
por todo o sul de Portugal. Realizou-se uma Formação 
com esse objetivo com uma dúzia de voluntários e que 
estou convencida, dará bons frutos!

Deixo um apelo a quem me está a ler, não tenham re-
ceio de abraçar este desafio de serem Coordenadores 
Distritais UDPV e fazerem parte do MAIOR movimento 
MUNDIAL de voluntários na luta contra o cancro.

Só paramos quando encontrarmos a cura!Tal como todos os serviços da Liga, seus movimentos de 
entreajuda e demais projetos, o movimento Um Dia Pela 
Vida também viu a sua atividade ser reduzida ao mínimo. 
Sendo um projeto que se realiza numa comunidade, que 
é feito pela comunidade e para a comunidade, com todas 
as restrições que foram impostas devidas à pandemia do 
Covid-19, o único projeto que estava a decorrer, em Fer-
reira do Alentejo, quando foi determinado o confinamento 
em março de 2020 teve de ser suspenso, para grande 
tristeza de todos os envolvidos, sobretudo os voluntários 
locais. São centenas de pessoas empenhados que de re-
pente tiveram que travar o seu entusiástico trabalho a fa-
vor da LPCC, da noite para o dia mas, após muita paciên-
cia e resiliência, se tudo correr como esperamos, teremos 
a nossa festa de encerramento até ao final do ano e será 
UM ESPECTÁCULO!!

Entretanto, embora não podendo estar “no terreno”, não 
estivemos parados... 
O UDPV é um veículo privilegiado da LPCC para chegar 
e levar às comunidades mais interiores a Missão da Liga, 
sobretudo a educação para a prevenção e a mudança 
de mentalidades face à doença e prova disso são as 11 
Delegações já criadas em comunidades por onde este 
movimento passou. Ora, sendo o território do NRS tão 
vasto e a equipa UDPV tão pequena, é-nos difícil chegar 
mais longe em menos tempo. Assim, aproveitou-se esta 
“paragem forçada” para pôr em prática a ideia há muito 
pensada, mas sem tempo para executar, da criação de 
Coordenadores Distritais UDPV ligados aos vários Grupos 
de Apoio e que nos ajudem a expandir este movimento 
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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 e-mail ou telefone.
nucleosul@ligacontracanco.pt ou Tel.: 217 264 099 
 
 APOIO EMOCIONAL  
VENCER E VIVER (MOVIMENTO DE APOIO À MULHER 
COM CANCRO DA MAMA)
Em agosto, o Vencer e Viver irá funcionar nos dias 20 e 27 (6ªs 
feiras) das 10h às 13h, com marcação prévia. A parir do dia 1 
setembro, volta a funcionar com o horário temporário, às 4ª feiras, 
das 10h às 13h, também com marcação prévia. Marcações e pedi-
dos de esclarecimento por e-mail para vencereviver.nrs@ligacontra-
cancro.pt ou chamada telefónica/SMS para o Tel.: 910 009 825.

MOVAPLAR (MOVIMENTO DE APOIO A PESSOAS            
LARINGECTOMIZADAS) 
O atendimento ao público e as instalações deste movimento 
continuam 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 e-mail 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 
Atividades suspensas durante o mês de agosto.

 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 de Alcácer do Sal, de Mértola, do Seixal e 
de Torres Novas já se encontram abertas, conforme disponibilida-
de dos coordenadores. As delegações de Almodôvar, de Borba, 
da Golegã, de Moura e de Peniche prestam apoio telefonicamente 
ou por e-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 distanciamento 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.

› MORA 
29/JUL A 24/AGO
MORA • JUNTO À CASA DO POVO

› SEIXAL 
14/JUL A 17/SET
AMORA  • JUNTO À JUNTA DE FREGUESIA

› SERPA 
27/JUL A 27/AGO
SERPA • CENTRO DE SAÚDE

› SESIMBRA 
17/AGO A 31/AGO
QUINTA DO CONDE • JUNTO AO MERCADO MUNICIPAL

› TORRES NOVAS 
30/JUL A 18/AGO
ASSENTIZ • JUNTO À JUNTA DE FREGUESIA

19/AGO A 23/AGO
LAMAROSA • JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE

24/AGO A 01/SET
RIACHOS • JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE

› VILA FRANCA DE XIRA 
26/JUL A 16/SET
PÓVOA DE SANTA IRIA • CENTRO DE SAÚDE

› ALMADA 
24/MAI A 29/OUT
ALMADA • JUNTO AO MUSEU DA CIDADE

› ARRAIOLOS 
25/AGO A 27/AGO
VIMIEIRO • JUNTO À EXTENSÃO DE SAÚDE

30/AGO A 09/SET
ARRAIOLOS • JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE

