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Primeiro 
Plano

Foi essa força que sentiu quando ra-
pou o cabelo para enfrentar a qui-
mioterapia, quando estava sem re-
sistência física, quando achava que 
tudo podia ruir, mas o filho, a mu-
lher, a família e os amigos estavam 
lá. “Ele ouvia algumas conversas e 
perguntava-me: ‘Pai tens cancro?’ 
Eu respondia que tinha uma gripe 
e, por isso, tinha rapado o cabelo e 
deixado de jogar futebol”. Durante 
cinco meses lutou como um herói e 
venceu a doença. “Um médico dis-
se-me que 80% do sucesso de uma 
cura está na cabeça dos pacientes e 
eu levei isso muito a sério, a pensar 

que seria um vencedor”. E foi. Vol-
tou a jogar futebol outra vez no 
Coimbrões – “o clube apoiou-me 
muito e sinto uma enorme gratidão” 
–, foi pai pela segunda vez e sabe 
bem o que é estar num campo de 
batalha. “Um doente com cancro 
não se pode fechar, tem de pensar 
que a doença é uma pequena tem-
pestade e vai embora”. E, agora, aos 
30 anos, a bonança ainda continua 
a estar na vida dele. 

O “Euromilhões” aos 16 anos 
João Maria Pontes, de 16 anos, an-
dou enganado pelos pais e nem as 
convulsões ou um zumbido no ou-
vido o levariam a pensar que teria 
um tumor cerebral. Só um mês an-

Em 2011, o lateral francês Eric Abidal 

soube que tinha um cancro no fígado. 

Foi operado, voltou à competição, ga-

nhou uma Liga dos Campeões pelo 

Barcelona, mas teve de parar nova-

mente para se sujeitar a um implante 

de fígado. Terminou a carreira no 

Olympiacos, em 2014/15.

França 
Eric Abidal

Quando tinha 25 anos, foi-lhe diagnos-

ticado cancro no testículo com metas-

tização pulmonar, abdominal e cere-

bral, mas sobreviveu mesmo tendo 

20% de possibilidades. Ainda foi a 

tempo de ganhar sete Voltas a con-

secutivas a França em bicicleta. Mas 

caiu nas malhas do doping

Estados Unidos 
Lance ArmstrongCasos 

internacionais 
de superação

O excêntrico guarda-redes argenti-

no Germán Burgos, que brilhou no 

Maiorca e no Atlético de Madrid, so-

breviveu a um cancro num rim 

quando tinha 34 anos. Voltou aos 

relvados e hoje é adjunto de Diego 

Simeone no clube colchonero. Atri-

buiu a doença ao vício do tabaco.

Argentina 
Germán Burgos

Aos 20 anos já era um ídolo no Chelsea 

quando sentiu o Mundo a desabar em 

cima da cabeça por causa de um cancro 

nos testículos. Arjen Robben lutou 

contra a doença durante um 

ano, venceu-a e continua a 

ser um dos mais geniais 

avançados do planeta.

Holanda 
Arjen Robben

Heiko Herrlich foi internacional ale-

mão e figura do Borússia Dortmund 

até ver a carreira interrompida, por 

um ano, por causa de um tumor ce-

rebral. Aos 29 anos conseguiu su-

perar a doença mas nunca mais foi 

o mesmo jogador, com muitas le-

sões musculares.

Alemanha 
Heiko Herrlich

“É importante 
mostrar que 
a luz ao fundo 
do túnel está lá”

flash:

Um desportista está mais 
bem preparado para lutar 
contra um cancro do que 
qualquer outro doente? 
O desporto ajuda quem luta 
contra o cancro. Quem 
pratica desporto tem um 
conjunto de mais-valias que 
pode transportar para o 
resto da vida. É o espírito de 
sacrifício, a tenacidade, a 
capacidade de lutar contra a 
adversidade e contra a 
frustração. 

Ter força psicológica é 
fundamental ou é um mito? 
É fundamental e há estudos 
que comprovam isso. Se 
formos fortes a lutar contra 
a doença estamos mais 
perto de vencê-la. Por isso, 
os hospitais têm equipas 
multidisciplinares e contam 
com um psicólogo para 
ajudar o doente.  
 
