
COVID -19. Etiqueta respiratória. Pandemia. Confinamento. 
Quarentena. Estado de emergência. Contenção. Mitigação. 
Máscaras. Álcool gel. Distanciamento social. Tudo novo no nos-
so dia a dia. Para nos protegermos e àqueles que nos rodeiam, 
adaptámo-nos rapidamente. 
O mundo mudou! O cancro não! 

Em outubro, todos os anos, alertamos e sensibilizamos para 
a importância da deteção precoce do CANCRO DA 
MAMA. Promovemos caminhadas do OUTUBRO ROSA. E 
todos os anos a participação aumenta! Fazendo com que mais 
e mais pessoas fiquem alerta e conscientes para a importância 
de fazer uma alimentação saudável; praticar ativida-
de física regularmente; conhecer o seu corpo; consul-
tar o médico anualmente e participar no Rastreio do 
Cancro da Mama. O mundo mudou! O cancro não! 

Este ano foi preciso adaptar as iniciativas do OUTUBRO 
ROSA previstas para 2020 às medidas preventivas por cau-
sa da Situação de Contingência. Em vez de promovermos 
grandes caminhadas, desafiamos a população a vestir-se 
de “rosa” para assinalar o mês de Prevenção do Cancro 
de Mama e em mini-grupos (pessoas da mesma família ou 
co-habitantes), respeitando as diretrizes da DGS, a fazer 
caminhadas, quando quiser, onde quiser… ficamos à espe-
ra de ver a sua foto ou “selfie” partilhada nas redes sociais 
com o #outubrorosalpcc.

Esperamos, assim, com a vossa participação e com o tão 
necessário distanciamento social sensibilizar e alertar 
para a importância da deteção precoce do CANCRO DA 
MAMA.

Na Liga Portuguesa Contra o Cancro continuamos a apoiar 
as doentes com cancro da mama, através de uma palavra 
amiga, através da partilha de informação, através de oferta 
ou venda de material e através do rastreio de cancro da 
mama. 
Porque o mundo mudou, mas o cancro não.
 
Caso necessite do nosso apoio consulte o site da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro para saber qual é o VENCER E 
VIVER mais perto de si. As voluntárias continuam disponíveis 
para vos ajudar!
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O QUE 
NOS 
LIGA

O MUNDO MUDOU! O CANCRO NÃO!

Sofia Abreu
Membro da Direção e Coordenadora do 
Vencer e Viver – NRS



PEDITÓRIO NACIONAL
DE 29 OUTUBRO
A 2 DE NOVEMBRO

›

A LPCC realiza anualmente o seu Peditório Nacional, que este 
ano se realiza de 29 outubro a 2 novembro, sendo a principal 
fonte de receitas para levar a cabo a sua missão de Apoio 
ao Doente Oncológico, à Prevenção e Rastreio do Cancro e à 
Investigação e Formação em Oncologia. 
No ano em que o mundo parou e teve de se adaptar, a nossa 
ação tem de continuar. Precisamos, hoje e sempre, da ajuda de 
todos – junta-te à Joana, ao Pedro, à Margarida e ao Francisco, 

que participam este ano pela primeira vez, e junta-te a tantos 
outros cidadãos que já fazem parte das nossas equipas de 
voluntários. 
Inscreve-te em: https://www.ligacontracancro.pt/peditorio. 

Colabora connosco porque... 
Contra o Cancro Todos Contam.



› ABRANTES

06/OUT A 09/OUT
ALVEGA • JUNTO AO CORETO

09/OUT A 14/OUT
MOURISCAS • EXTENSÃO DE SAÚDE

14/OUT A 20/OUT
CARVALHAL • JUNTO À IGREJA

20/OUT A 29/OUT
ALFERRAREDE • EXTENSÃO DE SAÚDE

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

› CALDAS DA RAINHA

17/AGO A 31/DEZ
CALDAS DA RAINHA • JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE

› GRÂNDOLA

25/SET A 29/OUT
GRÂNDOLA • JUNTO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS

› REGUENGOS MONSARAZ

06/OUT A 30/OUT
REGUENGOS DE MONSARAZ •  CENTRO DE SAÚDE

› RIO MAIOR

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

Mantêm-se os apoios sociais, as consultas de Psico-Oncologia e o 
apoio jurídico na modalidade de teleconsulta (via telefone ou Skype/
videochamada) 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).

RASTREIO CANCRO MAMA 

Já em funcionamento, segundo procedimentos de higiene e seguran-
ça no trabalho recomendados e autorizações dadas pelas ARS´s de 
Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo.

PANDEMIA – COVID-19
FUNCIONAMENTO DOS 
SERVIÇOS E APOIOS DO NRS

›
UNIDADES DE RASTREIO
CANCRO DA MAMA

 APOIO SOCIAL  
(A DOENTES CARENCIADOS)
Medicamentos: mantemos o apoio pela disponibilização nas farmá-
cias habituais que têm protocolo com a LPCC-NRS.
Cooperação Familiar (financeira): Irá manter-se também nas instala-
ções 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
RETOMADO, ÀS 4ªS FEIRAS, DAS 10H ÀS 13H, MEDIANTE 
MARCAÇÃO.

MOVAPLAR

O atendimento ao público e as instalações do MovApLar (Movimen-
to de Apoio) continua encerrado, 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/vi-
deochamada) nos casos em que as consultas presenciais não sejam 
possíveis ou aconselhadas. 

 APOIO JURÍDICO 
 
O serviço de Apoio Jurídico da Liga Portuguesa Contra o Cancro é 
vocacionado para o aconselhamento, tratamento e apoio na resolu-
ção de problemas com relevância jurídica apresentados pelos doen-
tes, sobreviventes de cancro e seus familiares, através da consulta 
jurídica que nesta fase passará a ser realizada na modalidade 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 (abertas 
em horário determinado localmente), conforme medidas de higiene 
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.



WEBINAR CANCER BIOLOGY:
FROM BASIC TO TRANSLATIONAL RESEARCH

O evento digital que se realizou no dia 25/09, inicialmente 
idealizado para ser uma conferência com a presença física 
de oradores e participantes, teve um formato inovador face 
aos condicionalismos impostos pela pandemia COVID-19. 

Apesar deste facto, este evento científico foi um sucesso, no 
qual se registaram 399 participantes, que se ligaram a nós, 
de várias partes do globo: Portugal, Espanha, França, Ale-
manha, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suécia, Dinamarca, 
Brasil, Índia, Nepal, Omã e Paquistão.

Contámos com a colaboração de vários investigadores de 
norte a sul do país que tiveram um papel muito importante 
na moderação dos painéis e na escolha, entre os 66 traba-
lhos submetidos, dos melhores trabalhos para serem apre-
sentados e também premiados. 

A massiva participação neste evento reflete a qualidade dos 
palestrantes bem como a qualidade e a inovação dos traba-
lhos apresentados. A LPCC ajuda, assim, a difundir o que 
de melhor se faz na investigação em oncologia em território 
nacional e internacional. 

ESTIVEMOS 
LIGADOS ›

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


