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Quase dois anos depois de 
ter lançado o livro “Uma 

Mulher no Topo do Mundo”, 
sobre a sua subida ao Evereste, 
facto que usou para divulgar a 
Fundação Maria Cristina, que 
ajuda crianças do Bangladesh a 
sair da pobreza, Maria da Con-
ceição regressou a Portugal. 

Os primeiros jovens da sua associação 
entram no mercado de trabalho em 2018.  
Até lá, continuam a precisar de toda a ajuda

Durante o mês de dezembro, 
percorrerá o País a dar pales-
tras e a angariar fundos para as 
131 crianças da associação. “A 
fundação tem um caminho 
duro pela frente; o ano de 2017 
será o mais custoso de sempre. 
A partir de 2018, já teremos 
crianças formadas e prontas 

para enfrentar o mercado 
de trabalho. E, com a nossa 
ajuda, sei que vão ter imenso 
sucesso!”, refere a atleta, que 
continua a contar com a ajuda 
de todos para “fazer uma dife-
rença real no mundo”. “Quero 
que Portugal seja uma luz 
no caminho destas crianças, 
melhorando vidas do outro 
lado do mundo!”
A associação continua a depen-
der do esforço diário e dos novos 
projetos de Maria da Conceição, 
que passam por mais dois livros 
sobre a sua vida desportiva e “os 
altos e baixos” do seu trabalho 
humanitário. Mas o principal 
apoio vem do comum cidadão: 
sabe que 1 ou 2 euros/dia podem 
mudar uma vida no Bangladesh? 
Entre na página da Fundação 
Maria Cristina (mariacristina-
foundation.org/pt/) e ajude! 
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HOMENAGEM
A revista “GQ” homenageou 
Maria da Conceição, 
atribuindo-lhe um prémio só 
dado a homens. “Foi uma 
honra! É muito bom sentir o 
nosso trabalho reconhecido.”

“Sei que vão 
ter sucesso!”

MARIA DA CONCEIÇÃO AJUDA AS 
CRIANÇAS DO BANGLADESH

DESTAQUE

Neste 
livro, 
Maria da 
Conceição 
conta 
como 
subiu ao 
Evereste