Quais são os momentos 
mais marcantes do 
acompanhamento 
psicológico? 
O momento em que se toma 
conhecimento da doença e 
durante a fase dos 
tratamentos, que podem ser 
muito agressivos.  A pior 
coisa que um doente pode 
pensar é em deixar de lutar. 
Há momentos de dúvida, de 
debilidade física, mas é 
importante mostrar que a 
luz ao fundo do túnel está lá. 
N.A.L.

Jorge Silvério 
Psicólogo do desporto

Cancro Depois de Edu, do Boavista, saber que tem um problema oncológico, desportistas Hugo Carvalho, Pedro Tavares e João Pontes contam como travaram a luta

Heróis de carne e osso
3 Um dia, o Mundo desabou em 
cima deles. Sentiam-se no auge, no 
caminho de todos os sonhos, mas 
depressa passaram a conviver com 
o medo. “O medo de fechar os 
olhos para dormir e pensar que 
nunca mais os abriria”, como diz 
Hugo Carvalho. O medo tem nome 
e chama-se cancro. Descobriram-
-no quando sentiram uma peque-
na dor que se transformou numa 
enorme ferida na alma, daquelas 
que nem mesmo o tempo é capaz 
de curar. Lutaram como heróis 
sendo desportistas, andaram pelo 
inferno dos hospitais, pensaram 
que só havia escuridão à frente, 
mas voltaram a ter luz. A luz de po-
der contar uma história que é um 
exemplo para quem trava uma ba-
talha oncológica e sente a injustiça 
na pele todas as horas. 

O ponto de partida é Edu Ferrei-
ra, de 19 anos, avançado do Boavis-
ta que acordou com uma notícia 
carregada de sombras, ao descobrir 
um cancro. O desporto nacional fi-
cou atordoado e parou para pensar 
no infortúnio cruel, quase saído de 
uma sala de cinema. Mas é real. Tão 
real como o episódio narrado por 
Hugo Carvalho “Pancho”, de 37 
anos, quando  há dez anos uma bo-
lada no peito fê-lo estremecer por 
dentro. Pensaram que seria um 
quisto sebáceo até os exames con-
firmarem aquilo que jamais pensou 
ouvir. “Sento-me na cadeira e di-
zem-me que o futebol tinha acaba-
do”. Tudo por causa de um maldito 
carcinoma numa mama quando se 
sentia no auge como extremo do 
Santa Clara. O choque levou-o a ter 
de combater duas doenças: o can-
cro e a depressão por se sentir “inú-
til”, longe de uma bola de futebol 
que era o Mundo com o qual sem-
pre sonhou. 

Mas nem tudo foi mau. A sorte 
esteve no corpo clínico e no apoio 
de uma psicóloga especial, que lhe 
deu a mão na caminhada mais im-
portante da vida. Era com ela que 

Norberto A. Lopes 
norberto.a.lopes@jn.pt

lutadores :
EDU FERREIRA 19 ANOS, JOGADOR DO BOAVISTA 
1 Teve de parar de competir após descobrir 

que tem um cancro.  

 

PEDRO TAVARES 30 ANOS, JOGADOR DO COIMBRÕES 
2 Descobriu um linfoma há cinco anos. Teve 

no filho um dos maiores apoios  

 

“PANCHO” 37 ANOS, VETERANO DO ÁGUAS SANTAS 
3 Teve um carcinoma numa mama que 

o obrigou a desistir do futebol. Voltou,  

mas como treinador 

 

JOÃO MARIA PONTES 16 ANOS, GOLFISTA 
4 É campeão nacional de golfe sub-16.  

Foi operado a tumor cerebral

desabafava após os tratamentos, 
partilhava os medos e ouvia as mais 
poderosas palavras de incentivo. A 
psicóloga era a própria mãe, uma 
guerreira capaz de ajudar a salvar 
o filho, mas apanhada pelos esti-
lhaços de um combate desigual: 
“Sucumbiu ao bicho maldito”. Foi 
vergada por um cancro da mama – 
a doença de “Pancho” – naquela 
que apelida de “maior derrota da 
carreira”. Os dias de Hugo Carva-
lho são muito diferentes do passa-
do. Há cinco anos passou a ser trei-
nador, fez trabalho no Mocidade 
Sangemil, agora treina o Águas San-

tas, ambos nos distritais do Porto, 
trabalha num armazém e joga fute-
bol na equipa de veteranos para 
matar as saudades dos relvados. 
“Quando se luta contra um cancro, 
as pessoas falam muito na palavra 
força, mas ninguém sabe o que é 
essa força. Por isso, eu apenas que-
ro dizer ao Edu para ter muita es-
perança. Sei que ainda o vamos ver 
a correr e a jogar muito futebol”. 

