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VENHA CONNOSCO À PRÓXIMA MASSA C RÍTICA!
O que é uma Massa Crítica?

Uma Massa Crítica (MC) é um passeio
colectivo realizado em meios de transporte
suaves no centro da cidade. Dado que as
bicicletas são o tipo de transporte mais
comum, é normal designar-se estes
encontros também por "bicicletadas".

Para que serve uma Massa Crítica?

Quando e onde se realizam?

Realizam-se na última sexta-feira do mês
em várias centenas de cidades do planeta.
Em Portugal realizam-se periodicamente
em Lisboa, Porto, Coimbra e Aveiro. Em
Lisboa a concentração tem início pelas
18h30m no Marquês de Pombal (junto aos
autocarros), partindo pelas 19h.

O objectivo principal é divulgar e promover
o uso da bicicleta e de outros veículos não
motorizados como meios de transporte
viáveis para curtas distâncias. Pretende-se
mostrar que a mobilidade urbana pode ser
feita de maneira alternativa: mais humana,
mais limpa, mais barata e mais rápida!
Vemos a bicicleta como um meio de
transporte de pleno direito que pode e
deve circular na estrada com os restantes
veículos em segurança. Os encontros MC
são assim uma afirmação da partilha do
espaço público pelos vários meios de
transporte.

Quem pode participar?

Mas isso não vai estar a perturbar o
trânsito?

Não. O trajecto é escolhido de maneira a
poder ser cumprido por pessoas em
qualquer condição física. A velocidade é
sempre baixa e determinada pelo
participante mais lento. Habitualmente o
passeio dura cerca de 1h30m.

Um dos lemas da MC é: “Não estamos a
atrapalhar o trânsito. Nós somos trânsito!”

Quem organiza estes encontros?

A Massa Crítica é, por definição, uma
"coincidência não organizada". Não existem
organizadores individuais ou estruturas
organizativas por trás. O percurso do
passeio é discutido no local do encontro e
qualquer pessoa pode dar sugestões. A
Massa Crítica é apartidária, não representa
qualquer orientação ideológica e não tem
fins lucrativos.

Qualquer pessoa interessada pelos
objectivos descritos pode participar. Basta
aparecer no local com a sua bicicleta ou
veículo similar. Se quiser trazer um(a)
amigo(a), tanto melhor! Nas MC participam
pessoas dos 8 aos 80, pessoas que utilizam
bicicleta diariamente e outras que a
utilizam apenas algumas vezes por ano. O
objectivo é também conviver e desfrutar de
um passeio em segurança. Estes encontros
são uma excelente ocasião para iniciação
ao uso de bicicleta em Lisboa.

O trajecto de uma Massa Crítica é difícil?

Gostava de participar mas não tenho
bicicleta. Que fazer?

Esta situação é bastante comum. Basta
enviar antecipadamente uma mensagem
para a mailing-list da MC Lisboa sobre
este assunto. Alguém lhe emprestará uma
bicicleta de bom grado!

PEDALE TODOS OS DIAS,
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