Newsletter
Número 4 Junho/Julho de 2005
Associados e subscritores,
No seguimento da edição anterior, esta Newletter faz uma síntese das informações relativas
ao desenvolvimento das actividades da APVE e dos veículos eléctricos, com destaques,
notícias, divulgação de eventos, entre outros, e cujo conteúdo pensamos ser importante no
âmbito da divulgação e promoção do veículo eléctrico.

Síntese
Destaque
Noticías Nacionais
Noticías Internacionais
Destaque

Viana do Castelo e Viseu introduzem
carreiras urbanas permanentes com
Mini – autocarros Eléctricos amigos
do ambiente
As cidades de Viana do Castelo e de Viseu
irão
introduzir
carreiras
urbanas
permanentes
de
miniautocarros
eléctricos (Gulliver) nos seus centros
históricos. A cidade de Viana do Castelo
irá utilizar 2 autocarros eléctricos numa
carreira urbana, com uma distância de 3
km, localizada nas ruas pedonais do seu
centro histórico. Já a cidade de Viseu irá
utilizar 3 miniautocarros numa carreira
de 4,5 km, que sirvirá o centro histórico,
e a sua ligação com com a zona da Feira
de S. Mateus.

Estas cidades serão as próximas a criar carreiras
definitivas de miniautocarros eléctricos, após as cidades
de Coimbra (Setembro 2003), Portalegre (Setembro
2004) e Bragança (Abril 2005) terem optado pela
implementação de carreiras urbanas com mini
autocarros eléctricos.

Presença APVE na Feira do Tejo 2005
A APVE esteve presente na Feira do Tejo
2005 que decorreu de 10 a 13 de Junho
de 2005 no Largo 1º de Dezembro em
Vila Nova da Barquinha.

Notícias Nacionais
Brisa adopta frota de veículos híbridos
APVE associase à UITP
Lançamento Novo LEXUS Híbrido
Notícias Internacionais
I Rallye de Veiculos Eléctricos "Alto Nalón"
Primeira mota a hidrogénio
Vendas de veículos híbridos Honda atingem 100 mil unidades
Toyota desenvolve novos tanques para armazenamento de hidrogénio
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