› BEJA 
28/JUN A 03/SET
BEJA • JUNTO À CASA DA CULTURA

› CALDAS DA RAINHA 
28/JUL A 27/SET
CALDAS DA RAINHA • CENTRO DE SAÚDE

› LOURES 
17/MAI A 31/AGO
SACAVÉM  • QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

› MÉRTOLA 
28/AGO A 14/SET
MÉRTOLA • JUNTO À JUNTA DE FREGUESIA



PRÓXIMOS
EVENTOS ›

› AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO  

PREVENÇÃO DE CANCRO DE PELE
HEROIS DO SOL SAUDÁVEL,

02/AGO • SERPA
10:00H - 12:00H • Alunos do 1º Ciclo e Pré-escolar

04/AGO • VILA NOVA SÃO BENTO / VV FICALHO
10:00H - 12:00H • Alunos do 1º Ciclo e Pré-escolar

09/AGO • VALES MORTOS, BRINCHES E SERPA
10:00H - 12:00H • Alunos do 1º Ciclo e Pré-escolar

19/AGO • PIAS
14:00H - 17:00H • Alunos do 1º Ciclo e Pré-escolar

Grupo de Apoio de Beja

› AÇÃO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

28/AGO • BEJA • MERCADINHO DA CIDADE
9:00H - 13:00H

Grupo de Apoio de Beja

› AÇÃO DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DE 
  CANCRO DE PELE 

POPULAÇÃO EM GERAL CONFORME PRÉ-REQUISITOS
(VER SITE EM WWW.LIGACONTRACANCRO.PT/RASTREIO-CANCRO-DE-PELE/)

20 A 22/AGO • FARO
Forum Algarve

LIGA PORTUGUESA
CONTRA O CANCRO

MÉTODO LEDUC® (carga horária:64H)

Local: Hotel Açores Lisboa

TRATAMENTO 
FÍSICO DO EDEMA

19ª EDIÇÃO

CURSO DO

I MÓDULO
1 A 5 DEZEMBRO 2021

Linfologia

II MÓDULO
8 A 10 JANEIRO 2022

    Fisioterapia em Oncologia



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 dos conteúdos e das mensagens de sensibilização 
para a adoção de hábitos de exposição solar mais saudá-
vel, o Núcleo Regional do Sul tem vindo a adaptar os seus 
conteúdos programáticos para os meios digitais, tendo lan-
çado e divulgado 1 tele aula e módulos de e-learning sobre 
o tema de Prevenção de Cancro de Pele para alunos de 1º
ciclo e também 2º, 3º ciclos e Secundário nos quais estão
incluídas a 6 recomendações (evitar a exposição solar em
horas de risco – 11h30-16h30; procurar sempre sombra;
vestir roupa que proteja a pele (mangas compridas e calças
embora com tecidos frescos como algodão); colocar cha-
péu de abas largas e usar óculos escuros com lentes certi-
ficadas que bloqueiem os raios UV; aplicar protetor solar
com FPS maior ou igual a 30).

As ações de diagnóstico precoce de cancro de pele promovi-
das anualmente pelo NRS estão a decorrer desde o mês de abril 
pelas diversas localidades afetas aos grupos de apoio e delega-
ções, com um considerável nº de utentes inscritos. Até ao início de 
julho, foram rastreados cerca de 2200 utentes, tendo sido enca-
minhados para tratamento os casos mais urgentes, provando que 
a deteção precoce é um importante fator para a cura do cancro 
de pele. Consulte o nosso site para saber onde se vão realizar as 
próximas ações.

O Núcleo Regional do Sul da LPCC assinou um protocolo 
de colaboração com a Associação Nacional de Estudantes 
de Medicina Dentária (ANEMD). Esta parceria visa o desen-
volvimento de ações de formação, divulgação, literacia em 
saúde, ações de prevenção e diagnóstico precoce do cancro 
da cavidade oral. O momento que assinala o início desta co-
laboração, aqui representado pelo Presidente da Direção do 
Núcleo Regional do Sul, Francisco Cavaleiro de Ferreira, e o 
Presidente da ANEMD, Rúben Felizardo.

PREVENÇÃO PRIMÁRIA

PREVENÇÃO DE CANCRO DE PELE

AÇÕES DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CANCRO DE PELE

PARCERIA NRS-LPCC e ANEMD PARA PREVENÇÃO DO CANCRO ORAL


