
das crianças
desaparecidas

ao encontro

movimento de solidariedade

Apoio:
- Federação Portuguesa de Cicloturismo
e Utilizadores de Bicicleta
- Cáritas de Portugal
- Câmara Municipal de Sines
(no trajecto Lagos - Sines - Setúbal)
- Junta de Freguesia de Sines
(no trajecto Lagos - Sines - Setúbal) cicloturista

Notas:

- Os itinerários entre as localidades pré-definidas serão
estabelecidos pela Federação Portuguesa de
Cicloturismo e as Associações Cicloturistas locais
e/ou outras.

- Os abastecimentos de águas e alimentos são da
r e s p o n s a b i l i d a d e d o p r ó p r i o o u d a
colectividade/intituição que solidáriamente assuma
este apoio.

- As paragens para repouso serão estabelecidas pelas
instituições que definam os trajectos intermédios.

- Os transportes para os locais de início, ou o retorno a
casa, deverão ser assegurados pelos próprios, clubes,
associações participantes ou por outros apoios
institucionais solicitados em solidariedade com a
causa.

- A segurança dos cicloturistas deve ser assegurada
pelos próprios, não sendo contemplada qualquer
responsabilidade ao movimento solidário.

www.fpcubicicleta.com



5

6

7

14 de Julho 2007
Lagos
- Concentração às 8:00 horas (junto à praia da Luz)
- Partida 8:30 horas
- Chegada a Sines prevista para as 15:00 horas

(junto à Igreja Matriz)

15 de Julho 2007
Sines
- Concentração às 8:00 horas (junto à Igreja Matriz)
- Partida 8:30 horas
- Chegada a Setúbal prevista para as 15:00 horas

(junto à Capela da Nossa Senhora da Saúde)
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21 de Julho 2007
Setúbal
- Concentração às 8:00 horas (

)
- Partida 8:30 horas
- Chegada a Santarém prevista para as 15:00 horas

(junto Igreja de São Nicolau - centro da cidade)

junto à Capela da Nossa
Senhora da Saúde

22 de Julho 2007
Santarém
- Concentração às 8:00 horas (junto à )
- Partida 8:30 horas
- Chegada a Fátima prevista para as 15:00 horas

(junto à entrada do santuário - entrega de testemunho
no posto de informações do santuário)

Igreja de São Nicolau

28 de Julho 2007
Fátima
- Concentração às 8:00 horas (

)
- Partida 8:30 horas
- Chegada a Coimbra prevista para as 15:00 horas

(junto à Igreja de Santa Clara)

junto à entrada do
Santuário e levantar de testemunho no posto
de informações do santuário

29 de Julho 2007
Coimbra
- Concentração às 8:00 horas ( )
- Partida 8:30 horas
- Chegada a Aveiro prevista para as 15:00 horas

(junto à Igreja de Vera Cruz)

junto à Igreja de Santa Clara

4 de Agosto 2007
Aveiro
- Concentração às 8:00 horas ( )
- Partida 8:30 horas
- Chegada ao Porto prevista para as 15:00 horas

(junto à Igreja de Nossa Senhora do Amial - perto do
hospital de São João)

junto à Igreja de Vera Cruz
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5 de Agosto 2007
Porto
- Concentração às 8:00 horas (

)
- Partida 8:30 horas
- Chegada a Braga prevista para as 15:00 horas

(junto à Igreja de São Victor - centro da cidade)

junto à Igreja de Nossa
Senhora do Amial

11 de Agosto 2007
Braga
- Concentração às 8:00 horas ( )
- Partida 8:30 horas
- Chegada a Santiago de Compostela prevista para as

15:00 horas (junto à entrada do santuário)

junto à Igreja de São Victor

10 Santiago de Compostela

TrajectoAo encontro das crianças
desaparecidas

O desaparecimento de Madeleine McCann e o
mediatismo associado ao caso alertaram a
sociedade para um flagelo que afecta,
anualmente, milhares de crianças em todo o
mundo. O desaparecimento e tráfico de crianças
carece de uma resposta urgente e todos nós
devemos ser parte dessa resposta, funcionando
como um mecanismo de visibilidade e de pressão
junto das autoridades, dos decisores políticos e
da comunidade em geral, para que o problema
nunca seja esquecido e para que sejam tomadas
fortes medidas que o resolvam.

O Movimento de Solidariedade Cicloturista,
criado por um grupo de cicloturistas de Sines,
pretende, neste âmbito, impulsionar uma
corrente de solidariedade para com todas as
crianças e jovens desaparecidos ao longo dos
tempos. Por isso, vai promover, durante o mês
de Julho e Agosto, um périplo ao “Encontro das
Crianças Desaparecidas”, com início em Lagos,
passagem pelo centro e norte do país, e término
em Espanha. Ao todo serão nove etapas em
bicicleta desde Lagos até Santiago de
Compostela, e o objectivo é que em cada nova
etapa as comunidades locais recebam o
testemunho de solidariedade e lhe dêem
continuidade, fazendo desta iniciativa uma acção
de dimensão global. Em Espanha, iremos
procurar também parcerias para que a
mensagem de esperança possa prosseguir e
chegar até outros países.

Os problemas globais necessitam de respostas
globais. Por isso, a sua acção conta e é
fundamental. Junte-se ao “Encontro das
Crianças Desaparecidas” para que mais nenhum
sorriso seja em vão.


