
2 2  D E  A G O S T O  D E  2 0 1 9 V O L .  2 9

Fique atento ao nosso site, prometemos muitas

novidades e atividades até final do mês de abril.

A APLL faz 20 anos no mês de abril. Parabéns a nós

por todo o trabalho levado a cabo nestes anos! 

A APLL foi fundada em 2001 e ao longo deste tempo,

a sua missão foi de acolher todos os doentes e

familiares  em busca de apoio e informação sobre as

diversas doenças malignas do sangue. Para este

trabalho tem sido importante a ajuda dos doentes,

voluntários e público que com o seu trabalho e

generosidade tem contribuído para o

desenvolvimento de vários projetos e atividades.

O ano de 2020, foi particularmente difícil devido à

pandemia e levou ao cancelamento de muitas

atividades presenciais. 

O ano de 2021 continua a ser um desafio para todos

nós, doentes e familiares. Mas são os desafios que

nos fazem mais fortes e desta vez não será

excepção!

Vamos iniciar as comemorações do 20º aniversário,

com eventos online, necessitando de apoio na

divulgação e adesão  junto dos doentes e familiares.

Em abril a APLL faz 20 anos!

20 Anos da APLL 
Imagens de Atividades

Webinar
Vacinação contra o
Covid-19

Março
Mês do Mieloma
Múltiplo

IRS: 
O Presente de
Aniversário da APLL 

 

N E S T A  E D I Ç Ã O :



Este Webinar decorreu
no dia 25 de Março e
contou  com  as
seguintes participações:

Marta Reis - Jornalista 
Dra.  Ana  Raimundo                 
Oncologista
Dr.  Luís  Graça
Imunologista 
Dr.  Sérgio  Chacim
Hematologista 
Dra Margarida Tavares
Infeciologista

Clique para assistir ao
Webinar da APLL:
 apll.org

TESTEMUNHO DE VACINAÇÃO:

"Eu, L. Quelhas, 84 anos fui tratado a um linfoma no IPO do Porto com sucesso e fui vacinado
contra Covide-19 na USF de Ermesinde e não tive qualquer reação negativa por tudo isso aconselho
a todas as pessoas idosas e não idosas a fazer o mesmo porque julgo ser uma proteção para o resto
da vida.
No passado dia 20 de Março recebi a  segunda doze da vacina Covid-19. Não foram encontrados
efeitos secundários.
Tenho a informação que uma amiga minha de 95 anos se deslocou à USF de Ermesinde para lhe ser
administrada a vacina contra a Covid-19. Já se passaram alguns dias sem qualquer sintoma
negativo."



 

 
MARÇO - MÊS  DA CONSCIENCIALIZAÇÃO

DO MIELOMA

Neste mês de Março assinala-se o Mês da
Consciencialização para o Mieloma Múltiplo,
uma das doenças malignas do sangue mais
comuns. 
Leia aqui alguns excertos do livro,

"SOMOS TODOS HERÓIS"

Relatos de doentes diagnosticados com
Mieloma Múltiplo que descrevem a sua
vivência com esta  doença: 

"Em todas as situações, o diagnóstico era o
mesmo, dores musculares. Era prescrita a
medicação e as queixas continuavam. Os dias
passavam e a falta de força e cansaço
passaram a ser presença constante na minha
vida. Algumas  das  hipóteses  de  doença
começavam a ficar pelo caminho e o veredicto
ia-se aproximando. Como o Natal que tivemos
de passar no hospital, eu e a minha família!
Após a realização da biópsia e depois de
alguns (sempre muitos para quem sofre) dias
de espera, chegou finalmente o  diagnóstico,
MM."
 José, 69 anos 

"Desde que soube que tinha Mieloma Múltiplo,
fiz tratamentos de quimioterapia e um
transplante de medula. Durante estes anos
todos, fiquei internada três vezes no IPO, mais
ou menos 15 dias de cada vez. Foi aí que
conheci a APLL. É o apoio que esta associação
me tem dado que me tem valido."
 Ana, 69 anos

"
No dia 14 de Janeiro de 2006, foi o dia da
sentença, ouvi as palavras da médica: Tem
um Mieloma Múltiplo, doença rara e não
curável. Posso dizer que reagi muito bem
ao que se passou comigo, pois andava
sempre com um sorriso no rosto, a brincar
com a situação, ou pelo menos tentava
demonstrar isso para que as pessoas que
vivem comigo não notassem que estava
menos bem e, ao mesmo tempo para a
alegrar."
Luís, 56 anos

"Sabendo tratar-se de uma doença crónica,
confesso que, por vezes, tenho algum receio
do que me espera. Mas a vida é cheia de
surpresas e eu acredito, a determinação e
a atitude positiva serão, por certo, as
minhas estratégias para continuar esta
caminhada."
Luísa, 46 anos



 

IRS - O PRESENTE DE ANIVERSÁRIO DA APLL

Neste Vigésimo aniversário da APLL congratule-nos com a
sua contribuição de 0,5 no IRS e/ou do IVA.
Nos termos dos números 5 e 6 do artigo 32 da Lei 16/2001
de 22 de Junho o contribuinte tem a oportunidade de
participar de forma fácil e sem qualquer encargo para o
mesmo, no auxílio de uma Associação à sua escolha.
A consignação do IRS e do IVA pode ser efetuada em dois
momentos: 
Antes, até 31 de março, e durante a entrega do IRS, entre 1
de abril e 30 de junho.
Para isso basta que selecione a entidade a ajudar, o qual
pode ser efetuado tanto através do IRS Automático como a
partir do preenchimento do Modelo 3, no quadro 11, campo
1101 da declaração de IRS e faça constar o NIPC da APLL :  

505 234 980
 

 Esta acção não tem

custos para o

contribuinte:

0,5% são retirados

do imposto total que

o Estado liquida, e

não do que será

devolvido ao

contribuinte, caso

tenha direito à

restituição de IRS.

Saiba que são diagnosticados em Portugal cerca de 4000
mil casos por ano. Tendo a pandemia Coronavírus
contribuído negativamente para   a detecção atempada
das doenças do sangue, dificultando assim o trabalho da
Associação.

 

 IRS 2020 - UMA CONTRIBUIÇÃO COM IMPACTO
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