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O QUE 
NOS 
LIGA

LIGA PORTUGUESA CONTRA  
O CANCRO – 79 ANOS

O PRIVILÉGIO DE PODER AJUDAR  
OS OUTROS. HUMANIZAÇÃO  
E SOLIDARIEDADE.

Caros Amigos

A nossa “Liga“ completou dia 4 de Abril, mais um ano de 
existência. Estamos todos de parabéns! Desde o mais dedicado 
dos nossos voluntários, ao contribuinte anónimo que nos dá um 
cêntimo, passando pelos nossos funcionários e todos aqueles 
que de alguma forma nos apoiam.

Hoje mais do que nunca é necessário lembrarmo-nos dos 
pilares da nossa instituição: Solidariedade e Humanização!
Não basta referi-los mas acima de tudo praticá-los. Não será 
fácil mas é possível se contarmos com o apoio de todos. 
Aprendemos na “Liga” que nada  conseguimos sozinhos e que 
a nossa maior força é a união. Sabemos que nestes 79 anos 
de luta contra o cancro as pequenas vitórias foram sempre 
alcançadas colocando o NÓS à frente do EU. Sabemos o que 
é lutar dia após dia, ano após ano contra um inimigo invisível. 
Sabemos o que é a solidão, o desespero, o desalento, o 
desânimo, mas também sabemos o que é a força da união, da 
resiliência, da perseverança e da Esperança. Nunca baixamos 
os braços e nunca nos damos por vencidos.

Na situação em que nos encontramos temos que nos manter 
firmes aos nossos princípios e acreditar que este será só e 
apenas mais um obstáculo no percurso tão longo e tão belo 
que é a Vida.

Francisco Cavaleiro de Ferreira
Presidente do Núcleo Regional do Sul da LPCC

Foquemo-nos em garantir que contribuímos para o bem 
comum com a disciplina necessária que nos permita cumprir o 
isolamento social, as regras de higienização e todas as demais 
indicações da Direção Geral de Saúde  
(https://covid19.min-saude.pt/).

Conhecemos bem o que é o privilégio de poder ajudar os 
outros. Apoiemos agora, cumprindo com o que nos pedem, 
aqueles que na linha da frente combatem o Covid19. 
Saibamos respeitá-los e honrar a sua abnegação e esforço com 
o nosso contributo. 
Tal como na luta contra o cancro também hoje, nesta luta, 
todos contam. Desde aqueles que estão na linha da frente até 
aos que se isolam em casa, passando pelos que asseguram o 
funcionamento na economia. Todos contam!

Quero deixar-vos um desafio para que à medida das 
possibilidades de cada um, possamos apoiar os mais 
desamparados. Aqueles que vivem sozinhos, os mais idosos, 
os mais debilitados pela doença, os que perdem os seus 
empregos. Não deixemos que se tornem invisíveis e tenhamos 
a capacidade para lhes transmitir que não estão sozinhos.
Liguem-se à comunidade e indiquem-nos quem precisa de 
apoio. Não podemos garantir que temos uma solução para 
cada um deles mas garantimos que lutaremos por uma 
solução para os seus problemas quer seja pelas nossas ações 
diretas de apoio humano ou financeiro quer seja apoiando 
financeiramente as instituições que lhes possam valer.

Continuaremos a manter todos os apoios ao Doente 
Oncológico e Família como poderão constatar na secção 
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E APOIOS.

Já estamos a apoiar financeiramente o IPO de Lisboa para que 
possam ser testados, segundo os critérios internos que venham 
a ser definidos, todos os seus profissionais de saúde e para que 
possa existir um circuito independente para doentes com Covid 
19, nomeadamente com a recuperação de um equipamento de 
raio X e a disponibilização de uma carrinha de transporte de 
doentes.
Estaremos disponíveis para apoiar outros hospitais retribuindo 
assim os cuidados que têm prestado aos nossos doentes 
oncológicos. 

Envio-vos um forte abraço pedindo-vos que se mantenham 
seguros e se cuidem, cuidando dos outros. 

