
tarmos e adaptarmos às limitações que nos foram impostas. 
Passámos a trabalhar em casa, a viver online, a organizar e 
partilhar as nossas iniciativas virtualmente. Adaptámo-nos às no-
vas tecnologias e recriámos o melhor que soubemos os sorrisos, 
os gestos de carinho e as atenções para que apesar de tudo a 
vida não parasse e a solidão não se instalasse.
Vencemos as dificuldades e agora que entramos na década dos 
oitentas estamos mais fortes e preparados para novos desafios.
Reforçar o apoio aos mais fragilizados e todos aqueles que vi-
vem momentos de dificuldade, relançar o nosso voluntariado, 
reabrir os nossos Grupos de Apoio e Delegações para estarmos 
cada vez mais ligados, aproximar os nossos grupos de entrea-
juda dos que passam pela doença, manter a ligação à comuni-
dade escolar e à população em geral com ações de Prevenção, 
continuar o alargamento do rastreio de base populacional do 
cancro da Mama já iniciado na Península de Setúbal, reiniciar o 
rastreio do cancro da Pele e do cancro Oral, relançar fisicamen-
te, sempre que possível, as nossas consultas de Psico-Oncologia 
e de apoio Jurídico, intensificar a Formação e a Investigação em 
Oncologia e retomar as atividades do “Um Dia Pela Vida”. Em 
suma renascer, agora com novas competências tecnológicas, 
mas sem nunca descurar a imprescindível proximidade física, 
suporte fundamental das emoções e sensações que nos movem.
Já este mês, são disso alguns exemplos as VI Jornadas de           
Investigação em Oncologia que decorreram no dia 9 de Abril 
, o lançamento de um novo serviço de voluntariado hospitalar 
com a inauguração de um serviço “shuttle” para transporte de 
doentes no IPO, a homenagem aos voluntários e utentes do                   
MovApLar disponibilizando o Livro “Quero, Logo Falo”, o ma-
nual / brochura de apoio aos laringectomizados em formato 
digital, o “live showcase” no Facebook com Maria Ana Bobone 
no Dia Mundial da Voz (16 de Abril) e assinalamos ainda o mês 
do Cancro Oral com o Webinar “Prevenção e Diagnóstico – O 
papel do médico dentista” (dia 28 de abril).

Contamos convosco para nos ajudar nesta missão.
Contra o Cancro Todos Somos Poucos!
BEM HAJA!

Caros Amigos

Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, 
obrigado, obrigado.

São 80 “obrigados” que simbolizam a gratidão da Liga 
Portu-guesa Contra o Cancro, ao celebrar os seus 80 anos, 
pelo seu inestimável apoio e colaboração.
Vivemos um ano difícil. Um ano cheio de incerteza, medo, preo-
cupação e privação. Tivemos a oportunidade para nos reinven-
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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

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

 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.
nucleosul@ligacontracanco.pt ou Tel.: 217 264 099 
 
 APOIO EMOCIONAL  

VENCER E VIVER (MOVIMENTO DE APOIO À MULHER 
COM CANCRO DA MAMA)
Atendimento presencial apenas às 4ªs feiras, das 10h às 13h, 
mediante marcação. Marcações e pedidos de esclarecimento por 
mail para vencereviver.nrs@ligacontracancro.pt ou chamada tele-
fónica/SMS para o Tel.: 910 009 825.

MOVAPLAR (MOVIMENTO DE APOIO A PESSOAS            
LARINGECTOMIZADAS) 
O atendimento ao público e as instalações deste movimento conti-
nuam encerradas, no entanto o serviço de oferta de material técnico 
de apoio aos utentes, continua a ser assegurado através do envio 
via CTT. Envie o seu pedido por email para:
sandra.lourenco@ligacontracancro.pt ou chamada telefónica/SMS 
para o Tel.: 910 009 825, indicando nome e morada completos.

 PSICO-ONCOLOGIA 
 
As consultas de psico-oncologia retomaram a sua vertente pre-
sencial, com todas as medidas de segurança acauteladas. Man-
tem-se, no entanto, a modalidade de teleconsulta (via telefone ou 
Skype/videochamada) nos casos em que as consultas presenciais 
não sejam possíveis ou aconselhadas. Informações e Marcações:          
psicooncologia.nrs@ligacontracancro.pt ou Tel.: 217 264 099

 APOIO JURÍDICO 
 
O serviço de Apoio Jurídico da Liga Portuguesa Contra o Cancro é vo-
cacionado 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 teleconsul-
ta (via telefone ou Skype/videochamada). Informações e marcações:  
nucleosul@ligacontracancro.pt ou Tel.: 217 264 099

 VOLUNTARIADO HOSPITALAR 

Serviço de Guias volta a estar disponível. Restante atividade sus-
pensa por tempo indeterminado até nova avaliação.

 GRUPOS DE APOIO E DELEGAÇÕES 

Mantém-se o atendimento ao público presencial nos Grupos de 
Apoio, conforme horários habituais (asseguradas as 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 social recomendado).
Apenas as Delegações do Seixal e de Torres Novas permanecem 
abertas, conforme disponibilidade dos coordenadores. As delega-
ções de Alcácer, Almodôvar, Borba, Golegã, Mértola, Moura e 
Peniche prestam apoio telefonicamente ou por mail.

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 distancia-
mento social (ex: Costura).



RASTREIO
CANCRO DA MAMA

›

O RASTREIO DO CANCRO DE MAMA CONTINUA EM 
FUNCIONAMENTO CUMPRINDO OS PROCEDIMENTOS DE 
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO RECOMENDADOS 
E CONFORME AS AUTORIZAÇÕES DADAS PELAS ARS´S.

