
O Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
constitui uma das mais importantes fontes de angariação de 
fundos e este ano realiza-se de 29 de outubro a 2 de novem-
bro, na sua vertente presencial. Como sabem a missão da 
LPCC é vasta e centra-se no apoio ao doente oncológico e sua 
família/cuidador; na educação para a saúde e hábitos de 
vida saudáveis; na deteção precoce da doença; e no apoio à 
investigação e formação em oncologia.

O Peditório é ainda, para muitos, o momento em que a Liga vai 
à rua e se torna visível para toda a população revelando-se, 
simultaneamente, num exemplo de solidariedade, entreajuda e 
mobilização. Quando o cancro nos toca cada vez mais e cada 
vez mais de perto, é nossa responsabilidade que a luta contra 
o cancro seja um eixo mobilizador da sociedade.

Neste ano, em que a pandemia COVID-19 nos assolou, as 
dificuldades que enfrentamos, ano após ano, tomaram outras 
proporções: quer no recrutamento de voluntários, quer na 
disponibilidade de espaços onde podemos estar, quer nas 

medidas sanitárias que fomos forçados a tomar. E neste último 
aspeto, foram tomadas todas as medidas preventivas recomen-
dadas pela DGS para segurança de voluntários e doadores, na 
nossa ação de rua.

Reforçámos, adaptámos, modernizámos, reinventámo-nos... 
Como complemento e reforço, para além dos cofres na rua, 
disponibilizamos outros meios para realização do seu dona-
tivo: via multibanco, por MBWay e ainda por transferência 
bancária.

Possivelmente irão encontrar na vossa caixa de correio um 
cofre em papel com estas e outras informações. De qualquer 
forma, podem sempre aceder a ligacontracancro.pt/donativos. 
Acreditamos que a generosidade do povo português nos vai 
surpreender!

Agradecemos, uma vez mais, a participação do Cristiano Ro-
naldo como padrinho e o incentivo e apelo à participação pela 
causa da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
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Sofia Cabrita
Membro da Direção e Coordenadora da 
Angariação de Fundos – NRS



PANDEMIA – COVID-19
ATUAL ESTADO DE CALAMIDADE
FUNCIONAMENTO DOS 
SERVIÇOS E APOIOS DO NRS›

 APOIO JURÍDICO 
 
O serviço de Apoio Jurídico da Liga Portuguesa Contra o Can-
cro é vocacionado para o aconselhamento, tratamento e apoio 
na resolução de problemas com relevância jurídica apresentados 
pelos doentes, sobreviventes de cancro e seus familiares, através 
da consulta jurídica que nesta fase passará a ser realizada na mo-
dalidade de teleconsulta (via telefone ou Skype/videochamada).
Deverá solicitar mais informações através dos seguintes contactos - 
nucleosul@ligacontracancro.pt ou para o tel. 910 025 396 / 217 
264 099

 GRUPOS DE APOIO E DELEGAÇÕES 

Foi retomado o atendimento ao público em todos os Grupos de 
Apoio e nas Delegações do Seixal, Alcácer, Borba, Mértola (aber-
tas em horário determinado localmente), conforme medidas de hi-
giene e segurança (obrigatório o uso de máscara cirúrgica pelos 
utentes e funcionários; lavagem e desinfeção das mãos antes de 
aceder às instalações; preenchimento de questionário de condição 
de saúde; não é permitida a entrada de acompanhantes e deve 
manter-se o distanciamento de segurança conforme as instalações).

As Delegações de Peniche, Golegã, Moura, Almodôvar continuam 
encerradas.

Mantêm-se os apoios sociais, as consultas de Psico-Oncologia e o apoio 
jurídico na modalidade de teleconsulta (via telefone ou Skype/video-
chamada) até nova avaliação.
Todo o voluntariado prestado nos GA/DEL manter-se-á suspenso até 
nova avaliação.
O voluntariado que não tenha contacto direto com o doente pode ser 
cumprido desde que se mantenha o distanciamento social (ex: Costura).

 APOIO SOCIAL  

(A DOENTES CARENCIADOS)
Medicamentos: mantemos o apoio pela disponibilização nas far-
mácias habituais que têm protocolo com a LPCC-NRS.
Cooperação Familiar (financeira): Irá manter-se também nas insta-
lações do Núcleo Regional do Sul, no 2º andar do Edifício do Lar 
de Doentes, entre as 9h30m e as 16h30m.
Para evitar deslocações será possível, também, efetuar o pedido de 
transferência bancária deste apoio, via email ou telefone. 
 
 APOIO EMOCIONAL  

VENCER E VIVER (MOVIMENTO DE APOIO À MULHER 
COM CANCRO DE MAMA)
O atendimento presencial já foi retomado mas apenas às 4ªs 
feiras, das 10h às 13h, mediante marcação.

MOVAPLAR 
O atendimento ao público e as instalações do MovApLar (Movi-
mento de Apoio a pessoas Laringectomizadas) continua encerra-
do, no entanto o serviço de oferta de material técnico de apoio 
aos utentes, continua a ser assegurado através do envio via CTT. 
Deverá solicitar o seu pedido para o email geral - nucleosul@
ligacontracancro.pt ou através do telm. 910 025 396, indicando 
o seu nome e morada completos.

