
não há nada de positivo e bonito no ato de fumar! Fumar 
pode matar, já o lemos nos maços de tabaco apesar de, na 
nossa mente, ainda não estar interiorizada a mensagem! São 
7000 compostos químicos que inalamos, 70 dos quais identi-
ficados como cancerígenos!

Há que falar disto às gerações mais novas explicando, com 
clareza, o mal que esses compostos químicos lhes podem fa-
zer ao organismo. E a Liga leva o tema a milhares de alunos, 
do 1º ciclo ao secundário. Atualmente, e devido à pandemia, 
deixámos de ir presencialmente ter com os alunos mas adap-
támos a Prevenção Primária, criando campanhas online que 
são ferramentas preciosas colocadas nas mãos dos professo-
res para que possam abordar o tema de forma segura e com 
informação credível!

São exemplo disso tele aulas sobre variados temas, incluin-
do Tabagismo, produção de vídeos animados com recurso 
a histórias nas quais as personagens alertam para os bene-
fícios e os malefícios associados a hábitos de consumo e a 
sua relação na Prevenção do Cancro bem como módulos de 
e-learning para uma melhor compreensão e apreensão dos 
temas abordados. 

Este mês, lançamos a campanha“Não fumes, por ti e pela 
tua família”, na qual David Fonseca dá voz à personagem 
principal num filme animado que visa sensibilizar a popula-
ção para os perigos do tabaco e o quanto fumar prejudica a 
saúde, não só a dos fumadores mas também a saúde dos que 
os rodeiam, particularmente a das crianças.

Com este trabalho esperamos contribuir para a tal mudança 
de comportamentos que é urgente que aconteça de modo a 
reduzir as mortes por cancro que todos os anos enfrentamos. 
São 8 milhões de mortes/ano no mundo. Um terço dessas 
mortes poderiam ser evitadas pois são as que estão ligadas 
aos nossos comportamentos e estilos de vida e isso só depen-
de de cada um de nós conseguir mudar!

Há muito que a LPCC se dedica a chamar a atenção para os 
problemas ligados ao consumo de tabaco, sobretudo como 
principal fator de risco para mais de 30 tipos de cancro, sen-
do o mais comum, o do pulmão. 

O que leva uma pessoa a começar a fumar?
Na esmagadora maioria das vezes, quando um jovem fuma 
pela primeira vez um cigarro, a experiência não é agradável. 
Ninguém gosta do primeiro cigarro, não é agradável, não 
nos acalma, não nos diverte, não tem “glamour” algum. Li 
uma vez, um estudo que fazia essa pergunta, a jovens entre 
os 13 e os 18 anos. A resposta da maioria dos inquiridos, 
dizia que o cigarro fumado pela primeira vez, servia para 
“quebrar o gelo” e iniciar uma conversa ou então para copiar 
alguém que fumava e que era admirado!

Falar de prevenção primária é falar da mudança de compor-
tamentos! É um trabalho de “formiguinha”, feito em muitas 
frentes, de muitas maneiras, para todas as idades, com várias 
linguagens. No que respeita ao tabagismo, ajudamos a des-
construir a ideia de que o cigarro é “o tal quebra gelo” ou 
aquela coisa vagamente aventureira e bonita que achamos 
ver em quem fuma!

Na minha juventude e na daqueles da minha geração, o ci-
garro estava associado ao “glamour”, à aventura, a gente 
bonita. Os anúncios nas televisões e revistas da moda mos-
travam-nos sempre imagens de jovens bonitos, carros fantás-
ticos, cavalos e passeios campestres em locais paradisíacos, 
onde se fumava com prazer! Essa imagem estava associada 
ao consumo do cigarro e tão marcada que, ainda hoje, ape-
sar da publicidade ao tabaco ser proibida, para muitos, ain-
da nos remete para o “homem da Marlboro”!

Há muito trabalho pela frente para se conseguir mostrar que 
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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).
As Delegações do Seixal, Torres Novas, Alcácer e Mértola per-
manecem abertas, conforme disponibilidade dos coordenadores. 
As delegações de Almodôvar, Borba, Golegã, 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. No Grupo de Apoio de Faro, 
Portalegre e Beja retomam alguns dos serviços presencialmente.

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.

› PENICHE 

26/ABR A 13/MAI
ATOUGUIA DA BALEIA • JUNTO À IGREJA

14/MAI A 16/JUN
PENICHE • JUNTO AO CORETO DO JARDIM MUNICIPAL

› PONTE DE SOR 

20/ABR A 31/MAI
PONTE DE SÔR • CENTRO DE SAÚDE

› SALVATERRA DE MAGOS 

23/ABR A13/MAI
SALVATERRA DE MAGOS • JUNTO À ANTIGA ESCOLA DO PARQUE

› VENDAS NOVAS 

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

› VILA FRANCA DE XIRA 

26/ABR A 03/JUN
VILA FRANCA DE XIRA • CENTRO DE SAÚDE

› ALCANENA 

28/ABR A 14/MAI
MINDE • QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

17/MAI A 19/MAI
MALHOU • JUNTO À CASA DO POVO

20/MAI A 07/JUN
ALCANENA • CENTRO DE SAÚDE

› ÉVORA 

05/JAN A 02/JUN
ÉVORA • CENTRO DE SAÚDE PORTAS DE AVIZ

› MOITA 

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

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

› MOURA 

28/ABR A 11/MAI
SAFARA • JUNTA DE FREGUESIA

12/MAI A 31/MAI
MOURA • CENTRO DE SAÚDE



PRÓXIMOS
EVENTOS ›

› 31/MAI · AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 

TABAGISMO

VILA NOVA DA BARQUINHA • 9:20H - 12:10H
Escola Dona Maria II • PUBLICO ALVO: Alunos 9º ano
Prevenção Primária NRS-Lx