BEM HAJA!

http://www.ligacontracancro.pt
https://covid19.min-saude.pt/


 APOIO SOCIAL  
(A DOENTES CARENCIADOS)

Medicamentos: mantemos o apoio pela disponibilização nas 
farmácias habituais que têm protocolo com a LPCC-NRS.

Cooperação Familiar (financeira): Irá manter-se também nas 
instalações 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 via email 
ou telefone o pedido de transferência bancária deste apoio.
Deverá solicitar mais informações através dos seguintes contactos:
nucleosul@ligacontracancro.pt ou para o Tel. 910 025 396 / 
217 264 099

 APOIO EMOCIONAL  
MOVAPLAR | VENCER E VIVER

O atendimento ao público e as instalações dos respetivos 
movimentos (Movimento de Apoio ao Doente Laringectomizado e 
Movimento de Apoio à Mulher com Cancro de Mama) encontram-
se encerrados, 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 
com o seu nome e morada completa.

FUNCIONAMENTO 
DOS SERVIÇOS 
E APOIOS DO NRS

 PSICO-ONCOLOGIA 
 
As consultas de Psico-Oncologia continuam a decorrer, 
na modalidade de teleconsulta (via telefone ou Skype/
videochamada). Nos casos mais urgentes, será avaliada a 
possibilidade de consulta presencial, mantendo as indicações 
de segurança de distanciamento social para evitar possíveis 
contágios.

 
 APOIO JURÍDICO 
 
O serviço de Apoio Jurídico da Liga Portuguesa Contra o Cancro 
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 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 

Todos os Grupos de Apoio e Delegações do NRS encontram-se 
encerrados, assegurando os apoios sociais, as consultas de Psico-
Oncologia e o apoio jurídico na modalidade de teleconsulta (via 
telefone ou Skype/videochamada).
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Consulte toda a informação e materiais de divulgação 
alusivos ao novo Coronavírus (Covid-19) disponibilizados 
no site da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

bit.ly/3ajCNSs

http://bit.ly/3ajCNSs


ESTIVEMOS 
LIGADOS ›

FORMAÇÃO INICIAL  
DE VOLUNTÁRIOS EM SUSPENSO

ANIVERSÁRIO DA DELEGAÇÃO  
DE MOURA

DIA DA MULHER CELEBRADO  
COM CAMINHADAS

Devido à preocupação com os problemas causados pelo 
Corona Vírus (COVID-19) e de acordo com as últimas 
diretrizes da OMS e da Direção Geral de Saúde, que limitou 
o acesso dos visitantes aos doentes por tempo indeterminado, 
o Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, em articulação com o IPO Lisboa, suspendeu todas 
as atividades de voluntariado em ambiente hospitalar. Esta 
medida reforça a segurança e a proteção dos doentes e 
Voluntários de eventual contaminação. Assim, o I Módulo da 
Formação Inicial de Voluntários foi ainda realizado antes da 
suspensão, tendo sido cancelado o II Módulo.
Manteremos a monitorização do desenvolvimento do 
COVID-19, na expectativa de que estas medidas possam ser 
revogadas em breve. Lamentamos todos os inconvenientes que 
estas circunstâncias possam suscitar.

A Delegação de Moura da Liga Contra o Cancro comemorou 
no passado dia 5 de Março mais um aniversário. José Mira, 
representante da Liga, destacou neste dia de aniversário a 
importância que o núcleo de Moura, representa para a comu-
nidade, mais concretamente no apoio aos utentes oncológicos, 
na informação e prevenção. Destacou também as várias inicia-
tivas que a Delegação de Moura da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro realizou ao longo do ano, como a IV caminhada 
solidária, em maio, que juntou cerca de 800 pessoas.

Para assinalar o Dia da Mulher, diversos foram os grupos 
de apoio do NRS da LPCC que organizaram, em conjunto 
com parceiros locais, caminhadas de sensibilização e 
angariação de fundos para a causa do cancro. No atual 
momento de recolhimento recomendado, agradecemos a 
vossa participação e a LPCC compromete-se a seguir com 
o cumprimento da sua missão, dentro do que é possível 
enquanto a situação de perigo de saúde pública subsistir.

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
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