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O QUE 
NOS 
LIGA

AS BOLSAS DE ESTUDO COMO 
FORMA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA EM ONCOLOGIA
A Liga Portuguesa Contra o Cancro teve a sua origem 
na Comissão Particular de Luta contra o cancro. Fundada em 
1931 por Mécia Mouzinho de Albuquerque, essa comissão tinha 
por finalidade canalizar fundos oriundos da sociedade civil para 
a luta anticancerosa. Já nesses primórdios, o apoio à investigação 
não foi descurado, tendo sido criadas bolsas de estudo com essa 
finalidade.

Dez anos mais tarde, em 20 de abril de 1941 é criada a Liga 
Portuguesa contra o Cancro, concretizando a intenção do Profes-
sor Francisco Gentil fundador do Instituto Português para o estudo 
do Cancro, como à data se designava. A Liga à semelhança de 
outras congéneres estrangeiras, tinha como objetivo dar possibi-
lidade à sociedade civil de contribuir para a luta anticancerosa 
uma vez que as verbas estatais, tal como sucede no presente, 
se mostravam insuficientes para o funcionamento do Instituto 
de Oncologia nas suas diversas vertentes: assistência e apoio 
ao doente oncológico, ensino e investigação.

A missão da Liga Portuguesa contra o Cancro, conforme tacitamente 
expresso nos seus estatutos, engloba: o apoio ao doente oncológico 
e família, a promoção da saúde, a prevenção do cancro e também 
estimular a formação e a investigação em oncologia.

O apoio à investigação e à formação oncológica levado a cabo 
pela Liga e mais tarde pelo seu Núcleo Regional do Sul tem assumi-
do várias vertentes das quais destacamos a contribuição para 
o funcionamento da Biblioteca do IPO, o financiamento de projetos 
de investigação (atualmente através das “Bolsas Terry Fox”, 
o cofinanciamento de bancos de tumores e a atribuição de Bolsas 
de Estudo para a participação de profissionais de saúde (médicos, 
enfermeiros, técnicos de saúde, psicólogos e investigadores) em 
Congressos e reuniões afins bem como cursos e estágios profissiona-
lizantes, sempre na área da oncologia ou que contribuam de forma 
inequívoca para uma melhor assistência ao doente com cancro.

A biblioteca do IPO, que data praticamente da sua fundação, 

Prof. Dr. Edward Limbert
Membro da Assembleia Geral da LPCC
Diretor do Serviço de Endocrinologia do IPOLFG jubilado

é sem dúvida das mais importantes bibliotecas hospitalares do país, 
particularmente rica em revistas que versam temas oncológicos.

É um instrumento essencial para a formação e atualização do cor-
po clínico não só do IPO mas também de unidades de oncologia 
de outras instituições, o que reverte sempre num melhor tratamento 
dos doentes.

O financiamento de projetos de investigação tem vindo a permitir 
o andamento de projetos de grande nível científico, criteriosamen-
te escolhidos por um júri de entre numerosos concorrentes. Contri-
buem, sem sombra de dúvida para a compreensão dos complexos 
mecanismos da oncogénese que a pouco e pouco vão permitindo 
um melhor diagnóstico e tratamento do cancro.

Os bancos de tumores, ligados aos laboratórios de anatomia 
patológica, são locais de armazenamento de peças cirúrgicas, 
que permitem estudar a evolução dos casos oncológicos conforme 
o diagnóstico histológico e sobretudo molecular. A caracterização 
molecular do tumor excisado poderá permitir um tratamento espe-
cificamente dirigido às alterações moleculares encontradas.  
 
As bolsas de estudo, são uma forma de contribuição muito 
importante para a formação dos profissionais de saúde na área 
oncológica bem como para a divulgação dos trabalhos científicos.

A solicitação de bolsa é feita mediante o preenchimento dum 
impresso que tem que conter o curriculum vitae do requerente, 
a ação a subsidiar e uma informação do responsável pelo 
serviço do interesse institucional de mesma, para além duma esti-
mativa das despesas. No caso de congressos só são aceites can-
didaturas se tiver lugar a apresentação dum trabalho científico. 
As candidaturas são apreciadas por uma comissão, a Comissão 
de Bolsas, que é constituída por um representante do NRS, 
um médico da área da medicina, outro da área da cirurgia 
e outro ainda da área da investigação. Integra ainda a comis-
são a enfermeira diretora do IPO. A opinião da comissão 
é transmitida à direção do Núcleo que toma a decisão final.

A participação em congressos tem um interesse duplo. Por um 
lado, a aprendizagem dos mais diversos aspetos da oncologia 
e a troca de experiências com os pares, e, por outro lado 
um efeito estimulante para a realização de trabalho investigacio-
nal com vistas à sua apresentação na reunião.

Os cursos e estágios, habitualmente realizados em Instituições 
de ponta, são de extrema relevância para a aprendizagem teóri-
ca e prática (por exemplo uma técnica cirúrgica inovadora 
ou uma abordagem pioneira de certa doença) que se irá repercu-
tir num melhor tratamento dos doentes.

Sem investigação não há boa clínica. Os profissionais de saúde 
têm de ter espírito de investigador. Assim pensava o Professor 
Francisco Gentil, fundador do IPO e impulsionador da Liga, 
e assim devemos pensar nos tempos presentes. Não podemos es-
quecer que é graças à investigação que se tem vindo a obter um 
extraordinário progresso na abordagem do doente oncológico.



