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Dr.ª Manuela Ribeiro 
 

Psicóloga Clínica

 
QUEM ME DERA… SER VOLUNTÁRIO 
 

“Que mais tem de acontecer no mundo […] Que quantidade de lágrimas devo 

deixar cair” (citado da música de Mariza). 

Quantos de nós estivemos doentes, sentindo sós numa amalgama de pessoas só 

porque o familiar significativo não estava lá? Quantos de nós procuram um tratamento 

no estrangeiro deixando a família para trás? 

Ver um sorriso envergonhado de quem recebe uma fatia de pão para mitigar a fome? 

Ver a luz na cara de uma criança porque recebeu uma boneca das mãos de um 

Voluntário? 

“Será preciso um milagre? Para que o meu coração se alegre. Juro não vou 

desistir! Faça chuva faça Sol Porque eu preciso de ti para seguir” (citado da 

música de Mariza). 

O Voluntário faz a diferença na vida das pessoas! Mas que motivações impelem os 

Voluntários? 

Vamos refletir um pouco sobre as motivações dos mesmos, nas próximas linhas.  



A primeira motivação é o altruísmo: ajudar os outros; fazer algo que valha a pena, um 

sentido de missão na vida e, no caso da Associação, é uma forma de solidariedade 

muito particular. Enche-nos a alma ver um utente sorrir, o ouvir vai continuar a lutar 

graças ao nosso apoio. 

Outra motivação é o sentimento de pertença: os seres humanos necessitam de 

conhecer outras pessoas, serem aceites pela comunidade com que se identificam. 

“Por ti eu vou onde nunca iria […] Por ti eu sou o que nunca seria” (citado da 

música de Mariza). É empolgante pertencer a uma Associação dinâmica, viva que faz 

todos os dias a diferença na vida de outros. Esta atividade nobre de ajudar os outros, 

não deve ser visto como uma caridade, mas antes, algo mais profundo resultado e 

resultante de um desenvolvimento e crescimento pessoais. Há frequentemente uma 

multiplicidade de fatores que levam os indivíduos a doar o seu tempo. 

“Quem me dera […] Herdar a sorte e ganhar teu coração” (citado da música de 

Mariza). 

É o coração que move os Voluntários, mas também o apoio da Associação é 

imprescindível nesta simbiose que tem a Missão de colocar um sorriso na face dos 

utentes, acender uma centelha de esperança no seu olhar, ajudar uma Família a 

trilhar os novos passos. 

 
Nutrição 
 

O papel dos lacticínios e o risco de 

cancro não se encontra esclarecido. Um 

trabalho de Nilson LM et al, publicado na 

revista Nutrition and Cancerdo passado 

mês de julho (Nutr Cancer. 2019 Jul 

12:1-12.), estudou a relação entre 

lacticínios e risco de cancro na 

população do Norte da Suécia. 

 

Neste trabalho avaliaram o consumo de 

leite de vaca, leite fermentado, queijo e 

manteiga, através de um questionário 

de frequência alimentar semi-

quantitativo, em relação ao risco 

prospetivo de cancro da mama, próstata 

e colo-retal em 101,235 indivíduos, 

incluindo 12,553 casos de cancro. Foi 

observado aumento pouco significativo 

do risco de cancro da próstata em 

homens que tinham um consumo 

Em mulheres, o consumo elevado de 

queijo estava associado a uma redução 

do risco global para cancro e cancro 

colo-retal. O consumo de manteiga 

esteve associado a um baixo risco de 

cancro relacionado com obesidade, em 

mulheres. O consumo de leite 

fermentado não teve uma associação 

clara no risco de cancro em mulheres.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31298944


elevado de queijo. 
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Licenciado em Medicina Tradicional Chinesa 

 

A importância da complementaridade entre Medicinas 

 

Na Época em que vivemos, estamos a ser confrontados com novos desafios, como 

por exemplo as doenças Oncológicas estarem a crescer exponencialmente. 

Está na hora de juntarmos esforços e tentarmos compreender que só em conjunto 

teremos força para inverter esta tendência. Que fazer? 

Na minha maneira de ver o problema, deviam-se estudar todas as Medicinas 

Tradicionais que existem a nível Mundial e tentar compreender como elas 

conseguiram lidar com certas doenças no passado. 

 

Só temos que pensar no seguinte: se existimos agora, é porque os nossos 

antepassados conseguiram sobreviver utilizando algumas técnicas ou produtos que 

Em conclusão, este estudo não 

suporta nenhum efeito adverso, nem 

benefícios no consumo de leite de 

vaca, leite fermentado, queijo e 

manteiga, do ponto de vista do risco 

do cancro na população estudada. 

 

Dr.ª Alda Delgado Ribas 
 
Nutricionista no CHULN, membro da ON 
n.º 0118 



efetivamente funcionaram e funcionam no debelar de todas as doenças que afetaram 

o género humano. 

 

O Cancro não é de hoje. Sempre existiu. Já existem arquivos com milhares de anos 

na Medicina Chinesa, e não só, a descrever o problema e a tentativa da solução do 

mesmo. Não os podemos desprezar, pois é baseado neles que se tem ajudado a nível 

complementar milhares de pessoas cuja vida aparece de repente afetada por um Mal 

que ainda não está completamente compreendido hoje em dia, apesar dos esforços 

feitos pela Medicina Ocidental para isso. 

 

Quanto a mim, temos que começar a fazer um retrocesso já que estamos a chegar a 

tratamentos de promessas a nível experimental esquecendo muitas vezes a 

finalidade máxima dos atores neste Teatro: Os Pacientes e o seu bem-estar. 

Primeiro que tudo, não causar mal. (Máxima que nunca poderemos esquecer em 

Medicina). 

