
Caros Amigos da Liga:
Finalmente! Chegou o momento. O empenho constante do NRS 
e em particular do seu Presidente chegou a bom porto. Pode-
mos anunciar o início do alargamento do rastreio do Cancro 
da Mama aos Distritos de Lisboa e de Setúbal. Era para nós 
uma questão de justiça e equidade que o acesso gratuito ao 
rastreio fosse uma realidade em 100% do território nacional. 
São mais 400 mil mulheres que poderão, a partir do próximo 
mês, fazer o rastreio (o arranque está previsto para o próximo 
dia 4 de fevereiro - Dia Mundial do Cancro).

As mulheres dos distritos de Lisboa e de Setúbal vão, assim, 
poder contar com uma equipa técnica especializada na área 
do cancro da mama e com equipamentos digitais novos que 
potenciam uma melhor qualidade do diagnóstico. Agradeço 
de coração ao Coordenador do Rastreio, Dr. Vítor Melquíades, 
que em breve cessará estas funções, o empenho abnegado na 
organização do Rastreio durante anos e, recentemente, na ope-
racionalização do alargamento. Continuamos sempre a contar 
com ele!

A Liga tem feito um esforço extraordinário para garantir a segu-
rança das utentes e dos funcionários da Liga que integram as 
Unidades de Rastreio. De acordo com um inquérito efetuado, 
97% das utentes do rastreio do cancro da mama sentiram-se 
seguras com as medidas adotadas nas instalações das nossas 
Unidades, bem como com a equipa técnica, durante a pande-
mia COVID-19. O NRS-LPCC garante que todos os procedi-
mentos de segurança e higienização vão continuar a ser feitos 
para manter o bom funcionamento do rastreio durante o atual 
período de pandemia.

Isto acarreta um custo elevadíssimo para o NRS, com muito 
menos exames efetuados por dia por Unidade de Rastreio, mas 
traz uma tranquilidade às utentes e aos nossos funcionários 
que não tem preço. Neste particular, é imperativo agradecer 
à nossa médica, Dra. Joana Caiado, que tem sido incansável 
e permitido adequar a segurança do rastreio ao conhecimento 
científico sobre a transmissão do vírus.
Nesta fase difícil, ajudar quem precisa e manter coragem e âni-
mo na nossa missão está no ADN da Liga. Obrigado a todos 
os nossos voluntários, funcionários e sócios.
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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 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 se-
jam possíveis ou aconselhadas. Informações e Marcações: psicoon-
cologia.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 teleconsulta 
(via telefone ou Skype/videochamada). Informações e marcações: nu-
cleosul@ligacontracancro.pt ou Tel.: 217 264 099

 VOLUNTARIADO HOSPITALAR 

Atividade suspensa por tempo indeterminado até nova avaliação.

 GRUPOS DE APOIO E DELEGAÇÕES 

O Grupo de Apoio de Santarém e o Grupo de Apoio de Faro es-
tão encerrados, mantendo-se o atendimento por telefone ou email. 
Nos restantes, mantém-se o atendimento ao público presencial con-
forme 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 email.
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

›

› ALCOCHETE 

04/FEV A 19/FEV
ALCOCHETE • CENTRO DE SAÚDE

JÁ EM FUNCIONAMENTO, SEGUNDO PROCEDIMENTOS DE 
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO RECOMENDADOS 
E AUTORIZAÇÕES DADAS PELAS ARS´S DE LISBOA E VALE 
DO TEJO E DO ALENTEJO.

› ÉVORA 

05/JAN A 08/JUN
ÉVORA • CENTRO DE SAÚDE PORTAS DE AVIZ

› SINES 

02/FEV A 03/FEV
PORTO CÔVO • JUNTO AO MERCADO MUNICIPAL

04/FEV A 18/MAR
SINES • CENTRO DE SAÚDE

› FERREIRA DO ALENTEJO 

05/FEV A 08/FEV
CANHESTROS • CENTRO CULTURAL

09/FEV A 12/FEV
FIGUEIRA DOS CAVALEIROS • JUNTA DE FREGUESIA

15/FEV A 17/FEV
ODIVELAS • CENTRO COMUNITÁRIO E OCUPACIONAL

18/FEV A 22/FEV
ALFUNDÃO • CENTRO SÓCIO-CULTURAL

23/FEV A 10/MAR
FERREIRA DO ALENTEJO • CENTRO DE SAÚDE

› ELVAS 

17/FEV A ---
SANTA EULÁLIA • PAVILHÃO MULTIUSOS

› ALJUSTREL 

14/JAN A 04/FEV
ALJUSTREL • CENTRO DE SAÚDE

› BENAVENTE 

13/JAN A 16/FEV
SAMORA CORREIA • QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

