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EDITORIAL 
 

Foi nos anos oitenta do século vinte que comecei a ter um contacto mais frequente e 

próximo com mulheres atingidas pelo cancro da mama. E embora seja o cancro mais 

frequente no mundo ocidental, no sexo feminino, tenho vindo a assistir a um número 

crescente de sobreviventes de cancro que tem vindo paulatinamente a aumentar. 

 

Sobreviventes são mulheres que conseguiram vencer a doença, desde o diagnóstico, 

ultrapassando as diferentes fases do tratamento, e que permanecem livres de doença 

ou com a mesma controlada, mantendo uma qualidade de vida que lhes permite, 

frequentemente, uma vida laboral ativa. Não há dúvida que é muito importante a 

época em que vivemos. É uma época de grande investigação, de novos fármacos, de 

grandes avanços em termos cirúrgicos, com amputações do seio cada vez menos 

extensas e maior possibilidade de reconstruções imediatas da mama. 

 

No entanto, embora o cancro da mama se mantenha como uma adversidade, 

potencialmente traumática, na vida de qualquer mulher, com níveis elevados de 

ansiedade e depressão e consequentes alterações na sua qualidade de vida, 

agradeçamos a época em que vivemos. 



 
 

Centro de Acolhimento 
 

Dando continuidade aos objetivos previamente delineados pela nossa Associação, no 

dia 10 de Julho foi outorgado um acordo tripartido, na Junta de Freguesia de Carnide 

em Lisboa, um com aquela Junta de Freguesia, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima 

no Bairro Padre Cruz em Lisboa e a Amigas do Peito. 

 

Tal acordo teve como principal objetivo encontrar um espaço a que chamamos “Casa 

de Acolhimento da Amigas do Peito” onde acolheremos doentes oncológicos 

nomeadamente mulheres com cancro da mama em tratamento de quimioterapia, 

radioterapia e algumas situações em convalescença pós-operatória. 

 

Apoiaremos doentes com residência distante de Lisboa, incluindo-se os países 

PALOP e que não tenham qualquer local para pernoitar, nomeadamente de 

familiares. Os critérios de admissão serão analisados casuisticamente por solicitação 

escrita do próprio ou do seu legal representante. 



Reiki 
 

O Reiki é uma terapia complementar 

com imensos benefícios, para além de 

ser uma prática natural promove em 

nós uma sensação de paz, equilíbrio e 

leveza. 

 

Atua de forma holística promovendo 

a harmonia da pessoa no seu 

conjunto, quer a nível físico, quer a 

nível mental, emocional ou 

espiritual/energético. 

 

O Reiki procura promover na pessoa 

a sua reabilitação, no melhoramento 

da sua condição, no alívio do 

sofrimento e no bem-estar quer 

consigo quer com a vida. 

 

Reiki é para a melhoria da mente e do 

corpo, promovendo em nós 

pensamentos e sentimentos mais 

positivos e pacificadores, mais 

construtivos e capacitantes. Melhora a 

nossa consciência e eleva a nossa 

vibração, ajuda a melhorar a nossa 

qualidade de vida, a alivar o nosso 

sofrimento, a dar ânimo para os 

desafios de vida e uma direção para nos 

conduzirmos por uma vida mais pacífica 

e feliz. 

 

Para além da prática temos também a 

nossa filosofia de vida com base nos 

nossos 5 princípios, que são valores 

humanos transversais a todos nós, 

presentes em todos nós e alcançáveis 

por todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajudam a melhorar a nossa mente e 

os nossos pensamentos, a 

transformar a nossa visão, a orientar-

nos por um caminho e a trazer elevação 

de consciência. Quando repetimos os 

princípios: “Só por hoje, sou calmo, 

confio, sou grato, trabalho 

honestamente e sou bondoso”, 

geramos em nós transformação, 

positividade, compreensão, paz e 

bondade. Quando repetimos estes 

princípios aos poucos vamo-nos 

tornando nos princípios, vamos 

tomando consciência da sua 

importância na nossa vida e na 

sociedade, vamos vivendo cada vez 

mais leves e felizes. O Reiki é uma 

prática simples de aprender e de 

praticar mas com muita matéria para 

aprofundar e para nos desenvolvermos 

neste nosso momento que é a vida. 