› MONTEMOR-O-NOVO 

19/MAR A 19/ABR
MONTEMOR-O-NOVO • CENTRO DE SAÚDE

› ÓBIDOS 

09/MAR A 22/ABR
ÓBIDOS • JUNTO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS

› VENDAS NOVAS 

20/ABR A 25/MAI
VENDAS NOVAS • CENTRO DE SAÚDE

› VIDIGUEIRA 

05/ABR A 06/ABR
PEDRÓGÃO • JUNTA DE FREGUESIA

07/ABR A 08/ABR
SELMES • EXTENSÃO CENTRO SAÚDE

08/ABR A 09/ABR
VILA DE FRADES • JUNTA DE FREGUESIA

12/ABR A 19/ABR
VIDIGUEIRA • PRAÇA DA REPÚBLICA

› ELVAS 

03/MAR A 16/ABR
ELVAS • CENTRO DE SAÚDE

› ALENQUER 

26/MAR A 22/ABR
ALENQUER • CENTRO DE SAÚDE

› ALMEIRIM 

01/MAR A 16/ABR
ALMEIRIM • CENTRO DE SAÚDE

› ALPIARÇA 

14/ABR A 27/ABR
ALPIARÇA • QUARTEL DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS

› AZAMBUJA 
 

22/MAR A 07/ABR
AZAMBUJA • PÁTEO VALVERDE

› MOITA 

05/ABR A 19/ABR
MOITA • CENTRO DE SAÚDE

20/ABR A 27/ABR
ALHOS VEDROS • CENTRO DE SAÚDE

28/ABR A 11/MAI
VALE DA AMOREIRA • CENTRO DE SAÚDE

12/MAI A 28/MAI
BAIXA DA BANHEIRA • JUNTA DE FREGUESIA



PRÓXIMOS
EVENTOS ›

O NRS-LPCC convida todos os que se queiram juntar para assi-
nalarmos este dia de forma a homenagearmos o trabalho e a 
dedicação dos nossos voluntários do MovApLar (Movimento de 
Apoio a pessoas Laringectomizadas).

No seu percurso de aprendizagem de modo de vida, após a 
experiência de uma laringectomia bem como pelo apoio emo-
cional e psicológico que prestam pela partilha do seu percurso 
com os utentes e ainda na sua missão de assistência na dispo-
nibilização de materiais técnicos e informativos no pré e pós-

DIA MUNDIAL DA VOZ – MARIA ANA BOBONE
16 ABRIL – 18H30 - SHOWCASE EM DIRETO - ATUAÇÃO AO VIVO NO FACEBOOK

-operatório aos doentes oncológicos e familiares, motivou-nos
a preparar um evento especial!
Disponibilizamos no site da LPCC o Livro “Quero, Logo Falo”
e o “Manual Prático do Laringectomizado” em formato digital,
para consulta e download, tão úteis para doentes e cuidadores
e vamos terminar a tarde com a presença da Maria Ana Bobone
que nos oferece um momento musical intimista de voz e piano,
às 18h30, em direto a partir das páginas de Facebook da FB/
Liga Contra Cancro e da FB/Liga Portuguesa Contra Cancro NRS,
Contamos convosco. Liguem-se a nós!

› 09/ABR · WEBINAR

VI JORNADAS DE INVESTIGAÇÃO EM ONCOLGIA
EM PORTUGAL
WEBINAR • 9:30H • 13H10
Inscrições no site da LPCC
Investigação e Formação NRS-Lx

› 10/ABR · CARREGADO

AÇÃO DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CANCRO
DE PELE
Biblioteca Municipal
Prevenção Secundária NRS-Lx

› 16/ABR · SHOW CASE - LIVE STREAMING

DIA MUNDIAL DA VOZ - MARIA ANA BOBONE
Página de Facebook LPCC-NRS e Facebook LPCC Nacional pelas 
18h30
Eventos & Comunicação

› 26/ABR · 2ªS DE CONVERSA

CANCRO DA CABEÇA E PESCOÇO, PALESTRANTE 
DRA. MARGARIDA FERREIRA
ZOOM • 15:00H • 17H00
Investigação e Formação NRS-Lx

› 28/ABR A 02/MAI · LISBOA

AÇÃO DE FORMAÇÃO - "XVIII CURSO DO 
TRATAMENTO FÍSICO DO EDEMA - MÉTODO LEDUC" 
(MÓDULO I)
Hotel Novotel • 9:00H • 18H00
Investigação e Formação NRS-Lx

› 28/ABR · WEBINAR

MÊS DO CANCRO ORAL: PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO
O PAPEL DO MÉDICO DENTISTA, PALESTRANTE 
PROF. DOUTOR FILIPE FREITAS (INSTITUTO DE 
IMPLANTOLOGIA)
Página de Facebook LPCC Nacional • 18:00H • 19H00 
Investigação e Formação NRS-Lx



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

Através da nova mascote, a voluntária “Beatriz”, os doentes 
internados vão receber um conjunto de passatempos que, a 
par com as revistas dos temas da atualidade que o serviço de 
biblioteca do voluntariado, agora suspenso temporariamente 
em período COVID-19, entrega no IPO, vão constituir uma 
distração para ajudar a melhor passarem este período contur-
bado. A Beatriz envia beijos e abraços a todos!

VOLUNTARIADO
SERVIÇO DE BIBLIOTECA
LÚDICA ITINERANTE