17/FEV A 18/MAR
BENAVENTE • QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

› CAMPO MAIOR 

25/JAN A 15/FEV
CAMPO MAIOR • CENTRO DE SAÚDE

› MONTIJO 

22/FEV A ---
MONTIJO • LOCAL A DEFINIR

› CARTAXO 

08/JAN A 26/FEV
CARTAXO • JUNTO À PRAÇA DE TOUROS



 DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO 

Como não podia deixar de ser, e sendo os voluntários a gé-
nese da LPCC, o dia 5 de dezembro é o dia em que homena-
geamos os nossos voluntários. No último ano, não sendo pos-
sível a habitual cerimónia de receção dos novos voluntários e 
distinção dos mais antigos, a direção de voluntariado foi ter 
com as voluntárias que completaram 25 anos de serviço para 
lhes entregar, pessoalmente, as insígnias e retribuir o carinho 
por tantos anos dedicados à causa da LPCC.

 NATAL PEDIATRIA 2020 

Num ano cheio de adversidades, a LPCC-NRS não quis 
deixar de proporcionar momentos de alegria às crianças 
internadas nas unidades hospitalares do IPO Lisboa que, 
anualmente nesta época, acontecem na Festa de Natal da 
Pediatria. Foi tempo de reinventarmos este encontro, com o 
devido distanciamento, mas sempre próximos: fizemos che-
gar os presentes e os mimos gastronómicos às enfermarias, 
devidamente acondicionados e embalados, reformulámos a 
participação do Grupo de Amigos da Liga, que produziu um 
musical virtual, adicionámos artistas e amigos da “caixinha 
mágica” que quiseram deixar uma palavra de esperança e 
conforto e uma música de natal, gravámos em vídeo e o re-
sultado foi uma festinha online para desejar as Boas Festas 
a todos! São estes os encantos do natal e as transformações 
que o amor opera.

Quisemos ainda reservar uma surpresa para todos os volun-
tários do NRS-LPCC e convidámos o fadista Marco Rodrigues 
que ofereceu um mini direto musical no Facebook, relem-
brando o papel importante que têm no apoio aos doentes 
internados no IPO Lisboa, distribuídos pelos vários serviços 
hospitalares.

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



2ªs de CONVERSA

BONECOS PARA OFERTA AOS DOENTES DISTRIBUIÇÃO PRESENTES DE NATAL
A DOENTES INTERNADOS

JORNADAS/BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO TF WEBINAR CANCER BIOLOGY: FROM BASIC 
TO TRANSLATIONAL RESEARCH

NOVOS MEIOS (UNIDADE MÓVEL DE RASTREIO) TESTES COVID-19 TENDASVÍDEO DE DIVULGAÇÃO E APELO/CONVITE À 
PARTICIPAÇÃO

PREVENÇÃO PRIMÁRIA 

FLASH BACK 2020
›

GRUPO DE APOIO DE ÉVORA GRUPO DE APOIO DE PORTALEGREGRUPO DE APOIO DE BEJA SCMA

VÍDEO GRÁFICO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DELEGAÇÃO DE MÉRTOLAVÍDEO GRÁFICO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DELEGAÇÃO DE TORRES NOVAS

MÓDULOS E-LEARNING - PELE MÓDULOS E-LEARNING - ALIMENTAÇÃO TELE AULAS - TELEAULA - PELE TELE AULAS - TELEAULA - ALIMENTAÇÃO

RASTREIO CANCRO MAMA 

VOLUNTARIADO

APOIO AO IPOLFG

PENDURANTES
(CAMPANHA A NÍVEL NACIONAL NAS CAIXAS DO CORREIO)

OUTUBRO ROSA

INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO PEDITÓRIO NACIONAL


