O NÚCLEO REGIONAL DO NORTE DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
A Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma organização não-governamental, de solidariedade social e
sem fins lucra�vos. E todo o trabalho que realiza, em colaboração com voluntários e pessoal
especializado, é financeiramente sustentado pela generosidade dos cidadãos e da sociedade civil em
geral, não recebendo qualquer subsídio por parte do Estado.
A angariação de fundos é, assim, absolutamente fundamental para que a Ins�tuição possa
prosseguir nas diversas vertentes do seu trabalho, nomeadamente no desenvolvimento de múl�plos
programas de prevenção, na prestação de vários �pos de apoio aos doentes oncológicos e na ajuda
financeira à inves�gação em oncologia.
O IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NOS DOENTES ONCOLÓGICOS
Agravados pela pandemia Covid-19, em 2020 e 2021 aumentaram exponencialmente os pedidos de
apoio social e económico apresentados à Liga por doentes oncológicos e seus familiares diretos, pelo
que a angariação de fundos através de eventos e campanhas assume uma importância ainda maior.
A RESPOSTA DA LIGA AOS DOENTES ONCOLÓGICOS
Neste contexto de tempos di�ceis para os doentes oncológicos, em 2020, o Núcleo Regional do Norte
da Liga Portuguesa Contra o Cancro aproximou-se ainda mais dos doentes oncológicos com o
lançamento da Linha de Apoio Oncológico Covid-19 e do reforço dos diversos �pos de apoio, como
social e económico (cabazes alimentares, medicação, transportes, material terapêu�co), psicooncológico e jurídico.

A PRIMEIRA EDIÇÃO DA CORRIDA PARA A VIDA
A necessidade de apoiar os doentes oncológicos con�nuava e por este mo�vo, e num panorama de
proibição de grandes ajuntamentos de pessoas, o Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa
Contra o Cancro lança, em 2020, a “Corrida Para a Vida”, uma prova solidária virtual mul�disciplinar
a favor dos doentes oncológicos.
A realização do evento superou os obje�vos de 25.000€ em dona�vos, que foram aplicados em
bene�cio dos doentes oncológicos, em três diferentes vertentes: compra e entrega de máscaras, de
medicamentos e de bens alimentares. Com esta ação, fundamental para dinamizar e incen�var a
população a aderir à prá�ca despor�va, a es�los de vida saudável e ao entretenimento, apelou-se ao
espírito solidário de todos com a finalidade de ajudar os doentes.
A SEGUNDA EDIÇÃO DA CORRIDA PARA A VIDA
Em 2021, o número de pedidos de apoios dos doentes con�nuou a aumentar e, naturalmente,
surgiu a 2ª edição da “Corrida para a Vida”.
Realizou-se novamente sem ajuntamento de pessoas, com o importante apoio dos padrinhos Aurora
Cunha e Marco Paulo, de mais de 100 embaixadores e das 85 Câmaras Municipais da área territorial
de intervenção do Núcleo Regional do Norte, a inicia�va foi um grande sucesso, com a angariação de
55.786,57€ e contando com mais de 8.000 par�cipantes.
A CORRIDA PARA A VIDA EM 2022
Estamos em contagem decrescente para a 3ª edição da “Corrida para a Vida” que vai decorrer de
15 a 29 de maio de 2022, com o importante apoio dos padrinhos: Aurora Cunha e Marco Paulo.
A 3ª edição mantém a caraterís�ca de união da população de toda a região norte, numa inicia�va
solidária de apoio à luta contra o cancro, ao possibilitar a inscrição online e a par�cipação de cada
pessoa numa localidade e data à sua escolha. O par�cipante decide o valor do dona�vo no momento
da sua inscrição em: www.corridaparaavida.pt
Este ano conta com dois eventos presenciais: a abertura a 15/05, com uma caminhada solidária em
Vila do Conde; e o encerramento a 29/05, na Meia Maratona do Douro Vinhateiro - Peso da Régua.
A “Corrida para a Vida” é mais do que um evento isolado, é a luta que travamos todos os dias, por
aqueles que mais amamos. É a vontade de con�nuar a trabalhar, de con�nuar a sorrir e de con�nuar
a viver, mesmo quando é di�cil.
É assim que a Liga entra nesta corrida de todos os dias. Com vontade de educar, de levar rastreios até
cada vez mais pessoas, de apoiar a inves�gação e, sobretudo, aqueles que estão nesta luta. É uma
corrida que avança em muitas frentes e onde VALE TUDO, sob o mote “Contra o Cancro à par�da vale
tudo” assinalamos o arranque de uma corrida.
Os par�cipantes podem par�cipar de muitas formas e ajudar a luta contra o cancro. Desde
caminhar, correr, pedalar, nadar, remar, subir e a descer escadas, realizar exercícios de ginás�ca, dar
toques de bola ou pra�car quaisquer outras a�vidades despor�vas ou recrea�vas, sozinho ou em
grupo.

