
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do Projeto 
 

"Tandem For Peace"  
 

_______________________________________________________ 
 

BÁRBARA MARQUES & MANUEL MARQUES 
 

 



3 
 

Índice Geral 
 

1- INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 4 

2- QUEM SOMOS .................................................................................................................. 4 

3- PROJETO ............................................................................................................................ 5 

4- IMPORTÂNCIA E CREDIBILIDADE DO PROJETO "TANDEM FOR PEACE"................ 7 

5. COMUNICAÇÃO ................................................................................................................ 7 

5.1 – Potencial de comunicação do “Tamdem For Peace” ................................................. 7 

 

  



4 
 

1- INTRODUÇÃO 

"Percorrer em bicicleta cerca de 13 000 quilómetros  fazendo a ligação entre o Cabo da 

Roca (Cabo mais a Ocidente da Europa) e o Cabo Norte (Noruega). Tudo em autonomia 

incluindo o regresso a Portugal." 

Esta é a ideia de dois jovens que decidem efetuar um parênteses no seu rumo de vida. 

2- QUEM SOMOS 

Bárbara Marques 

Tem vinte e um anos, terminou recentemente em Inglaterra a Licenciatura de 

International Tourism Business Management;  

É de Abrantes e vive em Abrantes; 

Escuteira Caminheira, atualmente não ativa; 

Apaixonada pela natureza e desportos outdoor, já fez em bicicleta o Caminho de 

Santiago partindo de Braga, grande parte da estrada portuguesa nacional 2 e parte da 

costa Atlântica em bicicleta tandem; 

Interessada em várias causas sociais, foi voluntária em vários projetos, desde apoio a 

crianças em idade escolar, a idosos em lares e em centros para deficientes profundos; 

Manuel Marques 

Tem 52 anos e é pai da Bárbara;  foi militar e está na aposentação; 

É licenciado em Desporto de Natureza e Turismo Activo;  

É de Abrantes e vive em Abrantes; 

Além de outras intervenções de nível Social é voluntário e assistente no movimento 

dos Focolares (http://focolares.pt/)  (http://www.focolare.org/pt/); 

A nível mais desportivo, no seu vasto curriculum podem salientar-se duas ou três 

particularidades: 

- Piloto da balão de ar quente com várias travessias de Portugal; 

- Por duas vezes em bicicleta desde Fátima a Lourdes (França); 

- Uma vez em bicicleta entre Fátima, Lourdes e Vaticano (grupo recebido pelo então 

Papa João Paulo II); 

- Travessia a solo em bicicleta de montanha da cordilheira dos Pirenéus (do 

Mediterrâneo ao Atlântico - 1000km); 
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- Travessia em Marrocos desde o Atlas, Sagro e pré-Sahara em Bicicleta de montanha 

(600 km); 

- Travessia em bicicleta de montanha entre a nascente do Rio Tejo (Espanha) e a foz 

em Lisboa (1300km); 

- Travessia em bicicleta de montanha do Caminho de Santiago Francês e dos vários  

caminhos Portugueses;  

- Participante no Ultra Trail do Mont Blanc (França) 100km corrida a pé;  

- Praticante de múltiplos desportos de natureza; 

3- PROJETO 

Conforme se refere na introdução, o nosso projeto é fazer em bicicleta a ligação entre 

o Cabo da Roca e o Cabo Norte e voltar, trajeto qualquer coisa superior ao diâmetro da 

Terra!  

Esta ideia já não é recente e parece ter chegado a altura certa, "mas porquê?" 

Em 1º lugar,  viajar sempre esteve na mira dos Homens e nós também sentimos essa 

necessidade. Sentimos também a necessidade de viajar de forma tranquila e 

sustentável sendo a bicicleta o meio mais adequado. Este viajar é diferente de turismo, 

é contactar calmamente com outros povos, é sentir e é fazer parte do meio. 

Depois há o OBJETIVO e a RAZÃO. 

