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SINOPSE

A PEDALAR SE VAI AO LONGE
Aprenda a dar o melhor uso à sua bicicleta no dia-a-dia

Já se imaginou a ir para o emprego de bicicleta, enquanto sente o vento e o sol no rosto, desfruta calmamente
do seu percurso, evita o trânsito caótico e ainda poupa tempo e dinheiro em gasolina e faz muito pela sua
saúde? Pode parecer um cenário idílico, mas também difícil de concretizar pois, de repente, começa a pensar
como é que vai conseguir levar os seus filhos na bicicleta, como vai fazer nos dias em que chover, como vai
transportar as compras que costuma colocar na bagageira do seu carro ou como vai enfrentar aquela subida
íngreme que parece impossível de vencer. 
Miguel Barroso, especialista na área da Mobilidade Sustentável, prova-nos ao longo deste livro que todas estas
questões podem ser facilmente resolvidas. Uns simples alforges podem solucionar o problema das compras, e
uma cadeira específica, o transporte do seu filho, e vai ver que, passadas umas semanas, a subida já não é
assustadora, mas apenas um pequeno declive. A chuva? Nada que um poncho impermeável não resolva, mas
se vir bem não chove assim tantas vezes em Portugal. E não tem de vestir uns calções de lycra para andar de
bicicleta, é perfeitamente possível vestir o seu melhor fato e pedalar até ao seu destino. 
Estamos tão presos a uma lógica onde todas estas deslocações são feitas de outros modos (geralmente presos
à mobilidade automóvel) que deixar os velhos hábitos nem sempre é fácil. Mas acredite que é possível e este
livro vai ajudá-lo a perceber que, depois de ultrapassados estes obstáculos aparentemente intransponíveis, a
bicicleta vai passar a ser a sua melhor aliada.

. DESTAQUE: Utilização no dia a dia | Deslocações em família | A sua rotina em duas rodas | 
Mecânica básica | Poupar tempo e dinheiro

AUTOR
Miguel  Barroso -  Ex-aluno  do  Colégio  Militar,  arquiteto  de
Formação (FA-UTL), com pós-graduação em Arquitectura Bioclimática
(FA-UTL), encontra-se a finalizar o doutoramento em Estudos Urbanos
(ISCTE/IUL e FCSH/UNL). Foi docente do Ensino Secundário entre 1998
e  2007  e  docente  universitário  entre  2013  e  2016.  Entusiasta  da
bicicleta e não só,  já  praticou inúmeros desportos desde a infância,
mas hoje em dia o BTT continua a ser a sua modalidade de eleição. Um
apaixonado  por  DIY  (faça  você  mesmo),  já  construiu  um  pouco  de
tudo:  não  só  bicicletas,  mas  também  drones,  computadores  e
impressoras 3D, e algumas criações originais como berços, candeeiros
ou brinquedos. Exerce arquitetura no seu ateliê  (Tambstudio)  desde
1997,  a  par  de  outras  atividades  ligadas  ao  design  e  fotografia.
Juntamente com o Arquiteto Bernardo Pereira, fundou recentemente a
Urbactiv,  uma  empresa  de  estudos,  projetos  e  consultoria
especializada em mobilidade ativa e sustentável. Nos últimos anos desempenhou um papel ativo nas questões
da  mobilidade  e  planeamento  sustentáveis  -  promovendo  campanhas  e  eventos,  e  participando  em
congressos e outras atividades relacionadas com o tema. Utilizador da bicicleta como meio de transporte há
mais  de 20  anos,  é  moderador  de  fóruns  da especialidade e  responsável  pelo  blogue  Lisbon  Cycle  Chic.
Colabora com a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta,  como consultor para a
mobilidade sustentável e na dinamização de diversas iniciativas. 