 

Assim segundo o nosso ponto de vista, primeiro que tudo, para entendermos o 

Cancro, temos que observar como funciona a Natureza e temos que entender como 

funciona o Mecanismo de Senescência assim como o Limite de proliferação celular 

nos Organismos que, devido a isso, nos dão a duração de vida em média das 

espécies. Quando o fazemos, chegamos ao busílis da questão. 

 

Será que uma Célula humana se pode reproduzir exponencialmente, como o fazem 

já numa metastização? Portanto será verdadeira a suposição de que uma célula 

humana de repente se multiplica de forma a invadir o organismo? Este conceito tem 

que ser revisto, pois tem que ter suporte plausível nalguma Lei conhecida na 

Natureza. 

 

É este o tema que servirá de base a uma preleção no próximo dia 30 de Outubro no 

qual se falará na importância da complementaridade das Medicinas na luta contra o 

Cancro. 
 
 

 

 
Testemunho 
 

Sou Lúcia Miranda, 45 anos de idade, 

natural de Cabo Verde, ilha de Santo 

Antão, concelho da Ribeira Grande. 

 

Educadora de Infância, licenciada em 

História e Geografia e formada em 

Atendimento Educacional Especializada 



(AEE) pela Universidade Federal de 

Santa Maria, Brasil. Já trabalhei como 

professora do Ensino Básico, coordenei 

os jardins de Infância do meu concelho 

durante 11 anos e desde 2011 trabalho 

ligado a Educação Especial, 

ultimamente com a função de 

coordenadora da Sala de Recursos de 

Ribeira Grande, que faz atendimento 

especializado a alunos com NEEs 

(Necessidades Educativas Especiais), 

seus professores e respetivos 

encarregados de educação, desde o 

Pré-escolar ao Ensino Secundário. 

 

Recebi o diagnóstico de cancro de 

mama em Abril de 2018, nas minhas 

consultas de rotina. Tendo em conta que 

Cabo Verde ainda não dispõe de 

recursos necessários para o tratamento 

deste tipo de patologia, fui evacuada 

para Portugal, em Maio do mesmo ano 

e tive a primeira consulta no Hospital de 

Santa Maria em Lisboa, logo no dia 30 

do mesmo mês. 

 

A Dra. Emília Vieira vendo-me tão 

assustada perante o confronto do 

diagnóstico, os imensos exames a fazer 

para a cirurgia e o local completamente 

desconhecido onde me encontrava e 

onde teria de me movimentar, solicitou a  

intervenção de uma voluntária para me 

apoiar e que me acompanhou 

elucidando de todos os passos a dar. 

Desde esse dia e durante toda a fase de 

tratamento/recuperação frequentei a 

Associação Amigas do Peito, onde me 

senti como que em casa e onde tive a 

possibilidade de participar em várias 

atividades como ateliers, workshops, 

visitas guiadas, passeios, ginástica, 

Hoje sou sócia e voluntária, sentindo-

me muito orgulhosa de poder fazer 

parte dessa maravilhosa Equipa, pois é 

indiscritível o apoio que esta 

Associação vem dando às mulheres 

com cancro da mama, sobretudo as que 

vêm dos PALOP. 

 

Na Associação encontrei, para além 

das voluntárias portuguesas muitas 

mulheres dos PALOP, nomeadamente 

cabo-verdianas (sobretudo de 

barlavento) em tratamento do cancro da 

mama e que formamos uma família e 

graças a essa união ajudamo-nos 

mutuamente. São momentos 

marcantes e que têm contribuindo para 

o sucesso do nosso tratamento.  

 

Tenho um enorme prazer em fazer 

voluntariado na Associação Amigas do 

Peito, pois a cada dinâmica que 

participei e participo, tem-me servido de 

alavanca para o meu crescimento, tanto 

pessoal como espiritual. Fazer 

voluntariado é uma forma de me sentir 

útil e está a ser uma das melhores 

experiencias que já vivi, que me 

mostrou o quanto pequenas ações 

fazem diferença nas nossas vidas. 

 

Hoje, graças a Deus, sinto que não 

estou sozinha nesta luta e por isso 

agradeço-Lhe todos os dias porque 

poderia ter sido pior. Acredito que é só 

uma fase. Estou confiante nessa 

caminhada e tenho fé que serei mais 

uma vencedora, apesar das 

adversidades. Sou e serei eternamente 

grata à Associação Amigas do Peito 

pelo apoio que dá às mulheres em 

tratamento do cancro de mama. 

Um bem-haja à Associação Amigas do 



dança, apoio psicológico, reiki, nutrição, 

entre outras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Próximos eventos: 

 
Formação em Azulejaria 
por Maria Vitória Condeço  

De 1 de Outubro a 15 de Dezembro 
Terças-feiras das 10h às 12:30h 
O curso tem o custo de 12,50€ 

Limite de inscrição: 8 participantes 

 
Exposição de Pintura “Ladrilhas no Tempo” 

 por José Maria Romier 

 Com inauguração a 2 de Outubro  

pelas 17h na Galeria do Hospital Santa Maria 

 
Campanha de Angariação de Fundos  

durante todo o mês de Outubro,  no piso 1 do Hospital de Santa Maria 

 
 
 
 
 

 
 

Copyright © Amigas do Peito 2019 
 

Proudly Powered by oppr • Developed by opprDev Team

Lúcia Miranda  

 

 

 

 

http://amigasdopeito.pt/
https://oppr.io/
https://dev.oppr.io/


 


	Newsletter
	SETEMBRO | 2019
	Dr.ª Manuela Ribeiro
	Testemunho
	Copyright © Amigas do Peito 2019
	Proudly Powered by oppr • Developed by opprDev Team