Não queremos viajar só porque sim!  Um dia tivemos conhecimento de um projeto que 

tem o nome de "Living Peace"(*), do movimento dos Focolares  e logo achámos que 

tínhamos aqui uma boa razão, decidindo assim encetar esta iniciativa, também nós 

com o objetivo de promover a Paz e a Unidade Universal entre as pessoas. Desta forma 

o trajeto está desenhado de modo a passar pelo máximo de países Europeus bem 

como pelos quatro maiores santuários Cristãos: Fátima, Santiago, Lourdes e Vaticano. 

A esta distância temporal não podemos afirmar que contactaremos com o Papa 

Francisco, ainda assim acreditamos nessa possibilidade que está a ser tratada com o 

devido tempo. 

E existe também um "para quê?" 

Hoje parece estarmos numa fase de mudança, numa fase semelhante à da revolução 

industrial, trata-se talvez da era da informática e da tecnologia. No entanto o 

relacionamento humano e as questões espirituais ou sociais parecem não ter 

acompanhado este desenvolvimento e por conseguinte sentimos urgência em apelar a 

todos, e em especial aos jovens, sobre estes valores tão básicos mas fundamentais 
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como são a Paz e a Unidade entre as pessoas, independentemente das religiões, raças 

ou quaisquer outras diferenças. 

Durante esta viagem, em que o sentimento é de peregrino, vamos ter meios de 

divulgação que permitirão acompanhar-nos. Um blog, que já está em construção, 

assim como outras redes sociais que em breve serão anunciadas. No final 

pretendemos escrever um livro bem como fazer uma digressão por Portugal com 

palestras e filmes dedicados aos mais jovens, servindo as histórias da viagem de 

motivação no despertar destes valores. 

 

DATA DE PARTIDA 

27 de Agosto de 2017 

 

DURAÇÃO 

De quatro a seis meses (dependendo das condições atmosféricas) 

 

EQUIPAMENTO 

Bicicleta tandem e atrelado 

 

PAÍSES A PERCORRER 

Portugal  Dinamarca Polónia 

Espanha Noruega Republica Checa 

França Suécia Eslováquia 

Países Baixos Finlândia Áustria 

Reino Unido Estónia Itália 

Alemanha Letónia  

Bélgica Lituânia  
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4- IMPORTÂNCIA E CREDIBILIDADE DO PROJETO "TANDEM FOR PEACE". 

 
Este projeto assenta em cinco pilares fundamentais: 

1. VISÃO - Trata-se de duas pessoas idóneas, com experiência e uma visão de 

urgência na motivação para a reativação de Princípios e Valores Universais 

como são a Paz e a Unidade entre as pessoas.  

2. LIVING PEACE - Insere-se no projeto "LIVING PEACE" do movimento 

Internacional dos Focolares, (http://focolares.pt/living-peace/) 

(www.livingpeaceinternational.org) de relevante valor educacional, que 

procura sensibilizar as pessoas especialmente os mais jovens para as questões 

da Paz e da Unidade entre os povos.  

3. ASPETO SOCIAL - Está em processo uma forma de angariação de um euro por 

cada quilometro percorrido para doação a uma instituição de solidariedade 

social. 

4. CONTINUIDADE - Está em processo a criação de parcerias com escolas 

secundárias e superiores, bem como com municípios e associações, no sentido 

de, após o regresso, se fazerem palestras sobre a viagem.  

5. IMAGEM - Interesse demonstrado por parte da TVI, onde já temos a garantia 

de uma apresentação antes da partida (programa "A tarde é sua") e estando 

em processo outras coberturas posteriores .  

5. COMUNICAÇÃO 

5.1 – Potencial de comunicação do “Tamdem For Peace” 

Consideramos que o "Tandem For Peace” poderá ser um importante vector de 

comunicação para as empresas patrocinadoras, por vários motivos: 

 Unicidade do projecto: Cariz específico no quadro nacional associado a forte 

componente educacional, desportiva e motivacional; 
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 Visibilidade do projecto: Pretende-se proceder à divulgação do projecto em vários 

agentes de comunicação, nomeadamente: Jornais da região; Rádios da Região; 

Realização de palestras após a realização do projecto com referência a todos os 

patrocinadores; Potencial de divulgação do projecto através das redes sociais, 

como o blog, onde constarão todos os parceiros. 

Bárbara Marques & Manuel Marques 

 