› 28/ABR A 02/MAI  · AÇÃO DE FORMAÇÃO 

XVIII CURSO DO TRATAMENTO FÍSICO DO EDEMA - 
MÉTODO LEDUC" (MÓDULO I)

LISBOA • 9:00H - 18:00H
Hotel Mercure • PUBLICO ALVO: Fisioterapeutas
Investigação e Formação NRS-Lx

› WORKSHOP 
  MONITORES AMIGOS DO SOL 

AÇÃO DE FORMAÇÃO

20 MAI  • 10:30H - 12:00H • SESSÃO ONLINE
27 MAI • 14:30H - 17:00H • PRESENCIAL/AUDITÓRIO IPO
15 JUN • 15:30H - 17:00H • SESSÃO ONLINE
PUBLICO ALVO: Dirigentes e monitores de organizações que 
promovem ATL e Colónias de Férias, profissionais de saúde e 
educação.
Prevenção Primária NRS-Lx

› 31/MAI · SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS 

2ªS DE CONVERSA - MELANOMA, PALESTRANTES  
DRA. MARTA POJO E DRA. MARIA JOSÉ PASSOS

15:00H - 17:00H
Zoom
Investigação e Formação NRS-Lx

› AÇÃO DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DE 
  CANCRO DE PELE 

08/MAI • ALMEIRIM • 9:30H - 12:00H e 14:00H - 17:30H
Centro de Saúde

11/MAI • LISBOA • 9:30H - 13:00H e 14:00H - 17:00H
Pavilhões da LPCC, IPO

15/MAI • PONTE DE SOR • 9:30H - 13:30H e 14:30H - 18:30H
Centro de Saúde

15/MAI • PENICHE • 9:30H - 12:00H e 14:00H - 17:30H
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

15/MAI • ABRANTES • 10:00H - 14:00H e 15:00H - 19:00H
Grupo de Apoio da LPCC

15/MAI • BORBA • 9:30H - 12:00H e 14:00H - 17:30H
Centro de Saúde

22/MAI • ALMANCIL • 9:30H - 12:00H e 14:00H - 17:30H
Casa do lago

22/MAI • PORTALEGRE • 9:30H - 12:00H e 14:00H - 17:30H
Grupo de Apoio da LPCC

29/MAI • MORA • 9:00H - 13:00H e 14:00H - 18:00H
Pavilhão Municipal do Parque de Mercados e Feiras

29/MAI • SANTIAGO DO CACÉM • 9:30H - 13:30H e 14:30H - 18:30H
Centro de Saúde

29/MAI • REGUENGOS DE MONSARAZ • 10:0H - 14:00H e 15:00H - 
18:00H
Centro de Saúde

Entidade Responsável pelas ações:
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

No passado dia 9 de abril realizou-se em formato webinar 
a apresentação dos Estados de Arte dos projetos premia-
dos com a Bolsa LPCC-NRS/Terry Fox nos anos 2019 e 
2020, tendo sido ainda conhecidos os dois bolseiros para 
o Biénio 2021/2022: Dr. Rui Bernardino (CHULC) com o 
projeto “How could we predict Intraductal and Cribriform 
Prostate Cancer in Prostate Biopsies?” e a Doutora Sandra 
Antunes (IPOLFG) com o projeto “Diagnosis of Pancreatic 
Cystic Neoplasms by Magnetic Resonance Spectroscopy”. 

O evento contou com uma assistência de 140 pessoas, com 
a presença do convidado de honra Professor Doutor Manuel 

O Núcleo Regional do Sul da LPCC não quis deixar de prestar 
homenagem ao trabalho e dedicação dos nossos voluntários 
do MovApLar (Movimento de Apoio a Pessoas Laringectomi-
zadas), num dia carregado de simbolismo, através de um 
momento musical de voz e piano oferecido pela Maria Ana 
Bobone, transmitindo em direto no Facebook. A partir deste 
dia e de modo a manter o nosso apoio ao doente oncológico, 
seus familiares e cuidadores, disponibilizamos, também, o Li-
vro “Quero, Logo Falo” e o “Manual Prático do Laringectomi-
zado”, em formato digital, no site da LPCC.

As ações de diagnóstico precoce de cancro de pele promo-
vidas anualmente pelo NRS têm início no mês de abril ao 
aproximarmo-nos da época de maior exposição solar. Assim, 
a primeira ação teve lugar no Carregado, no dia 10 de abril, 
tendo sido rastreadas 81 pessoas nesta localidade. Consulte o 
nosso site para saber onde se vão realizar as próximas ações.

VI Jornadas de
Investigação em Oncologia 
em Portugal

Dia Mundial da Voz
assinalado com momento 
musical

Diagnóstico Precoce
de Cancro de Pele 2021

Teixeira (Diretor do Departamento de Genética e Centro de 
Investigação do IPO Porto) e moderação pela Professora 
Doutora Jacinta Serpa (membro do júri das bolsas), a quem 
agradecemos a participação em mais um momento de in-
centivo e apoio à Investigação em Oncologia em Portugal. 


