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"Corrida Contra o Cancro na Maratona de Roma" 

Banco Carregosa a apoiar uma causa: Mama Help - vai ver que faz sentido 

 
Uma equipa do Banco Carregosa vai participar na “Maratona de Roma” para homenagear os 

colegas, colaboradores e amigos vítimas de cancro. 

 

Paulo Mendes, Administrador, e Miguel Salazar, Director Financeiro, viajam para Roma onde 

participam na maratona a 22 de Março de 2015. Vestindo a camisola do Banco Carregosa, esta 

participação terá ainda um significado especial: Paulo Mendes e Miguel Salazar pretendem, com este 

gesto, saudar os colegas que sobreviveram à doença e prestar uma homenagem aos que já partiram.  

 

Paralelamente, vão ser levadas a cabo várias iniciativas de recolha de fundos: desde logo, a abertura 

de uma conta junto do Banco Carregosa destinada a receber donativos de todos os interessados em 

associar-se a esta causa. O produto da recolha de fundos será integralmente oferecido ao “Mama 

Help” – Centro de Apoio a Doentes com Cancro da Mama, que tem sede no Porto e pretende 

expandir a actividade, em 2015, para Lisboa. 

 

O Mama Help, criado em 2011, é uma organização sem fins lucrativos, que proporciona o 

acompanhamento qualificado de doentes com cancro da mama e seus familiares e amigos, através 

de aconselhamento não médico, baseado nos fundamentos da terapia convencional e de terapias 

complementares, aplicando o conceito actualmente denominado de medicina integrativa. O Mama 

Help disponibiliza, no mesmo local, consultas em nutrição, imagem estética, psicologia, fisioterapia, 

osteopatia, yoga, exercício físico, acupunctura, naturopatia, reiki e aconselhamento jurídico. É 

presidido pela Prof. Doutora Maria João Cardoso, responsável de Cirurgia da Unidade de Mama da 

Fundação Champalimaud e Investigadora do INESC Porto. 

 

A campanha será divulgada, em permanência, nas páginas do Banco Carregosa, da GoBulling e do 

Mama Help no Facebook.  

http://www.mamahelp.pt/index.php
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Sobre a Maratona de Roma: 

A Maratona de Roma realiza-se desde 1995. Em 2014 obteve o record do evento desportivo italiano 

com maior número de participantes, com 14.875 finalistas. A organização permite aos participantes 

correr por uma boa causa e apoiar a sua favorita organização sem fins lucrativos. 

A riqueza artística e histórica desta maratona não tem paralelo no mundo. Há mais de 500 pontos de 

referência para descobrir: o Coliseu, San Pietro, a Basílica de São Paolo, a Praça de Espanha, o Foro 

Romano, Piramide Cestia, Isola Tiberina, Circo Massimo entre muitos outros. 

O percurso da Maratona em: http://www.maratonadiroma.it/?p=mappa-&lang=en 

 

Sobre Paulo Mendes: 

Paulo Mendes, 49 anos, nasceu em Angola, e vive no Porto. O seu percurso profissional esteve 

sempre ligado ao Mercado de Capitais. Começou em 1988 na ”Maria Cândida Rocha e Silva - 

Corretora Individual da Bolsa de Valores do Porto”, passou pelo Banco Santander e pelo Central 

Banco de Investimento. Em 1996, mudou-se para a L.J. Carregosa, que deu origem ao Banco 

Carregosa, onde é Administrador. É Conselheiro e Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Prof. 

Ernesto Morais. Nos tempos livres dedica-se, cada vez mais, ao desporto: ténis, futebol, karting e 

running. Estreou-se na maratona, em Milão, há dois anos, e participou em quatro meias maratonas 

(Porto, por duas vezes, Douro Vinhateiro e Viana), para lá de várias corridas de S. Silvestre e de Dia 

do Pai. É casado e tem dois filhos. 

 

Sobre Miguel Salazar: 

Miguel Salazar é Director Financeiro no Banco Carregosa, onde está desde 2007, depois de ter 

estado ligado à administração de empresas de gestão de fundos de investimento mobiliário e 

corretagem. Nasceu em Guimarães há 50 anos, vive no Porto, é casado e pai de dois filhos. Licenciou-

se em economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Tem um mestrado em 

finanças pela Universidade Católica. Adepto fervoroso do F.C. Porto dedica os seus tempos livres à 

fotografia, futebol e running, que começou há três anos. Participou em quatro meias maratonas (Porto, 

por duas vezes, Douro Vinhateiro e Viana) e vai estrear-se na prova de maratona, agora em Março.  

 

Quem corre por solidariedade VENCE! 

http://www.mamahelp.pt/index.php
http://www.maratonadiroma.it/?p=mappa-&lang=en
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Contactos: 

 

Banco Carregosa 
Av. da Boavista, 1083 
4100-129 Porto, Portugal 
Tel.: +351 226 086 460 
Fax: +351 226 086 493 
Email: info@bancocarregosa.com 
Facebook.com/BancoCarregosa 
 
Mama Help  
Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola, 34, 2º andar 
4000-285 Porto, Portugal  
Tel. +351 222 060 100  
Tlm. +351 967 097 391 
Email: info@mamahelp.pt 
Facebook.com/MamaHelp 

 

 

http://www.mamahelp.pt/index.php
mailto:info@bancocarregosa.com
mailto:info@mamahelp.pt
https://www.facebook.com/mamahelp

