
Mais uma vez a resposta 

ao projeto “Neste Natal 

pensei em ti...”, lançado 

pela APLL, teve grande 

resposta em postais para 

distribuir pelos doentes e 

cartazes para exposições 

presentes no Centro de 

Atividades da APLL, na 

Rua Damião de Gois nº 

96, na estação do metro 

da Trindade no Porto e 

na Câmara Municipal de 

Paredes.

A todos a APLL deixa o 

convite para visitarem as 

exposições e deseja 

Festas Felizes e um 

2023 cheio de 

superação!



Partilhamos alguns dos 

milhares de postais que 

recebemos de várias 

escolas de todo o país. 

Com estes postais, 

muitos jovens criaram, 

com todo o carinho, 

desenhos e mensagens 

para dar força. 

Todos os postais 

mereciam estar nestas 

Notícias. Ficam aqui 

alguns e o desafio: 

escreva uma 

mensagem de Natal a 

quem mais gosta!











O caminho de F.D.

O caminho nem sempre é 

plano. Na vida precisamos 

de subir montanhas, 

ultrapassar obstáculos, 

fintar a dor e superar a 

angústia. Este processo não 

é fácil, apesar disso, é 

muito importante olharmos 

para dentro de nós e 

acreditarmos que a dor se 

transformará em alegria e 

que os momentos mais 

tristes serão transformados 

em recordações de 

aprendizagens. Acreditar 

que amanhã será melhor 

que hoje, assim manter a 

esperança é o segredo. 

Feliz natal com saúde.

O lema de I.F.

O meu lema de vida é 

Força, Foco e Fé.

Muita força, pois nem 

sempre será fácil lidar 

com a dor mental ou 

física.

Manter sempre o foco 

naquilo que 

desejamos alcançar e 

pensarmos que iremos 

conseguir. 

A nossa fé, seja na 

religião, na família, 

nos amigos, na vida, 

irá ajudar-nos a 

termos equilíbrio 

mental e a aceitar.

Aceitar é principal 

ferramenta que uso 

para lidar com a 

doença.

Um abraço 

reconfortante para 

todos os que 

precisarem de 

serenidade.

Trazemos também as 

palavras de ânimo 

daqueles que já sofreram 

com doenças oncológicas 

e querem dar o seu apoio 

a quem agora luta contra 

uma destas doenças. 



O equilíbrio de F.F.

Imaginar uma balança, daquelas de dois pratos 

suspensos, como símbolo da justiça, e todos os dias, a 

seguir a uma qualquer coisa desagradável, que se 

pense: como poderei resolver e abafar esta dor?

E a equilibre com alguma coisa que dê prazer, que a 

transporte para outro plano mental: olhar descansada o 

mar, olhar as árvores, refletir, ir cinema, sair, pôr um 

simples batom, centrar-se e fazer com que as 

preocupações, os “porquês”, os “ses” do medo, façam o 

movimento oposto e saiam. Visualizamos essa linha, 

mentalmente, como se desenrolasse um novelo de lã, 

devagar. Quase saboreando. Como a fazer ioga, meditar. 

Introspeção sem tempo contado, sem renúncia. Indo 

espalhando a dor e seguir essa rota até sair ou ficar 

controlada. 

E depois pensar: salvei meu dia e minha saúde! E 

adormecer descansada, porque o problema inicial, será 

resolvido, atenuado, ou simplesmente aceite até que se 

encontre o melhor caminho. E ele existe sempre!


