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A FIND na expedição ao Chimborazo   
 

      15 de fevereiro a 1 de março de 2014 



A  FIND vai apoiar a expedição 

“Juntos, tocamos a Lua”. 

Através deste projeto quatro amigos irão 

escalar a montanha mais perto da lua e 

angariar, entre empresas e privados, o 

maior valor possível para o oferecer a três 

instituições de solidariedade social.  

 



Quem são os alpinistas? 
“Somos um grupo de quatro amigos. Une-nos a firma onde trabalhamos, mas mais que isso, une-nos o 

espírito de aventura e a vontade de fazer mais e melhor. Na profissão e na comunidade em que nos 

inserimos.” 

 

 

 

 

 
 

Joaquim Pedro Lampreia – os 

interesses para lá do Direito são inúmeros e a 

tentação de se candidatar, impossível de 

resistir: ‘quero cumprir o meu sonho, subir 

mais alto, dar tudo o que tenho, superar-me, 

alcançar as estrelas, chegar ao cume e gritar 

«EU CONSEGUI!» (sem causar avalanche) ’. 

Carolina Loureiro Guedes – a par das 

suas funções na VdA, está a terminar a 

licenciatura em Ciências do Desporto. Perante a 

possibilidade de se candidatar para fazer parte do 

grupo de alpinistas não hesitou: ‘é uma 

oportunidade única. E nem ponho a hipótese de 

não chegar!’’.  

João Vieira de Almeida – as grandes 

causas e os grandes desafios apaixonam-no, 

seja no plano jurídico, seja em atividades 

mais radicais, e nunca desiste de tentar: 

‘tentei já chegar ao topo do Chimborazo e 

não o atingi; quer o consigamos desta vez ou 

não, são experiências como estas que nos 

oferecem uma visão mais alargada da 

realidade’. 

Miguel Mendes Pereira – à paixão pelo 

Direito da Concorrência, conjuga o gosto pelo 

trekking, tendo percorrido montanhas por esse 

mundo fora: ‘vi o princípio dos Andes na 

Patagónia, percorri-lhes a coluna dorsal no Perú 

e na Bolívia, falta conhecer a cabeça. Juntar-lhe 

uma boa causa é o «mix»  perfeito’. 



O que pretendem: 
 
 

Chegar ao ponto da terra mais 
perto da lua 

 
Superarem-se através do esforço 

e da entreajuda 
 

Levar mais longe uma causa 
solidária 

 
e… 

 
Juntos, tocarem a lua 



 
O que é o Chimborazo? 

 

O Monte Chimborazo, no Equador, é o ponto 

mais alto da Terra quando medido pela 

distância do núcleo do planeta em relação ao seu 

topo (em vez do nível do mar) e não o pico do 

Monte Everest.  

 

Devido ao formato oval da Terra, o seu diâmetro 

na linha do Equador é cerca de 43 km maior do 

que a distância de polo a polo. O Monte 

Chimborazo é, assim, o ponto mais perto 

da lua. 

 

   Altitude: 6.320 metros | Primeiro a subir: Edward Whymper, com Louis Carrel e Jean-Antoine Carrel, em 1880 



 
“Patrocinar um grupo que, inserido num 

cenário inóspito, se propõe chegar mais alto, 

por si e pelos outros, está em total 

consonância com o espírito da FIND.” 

Filipa Mendes Pinto 

 

“É com muito gosto que contamos com o 

apoio da FIND a este projeto que nasce da 

vontade de provar resistência, de provar 

capacidade, mas, acima de tudo, de 

comprovar que é apenas e sempre da partilha 

das dificuldades e da conjugação de esforços, 

que conseguimos o nosso máximo 

desempenho, que atingimos a nossa maior 

plenitude… que tocamos a Lua.” 

Os VdAlpinistas  

Porque vão e porque os apoiamos? 



Quem são as instituições de solidariedade social? 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuda de Berço  
A Ajuda de Berço é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS) que acolhe crianças dos 0 aos 3 anos, necessitadas de proteção 

urgente, face a situações que as coloquem em risco, tais como maus 

tratos, abusos sexuais, pais alcoólicos ou toxicodependentes, 

prostituição, falta de lar ou abandono. 

 

Diferenças  
A Diferenças é uma IPSS que trabalha com crianças com deficiências, 

em especial com Trissomia 21. Reúne os médicos e os profissionais de 

diferentes áreas que se destacam a nível nacional pelas suas capacidades 

técnicas e conhecimentos científicos e disponibiliza um vasto conjunto 

de serviços de apoio para todas as perturbações do desenvolvimento 

 

Escolinha de Rugby da Galiza  
A Escolinha de Rugby da Galiza é um espaço de intervenção 

comunitário através do rugby, desenvolvido para a formação – humana e 

desportiva – de crianças e adolescentes.  Insere-se nos ATL da Galiza, 

cuja missão é a «construção de uma sociedade mais digna e justa onde a 

Vida de cada ser humano é amada, respeitada, defendida e promovida». 

Os donativos para Instituições de 

Solidariedade Social são passíveis de 

benefícios fiscais  

 



Ajuda de Berço 

Por uma causa:  

 

“A nossa Missão é sempre dar-lhes colo e 
contribuir para um projeto de vida duradouro e 
feliz! Dar o melhor que temos, sabemos e 
podemos.  

Dar amor, segurança, afetividade. Ajudar estes 
bebés a crescerem felizes enquanto estão nos 
nossos braços, e colaborar na solução ideal para 

a vida de cada um deles.” 

  

 

 4 amigos,  

em equipa,  

num desafio,  

por uma causa 
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Diferenças 

Por uma causa:  

 

““Descobrem que adoram, até à loucura, o 
MANUEL ou a MARIA e que gostam tanto 
dele ou dela como dos outros filhos. 

É este o nobre ideal do nosso Centro de 
Desenvolvimento Infantil: a adoração, por 
todos, das crianças com DIFERENÇAS e a 
construção de um excecional projeto de vida 
para elas”. 
 

  

 

 
4 amigos,  

em equipa,  

num desafio, 

por uma causa 
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Escolinha de Rugby da Galiza 

Por uma causa: 

 
“A Escolinha de Rugby da Galiza (ERG) 
nasceu no dia 30 de Setembro de 2006 
por vontade de um grupo de apaixonados pelo 
rugby: dirigentes, treinadores e jogadores. 
A nossa máxima é "ter atitude",  
o nosso grito é "vestir a camisola" 
e o nosso emblema é "garra". 

A uma só voz gritamos:   VAM'LÁ GALIZA!.”  

 
 

 

 4 amigos,  

em equipa,  

            num desafio,  

por uma causa 
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Este projeto tem o apoio  

“Perante as dificuldades não abandonamos as causas, pelo contrário, 

levamo-las mais longe” 



Siga-nos aqui:   



Juntos, tocamos a Lua 

Porque só… 


