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A Associação “Amigas do Peito” nasceu da necessidade de apoiar as mulheres 

com cancro da mama. 
 
EDITORIAL 
 

Todos sabemos como o diagnóstico de cancro da mama pode ser disruptivo para a 
mulher e para o seu agregado familiar. É uma “bomba” que cai no meio de uma família 
e devasta tudo à sua volta. Para a mulher é uma perda das suas perspetivas de vida, 
como a conhece, pois sabe que deverá submeter-se a uma série de tratamentos e a 
família não sabe bem o que deve fazer para diminuir a angústia e a ansiedade e depois 
como ajudar nas sucessivas etapas da terapêutica.  

A Associação tem uma localização privilegiada, no “campus” do Hospital de Santa Maria 
e é composta por profissionais de saúde, em várias áreas e por doentes que já 
ultrapassaram a doença. Isto é muito importante no tipo de apoio que podemos prestar, 
pois estando em contacto permanente com o hospital podemos facilitar o acesso a 
marcações de consultas e meios complementares de diagnóstico.  

Os profissionais têm um espaço onde podem conversar com doentes e familiares sobre 
a doença e a sua terapêutica com muito mais tempo do que no período habitual de 
consulta hospitalar e finalmente as doentes que já se encontram em remissão são 
fundamentais para ajudar, com a sua experiência pessoal, a ultrapassar os medos e as 
inseguranças associadas às várias etapas da doença e respetiva terapêutica. Isto é 
particularmente importante para as doentes que se encontram em tratamento, com as 
visitas ao Serviço de Oncologia, às enfermarias de Cirurgia e Ginecologia, durante o 
internamento.  



Além disso temos um serviço de aconselhamento em ocasiões específicas: quando 
estão em quimioterapia e o cabelo começa a cair, temos várias opções para que a 
mulher se continue a sentir bonita, apesar desta intercorrência passageira; após a 
intervenção cirúrgica, se infelizmente foi necessário retirar toda a mama aconselhamos 
sobre a melhor prótese e respetivo soutien a fim de em todas as ocasiões não haver 
qualquer evidência de assimetria.  

Temos a sorte de contar com um grupo de psicólogos, que, quer em aconselhamento 
individual ou em grupo, conseguem resultados excelentes, terapeutas de Reiki, 
monitores de ginástica, uma nutricionista especializada em alimentação saudável para 
doentes com cancro. Organizamos, uma vez por mês, palestras para esclarecimento de 
dúvidas que surgem, nomeadamente sobre os direitos e deveres dos doentes 
oncológicos, as várias opções terapêuticas e respetivas consequências, a importância 
de participar em ensaios clínicos, etc.  

Como somos uma Associação sem fins lucrativos, todas estas atividades são efetuadas 
por voluntários e contamos apenas com as quotas dos associados, com os donativos e 
com as angariações de fundos que organizamos periodicamente. Precisamos de todos 
para melhor servirmos as mulheres e os homens que nos procuram e para sermos 
maiores e melhores.  

Dr.ª Isidra Cantante 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                    “As Cores, a vida e o Cancro” 
 
“As Cores, a vida e o Cancro” é um programa de intervenção psicológica em grupo 
orientado pela Dra. Maria João Cunha (psicóloga), que foi concebido a pensar em 
pessoas que no decurso da sua vida se confrontam com uma experiência de crise 



motivada pela doença oncológica mamária, os tratamentos e um conjunto de fatores 
que implicitamente exigem adaptação. É um Programa que procura promover a 
qualidade de vida, o bem-estar e a saúde na doença, explorando emoções 
relacionadas com o tempo subjetivo, o sentido e propósito de vida, o insight e os 
recursos de confronto. Partindo de modelos ecléticos da Psicologia, as sessões 
organizam-se com metodologias que privilegiam a expressão, a partilha de sentimentos 
e emoções, as relações interpessoais, o encontro de talentos, e o desenvolvimento 
competências e de autoestima. Espera-se ainda que a integração num grupo como “As 
Cores, a Vida e o Cancro”, facilite a construção de uma rede de suporte e interajuda, 
estimule o sentido de comunidade, e o empowerment das participantes. 

 
A integração no grupo exige inscrição, a realização de entrevista prévia, e o 
preenchimento de alguns questionários que procuram não só fornecer elementos que 
ajudam a traçar o perfil das participantes quanto as necessidades especificas e a 
recursos pessoais, como a reunir elementos importantes para a gestão e a orientação 
do trabalho psicoterapêutico no grupo. Para além disso, é essencial que cada pessoa 
que pretende integrar o grupo, tenha conhecimento sobre o Programa, e as regras 
gerais de funcionamento do grupo, de modo a poder tomar a decisão de participação 
no mesmo, de forma ética e informada (consentimento informado). 
 