 

Tem um dia feliz. 

 

Daniel Azevedo 

Terapeuta



 
Workshop 
 

No dia 26 de Junho decorreu o Workshop sobre o tema o Apoio Emocional ao Doente 

e à Família, pela Dr.ª Beatriz Quintela, que suscitou enorme interesse e participação 

dos presentes, sendo que se trata de uma área fulcral na recuperação da doença 

oncológica. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Visita ao Zoo 
 

Integrado no Plano Anual de Visitas Culturais 2019 realizou-se, no dia 11 de Julho, 

o passeio ao Jardim Zoológico de Lisboa, em que associados e amigos tiveram  

oportunidade de visitar todas as 

espécies que ali vivem, assistir ao 

espetáculo dos golfinhos e usufruir da 

vista aérea do jardim, a partir do 

teleférico. Dia de muito calor mas que 

nem por isso foi impeditivo para que se 

partilhassem momentos de muito boa 

disposição e alegria.



Formação Interna 
 

Decorreu no dia 17 de Julho, na sede da Amigas do Peito uma formação interna sobre 

Voluntariado em Ambiente Hospitalar, pela Dr.ª Manuela Ribeiro, psicóloga, com o 

objetivo de relembrar normas e conceitos fundamentais para as voluntárias no 

decurso das visitas às doentes internadas e/ou tratamento. 
Esta ação de formação interna tem caracter de regularidade, sendo que a próxima se 

realizará no mês de Setembro.  

 

 

 

 

 

 
 
Testemunho 
 

Sou Maria Fernanda Aguiar Valente, 

tenho 63 anos de idade e sou natural 

de Ourozinho, concelho de 

Penedono, distrito de Viseu. Exerci a 

minha atividade profissional como 

livreira durante 27 anos e em 2000, 

por conta própria, como alfarrabista, 

sonho que vinha a acalentar há 

alguns anos. Mais tarde, em 2009, fui 

convidada para trabalhar num 

consultório médico, área que me 

suscitava muito interesse. Duas 

semanas depois de ter iniciado, fui 

surpreendida por uma alteração na 

mama direita e após a realização de 

vários exames confirmou-se uma 

neoplasia, aquilo que mais receava. 
      

Ao ser rapidamente encaminhada 

para o Hospital de Santa Maria fui 

operada em 19-11-2009, pela Drª 

Emília Vieira que desde aí me tem 

acompanhado ao longo destes 

anos e, graças a Deus, tudo tem 

corrido bem. Após a cirurgia fiz 

Desde a primeira consulta no Hospital 

de Santa Maria, até à realização dos 

muitos exames necessários, ao 

internamento, ao encaminhamento aos 

vários Serviços, radioterapia, 

quimioterapia, fisioterapia, tento 

transmitir uma palavra de força e 

coragem, com muito amor e carinho. 

São amizades também que ficam para 

a vida e que me levam a contribuir cada 

vez mais para o bem-estar destas 

mulheres e jovens, muitas delas 

oriundas dos PALOP. 

 



radioterapia, hormonoterapia, 

quimioterapia e posteriormente a 

reconstrução mamária. 

Presentemente faço apenas as 

consultas anuais de rotina. 
   
 

Durante todo o processo de tratamento 

e recuperação tive oportunidade de 

conhecer outras mulheres com o 

mesmo diagnóstico, o que me levou, 

em 2011, a pensar que a minha 

experiência podia ser útil, dedicando 

algum do meu tempo livre a fazer 

voluntariado na Associação Amigas do 

Peito.  

 
 
 
 

 
Próximos eventos: 

 

Visita ao Museu Nacional de Etnologia 
 

12 de Setembro | 14,00h 
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Temos que acreditar que há vida para 

além do cancro e a minha experiência 

pessoal assim o demonstra pelo que 

pretendo continuar a ajudar hoje para 

que o amanhã seja possível! 

 

Fernanda Valente 
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