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AO ALPINISTA E ESQUIADOR PORTUGUÊS ÂNGELO FELGUEIRAS

Ângelo Felgueiras, nascido em 1964, tornou-se o primeiro português a alcançar a pé o 

Pólo Sul, um dos lugares mais inacessíveis e longínquos do Planeta, no passado dia 14 de janeiro 

de 2018, após uma expedição de mais de mil quilómetros, percorridos sobre esquis, em 57 dias 

de esforço intenso. 

O País assistiu empolgado, através dos relatos e imagens que iam chegando, à sua gloriosa

jornada. À medida que avançava, metro após metro, a confiança depositada no Português e o 

prestígio do nosso País saíam reforçados. 

Piloto experimentado e respeitado, casado e pai de três filhos, aventura-se pelo mundo 

há mais de 20 anos. São, de facto, facetas que nem sempre se distinguem, pois esta filosofia de 

vida não se esgota no seu aventurismo e está sempre presente. Homem invulgarmente capaz e 

determinado, Ângelo Felgueiras vive como escala e esquia: com intensidade, dedicação e 

disciplina. Não sendo alpinista nem esquiador profissional, cumpriu, em duas décadas, com 

grande êxito, o projeto designado de “7 Cumes”, superando a montanha mais alta de cada 

Continente e no espaço de seis dias realizou uma expedição ao Pólo Norte, em Abril de 2013.

Aquilo que mais impressiona em Ângelo Felgueiras é que estes desafios foram sempre 

vencidos em benefício de causas sociais, apoiando solidariamente diferentes projetos e 

associações, como a Associação Moinho da Juventude, o ATL da Galiza ou a Acreditar.

Recentemente, e seguindo o exemplo de campanhas anteriores, por cada metro percorrido foi 

angariado um euro para a Associação Acreditar. 

Movido pelo espírito dos Descobrimentos Portugueses, Ângelo Felgueiras desperta a mais 

nobre das aspirações da nossa sociedade, a solidariedade, unindo-nos e inspirando-nos com a 

simples dádiva de si. 

A Assembleia da República saúda o Português, Ângelo Felgueiras, reconhecendo a 

dimensão maior dos seus feitos e a sua grandeza de caráter. 
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