INSCRIÇÃO ATRAVÉS DE: antonio.rosa@ligacontracancro.pt · Sujeita a lotação máxima de 12 pessoas.

CURSO DE 
MEDITAÇÃO
- MINDFULNESS
PARA DOENTES ONCOLÓGICOS
FORMADORA: DRAª HANNAH THANTREY

www.ligacontracancro.pt
www.facebook.com/ligacontracancro

FORMAÇÃO

A prática do Mindfulness é um treino baseado na conexão “mente-corpo”, que ajuda o paciente a sentir-se 
melhor consigo mesmo, reduzindo sintomas como medo, dor, ansiedade, stress, insónia e depressão. 

TEMAS ABORDADOS
A respiração e corpo como fundamento; pensamentos e emoções; autocompaixão; começo da integração 
do Mindfulness e como lidar com dificuldades do dia-a-dia.

Departamento de Formação · Edifício Lar dos Doentes, 5º Piso (Sala Laranja)
Idade mínima: 18 anos
Curso teórico com uma forte componente prática, com a duração de 2h por sessão, 
nos dias 10, 17 e 24 de setembro e no dia 1 de outubro.

10 SETEMBRO A 1 OUTUBRO
TERÇAS-FEIRAS DAS 13:30 ÀS 15:30



› 01, 08, 22 E 29/AGO • CASTRO VERDE (BEJA) 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO - PREVENÇÃO DE CANCRO DE PELE
"Heróis do Sol Saudável", ATL - EB2,3 António Francisco Colaço, 
das 14h às 15h. 
Grupo de Apoio de Beja

› 03/AGO • CABEÇA GORDA (BEJA) 

AÇÃO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
No Leilão de Borrachos, na Casa do Povo, às 12h. 
Grupo de Apoio de Beja

› 04/AGO • CABEÇA GORDA (BEJA) 

CAMINHADA
No âmbito da Semana Cultural, organizada pela Associação Carpe 
Diem, das 08h30 às 13h.  
Grupo de Apoio de Beja

› 14 A 18/AGO • AMORA (SEIXAL) 

DIVULGAÇÃO/PREVENÇÃO
Participação nas Festas de Amora, na Frente Ribeirinha, 
das 18h às 24h.  
Delegação do Seixal

› 27/AGO • CASCAIS 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO - PREVENÇÃO DE CANCRO DE PELE
"Com o Sol Não se Brinca", na Praia de Carcavelos, das 14h às 17h.
Prevenção Primária NRS-Lx

› 31/AGO • VILA NOVA STO ANDRÉ  
(SANTIAGO DO CACÉM) 

AÇÃO DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CANCRO DE PELE 
Na Extensão de Centro de Saúde, das 10h às 17h. 
Prevenção Secundária NRS-Lx

PRÓXIMOS
EVENTOS ›

Mais informações: nucleosul@ligacontracancro.pt

UNIDADES
DE RASTREIO
CANCRO DA MAMA ›

› CHAMUSCA 

29/JUL A 19/AGO ULME

20/AGO  A 21/AGO VALE DE CAVALOS

22/AGO A 23/AGO PARREIRA

26/AGO A 27/AGO CHOUTO

28/AGO  A 03/SET CARREGUEIRA

› MORA 

19/AGO  A 20/AGO CABEÇÃO

21/AGO  A 22/AGO PAVIA

23/AGO A 02/SET MORA

› TORRES NOVAS 

09/JUL A 13/SET TORRES NOVAS

› OURÉM 

02/JUL A 26/SET OURÉM

› OURIQUE 

20/AGO PANÓIAS

21/AGO  A 26/AGO GARVÃO

27/AGO  A 28/AGO SANTANA DA SERRA

29/AGO  A 12/SET OURIQUE



ESTIVEMOS 
LIGADOS ›

“COM O SOL NÃO SE BRINCA” 
– ATIVAÇÃO DA CAMPANHA NO 
FESTIVAL PANDA

“CANCRO COM HUMOR” 
EM PORTALEGRE

O Núcleo Regional do Sul da LPCC foi convidado a estar pre-
sente na edição do Festival Panda 2019, sob o mote da cam-
panha "Com o Sol Não se Brinca", que conta com o apoio 
da Essilor, cujo objetivo é sensibilizar a população, em espe-
cial as famílias e as crianças para a adoção de comporta-
mentos mais saudáveis durante a exposição ao sol. Através 
de uma máquina photomaton, é possível visualizar no ecrã 
e na foto impressa o efeito da pele protegida dos raios UV, 
ponto de partida para os conselhos que a LPCC recomenda. 
Centenas de famílias e crianças visitaram o stand da LPCC 
durante os 3 dias em Oeiras e levaram para casa esses con-
selhos transformados em ícones para melhor memorização. 

Com a ajuda dos colegas do NRN entivemos também presen-
tes no Festival Panda que este ano também se realizou em Vila 
Nova de Gaia.

O Grupo de Apoio de Portalegre organizou uma palestra com 
a sobrevivente Marine Antunes, autora do blog “Cancro com 
Humor”, no passado mês de junho, no Centro de Artes de Por-
talegre. Num ambiente descontraído, o objetivo foi demostrar 
como é possível ter uma atitude positiva perante esta doença.
A palestra "Cancro com Humor" de Marine Antunes é um tes-
temunho de vida diferente e irreverente de uma sobrevivente 
que acredita que é possível ser feliz no caos.

CONTACTOS
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T +351 217 264 099
F +351 217 268 059
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