Encontram-se abertas até 31 de Maio, Pré-inscrições para participação na 
segunda edição deste grupo. Sessões realizam-se às quintas-feiras das 11,00h 
às 13,00h com início a informar oportunamente. 

 
Integrado no Programa Anual de Visitas Culturais a Amigas do Peito realizou   em Março 
a visita ao Palácio da Ajuda e em Abril a visita ao Planetário e Pavilhão das Galeotas, 
que proporcionou a todos os participantes momentos de grande interesse cultural, 
histórico e de alegre convívio. Nesta última visita tiveram ainda lugar diversas atividades 
propostas e orientadas pelas psicólogas que colaboram com a Associação, Dra. Beatriz 
Quintela, Dra. Maria João Cunha e Dra. Manuela Ribeiro resultaram em momentos de 
extraordinária boa disposição e o anseio de se repetirem a curto prazo. 
 
 

 



 
Em Março houve ainda a celebração do Dia Internacional da Mulher, integrado no mês 
da Mulher, com a participação de voluntárias, colaboradoras e mulheres em tratamento 
que trouxeram um pouco da gastronomia dos seus países, música, poesia e artesanato 
criado especialmente para esta comemoração.  

 

E porque a nossa preocupação é a melhoria da qualidade de vida dos doentes 
oncológicos e seus cuidadores, no dia 26 de Março recebemos a Carla Godinho e a 
Paula Pinto, da Associação Dançar para a Vida, que através do Vamos Dançar - Projeto 
Life Dancing, partilhando dos mesmos objetivos, proporcionaram momentos de 
extraordinária alegria, beleza e bem-estar de todas as participantes nesta sessão. Ficou 
claro que esta iniciativa se vai repetir muito em breve. Para terminar, ainda houve um 
lanche para repor energias. 



A importância do apoio espiritual ao doente oncológico em cuidados continuados e 
paliativos foi o tema abordado pelo Padre Fernando Sampaio (Capelão do Hospital de 
Santa Maria) no seu workshop em 27 de Março, que proporcionou uma conversa muito 
intimista entre os participantes, com a partilha das suas experiências e vivências. O 
impacto brutal sofrido pela notícia da doença, estando também em causa a forma como 
o clínico a transmite, foi um dos temas discutidos pelas mulheres presentes. 

 
Entre 12 de Abril e 6 de Maio decorreu uma Exposição Conjunta de Maria Condeço e 
Jorge Soares, que suscitou enorme interesse e contou na sua inauguração com a 
presença do Conselho de Administração do CHULN, de representantes da Embaixada 
da República de Moçambique, representantes da Amigas do Peito, Dra. Emília Vieira e 
Dra. Isidra Cantante, a madrinha da Associação, Mila Ferreira, o tenor Carlos 



Guilherme, outras individualidades, amigos, voluntárias e público em geral. 

 

Contou ainda, no dia 3 de Maio com a visita do Embaixador de Cabo Verde e sua 
esposa e o presidente da Girassol Solidário - Associação de Apoio aos Doentes 
Evacuados de Cabo Verde. A pintora Maria Condeço apresentou uma exposição de 
Évora a Moçambique, em que trata as suas origens alentejanas e a sua vivência de 
cerca de 30 anos em Moçambique, utilizando nas suas obras diversas técnicas de artes 
plásticas de grande qualidade e beleza. Jorge Soares, cabo-verdiano, veio para 
Portugal em 2015, para tratamento no Hospital de Santa Maria e durante a sua 
convalescença dedicou-se à construção de miniaturas de barcos pertencentes à 
navegação marítima cabo-verdiana, dos séculos XIX e XX e quadros em espinha de 
peixe. A receita a apurar reverte parcialmente a favor das vítimas da recente tragédia 
de Moçambique. 



 
 
 
No passado dia quatro de Maio decorreram as comemorações do 11º aniversário da 
nossa Associação, na bonita e carismática cidade de Alcobaça. A receber-nos tivemos 
a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça e após a visita ao Mosteiro de Santa 
Maria de Alcobaça, foi celebrada eucaristia por D. Daniel Henriques, Bispo Auxiliar de 
Lisboa, abrilhantada pelos contratenores Luís Peças e João Paulo Ferreira e o Coro de 
S. Bernardo, que nos encheram a alma. Seguiu-se o almoço no Solar da Cerca do 
Mosteiro, acompanhado com as vozes e a música de Teresinha Landeiro, Emanuel 
Moura e Carlos Alberto Moniz e ainda um desfile de jovens com vestuário em chita de 
Alcobaça. A apresentação coube à nossa madrinha, Mila Ferreira. Um bem-haja a todos 
os que tornaram possível este memorável evento. Na próxima edição da Newsletter 
divulgaremos algumas fotos.  
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