoas. Conta com o

apoio da Fundação Portuguesa de
Cicloturismo e Utilizadores de Bi-
cicleta.

A Cicloficina dos Anjos foi funda-
da em 2011 por um colectivo de cida-
dãos e está inserida na Associação
Recreativa dos Anjos, funcionando

através de trabalho voluntário e de

doações de cidadãos e lojas de bici-

cleta, tendo também recebido fun-
dos da antiga Junta de Freguesia dos

Anjos em 2012 e 2013.
A Cicloficina dos Anjos é uma

alternativa às lojas de arranjo, ofe-
recendo gratuitamente um serviço
de assistência técnica simples de
bicicletas. Através de mãos expe-
rientes, chega a ser possível montar
uma bicicleta com peças que são
doadas.

Não são apenas os voluntários
que consertam as bicicletas. Qual-
quer pessoa pode aprender a arran-
jar o seu próprio veículo, através
da troca de conhecimentos com os
mais experientes. E a maioria acaba

mesmo por sujar as mãos.
As peças e ferramentas têm de vir

de algum lado - a cicloficina conta
com apoios, patrocinadores e doa-

ções solidárias da comunidade ci-

A Cicloficina dos Anjos foi criada em 2011 por um grupo de cidadãos

clista. "No início, tivemos a dificul-
dade de não haver peças. 0 pessoal
aparecia e precisava de mudar uma
pedaleira e não tínhamos. Depois
conseguimos arranjar peças que al-

gumas lojas doaram. Entretanto,
com o projecto a crescer, vinham
mais pessoas e traziam coisas que
tinham na garagem", contava, em
2012 ao PÚBLICO, Rosa Félix, uma
das responsáveis do projecto.

Este espaço não é apenas um
local de reparação de bicicletas.
É também (e essencialmente) um
espaço de convívio.

O Do TheßightMix é um projecto
da Comissão Europeia que promo-
ve a mobilidade urbana sustentável.
Os prémios iam até aos 7000 euros
e contou com participações de toda
a Europa. Entre alguns dos países
premiados estão Espanha, França,
Alemanha e Chipre. Texto editado
por Ana Fernandes