 PSICO-ONCOLOGIA 
 
As consultas de psico-oncologia retomaram a sua vertente presen-
cial, com todas as medidas de segurança acauteladas. Mantem-
-se, no entanto, a modalidade de teleconsulta (via telefone ou 
Skype/videochamada) nos casos em que as consultas presenciais 
não sejam possíveis ou aconselhadas.

CONSULTE TODA A INFORMAÇÃO
E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO
ALUSIVOS AO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
DISPONIBILIZADOS NO SITE DA
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO



UNIDADES DE RASTREIO
CANCRO DA MAMA

›

› ABRANTES 

30/OUT A 01/JAN
ABRANTES • USF DOM FRANCISCO ALMEIDA

› VIANA DO ALENTEJO

24/NOV A 27/NOV
ALCÁÇOVAS • JUNTO AO MERCADO

28/NOV A 15/DEZ
VIANA DO ALENTEJO • CENTRO DE SAÚDE

› SANTIAGO DO CACÉM

02/NOV A 05/NOV
ERMIDAS DO SADO • JUNTA DE FREGUESIA

06/NOV A 09/NOV
ABELA • CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO

10/NOV A 12/NOV
SÃO DOMINGOS • JUNTA DE FREGUESIA

13/NOV A 19/NOV
ALVALADE • QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

20/NOV A 27/NOV
CERCAL DO ALENTEJO • BALNEÁRIOS PÚBLICOS

30/NOV A 01/JAN
SANTO ANDRÉ • QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

› RIO MAIOR 

30/SET A 19/NOV
RIO MAIOR • JUNTO AO PAVILHÃO 

› REGUENGOS MONSARAZ 

06/OUT A 02/NOV
REGUENGOS DE MONSARAZ • CENTRO DE SAÚDE

› REDONDO 

03/NOV A 20/NOV
REDONDO • CENTRO DE SAÚDE

› CARTAXO 

23/NOV A 16/DEZ
PONTÉVEL • JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE

› CALDAS DA RAINHA 

29/OUT A 03/NOV
CARVALHAL BENFEITO • JUNTA DE FREGUESIA

04/NOV A 06/NOV
COTO • CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO

09/NOV A 16/NOV
SALIR DE MATOS • ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E EDUCAÇÃO

17/NOV A 24/NOV
ALVORNINHA • JUNTA DE FREGUESIA

25/NOV A 01/DEZ
VIDAIS • CENTRO DE SAÚDE



NOVA DELEGAÇÃO EM TORRES NOVAS

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) abriu uma nova 
Delegação em Torres Novas, no passado dia 24 de outu-
bro, no Largo do Paço. Este será o 15º grupo de apoio da 
região sul, graças a um grupo de torrejanos confrontados 
com a ausência de suporte de retaguarda para doentes 
oncológicos, familiares e cuidadores.

Para a criação desta nova Delegação foi essencial o apoio 
de particulares, instituições e organismos oficiais. Este gru-
po de voluntários tem por missão devolver a possível quali-
dade de vida e a esperança a quem tanto necessita, após o 
diagnóstico de uma doença oncológica.

ESTIVEMOS 
LIGADOS ›



OUTUBRO ROSA 2020 – INICIATIVAS

Para assinalar o mês de Prevenção de Cancro de Mama o NRS desafiou as populações e as entidades afetas às localidades 
da região sul do país a não deixarem de participar na sensibilização para prevenção e diagnóstico precoce, mesmo em 
ano de pandemia, mas cumprindo todas as normas de segurança de saúde pública, segundo a DGS. E o resultado foi este:

ESTIVEMOS 
LIGADOS

ARUKI - SUSHI ROSA

SANTARÉM - MÁSCARAS ROSA MARVÃO - ILUMINAÇÃO CASTELO TORRES NOVASCM PORTALEGRE - ILUMINAÇÃO ROSA

EL CORTE INGLÊS - LISBOA EL CORTE INGLÊS - INICIATIVAS EL CORTE INGLÊS - INICIATIVASGOLEGÃ - CORREARIA SILVÉRIO

GOLEGÃ - S.C.M. AZINHAGA GOLEGÃ - SEVILHANAS GOLEGÃ - OS CAMPINOS GOLEGÃ - COUDELARIA RITA COUTRIM

CM SILVES - LAÇOS PAÇOS DO CONCELHO CM OLHÃO - FACHADA ILUMINADA MÉRTOLA - ILUMINAÇÃO ED. PÚBLICOS ALVITO - MINI CAMINHADA

V. NOVA DE BARONIA - MINI CAMINHADA ÉVORA - CAMINHADA NOTURNA PORTALEGRE - FARMÁCIA ESTEVES ABREU PORTEL - CORAÇÕES ROSA

›

CONTACTOS

NÚCLEO REGIONAL DO SUL
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa

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

     /ligacontracancro.pt
www.ligacontracancro.pt