Filho ajudou-o a viver 
Há cinco anos, Pedro Tavares tinha 
a vida concentrada na família e no 
sintético do Coimbrões, quando lhe 

cresceram uns estranhos gânglios 
no pescoço. Foi ao médico, fez aná-
lises e os primeiros resultados se-
riam negativos, até porque a saúde 
é de ferro quando se joga futebol e 
só se tem 25 anos. Mas a fortaleza de 
um corpo saudável e de uma men-
te forte desabaram depois de um 
jogo de futebol, quando uma bióp-
sia confirmou a existência de um 
linfoma de Hodgkin: “Levei uma 
porrada daquelas e fui abaixo”. De-
pressa voltou lá a cima, depois de 
saber que as probabilidades de ven-
cer a doença eram muitas. Agarrou-
-se ao filho de cinco anos por acre-
ditar que este episódio seria um 
exemplo de perseverança. “Foi a 
minha força em todo o processo”. 

3927
mortos por cancro no pulmão
revela o último relatório da DGS, referen-
te a 2014. Mais concretamente, devido  a 
tumor maligno da traqueia, brônquios e 
pulmão.

Balanço Pulmão lidera óbitos

Mais de  
50 mil 
novos casos  
de cancro  
em 2015
3 Não há quem não tenha ou co-
nheça um familiar ou amigo com 
cancro. A incidência de novos ca-
sos está a aumentar em Portugal. 
Segundo os últimos dados, revela-
dos pela DGS, já durante este ano, 
houve mais de 50 mil novos casos 
de tumores identificados em 2015 e 
as expectativas de expansão são as 
piores. Segundo as previsões refe-
ridas no relatório, daqui a 20 anos, 
em 2035, devem contar-se mais de 
62 mil novos/ano. “Este valor até 
peca por defeito”, explica o oncolo-
gista Jorge Espírito Santo. E para tal 
pesam alguns fatores difíceis de 
atenuar, como sejam o envelheci-
mento da população e os hábitos 
nocivos - consumo de álcool e taba-
co - e ainda o crescendo da obesi-
dade. “Os estilos de vida vão pesar 
mais tarde”, declara o médico. 
A prevalência de tumores, explica, 
continua a ser difícil de calcular 
em Portugal porque requereria 
uma avaliação complexa, na qual se 
teria de relacionar diagnóstico e 
mortalidade. De qualquer modo, 
estima que existam neste momento 
mais de 250 mil pessoas com can-
cro em Portugal, sendo o de pul-
mão e brônquios o mais fatal. DD.M.

2687
mortos por cancro do cólon
em 2014. Na lista dos 10 piores figuram 
ainda: estômago,próstata, mama, reto, 
bexiga, linfoma de não-Hodgking, colo 
do útero e útero.

2 3

4

tes da operação, sentiu um enorme 
terramoto quando começou a fazer 
pesquisas a partir de uma conver-
sa mantida com o neurocirurgião. 
“Encarei o problema como mais 
um obstáculo para ultrapassar”, 
conta o golfista, atual campeão na-
cional de sub-16. Mas também en-
carou o problema com o receio de 
perder a coordenação motora 
numa modalidade tão pormenori-
zada como é o golfe. Ao longo do 
caminho, olhou dois mundos de 
frente: “O inferno dos hospitais”, 
mesmo sem ter de precisar de um 
tratamento de quimioterapia, e “o 
céu da amizade” e do acompanha-
mento dos pais. Um mês após a 
operação começou a treinar e pou-

co mais de um ano depois colecio-
na troféus atrás de troféus ao ser-
viço do Club de Golf de Miramar, 
em Gaia, embora ainda esteja sob 
vigilância médica. “O segredo é 
acreditar na medicina e querer es-
tar sempre do lado da solução e 
nunca do problema. Sinceramente, 
acho que me saiu o euromilhões”. 
Agora, o próximo passo é entrar no 
circuito profissional. 

Mas viver o drama de um cancro 
deixa sempre marcas. “Eu, por 
exemplo, deixei de fazer planos. 
Vivo um dia de cada vez e com toda 
a intensidade”, conta Hugo Carva-
lho. Este é o lema de quem já lutou 
contra o Mundo e é um herói de 
carne osso. �
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