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Para conhecimento geral, a seguir se informa: 

1. TORNEIO DE ABERTURA MARCELINO ANJOS ASSOCIADO AO MOVIMENTO “ONDA ROSA” 

“O Mês de outubro é assinalado por duas efemérides: 

a 15 de outubro assinala-se o Dia Mundial da Saúde da 

Mama e a 30 de outubro o Dia Nacional de Luta Contra o 

Cancro da Mama. É no período compreendido entre estas 

datas que a Liga Portuguesa Contra o Cancro desenvolve o 

movimento "Onda Rosa" procurando incentivar à prevenção 

e diagnóstico precoce do cancro da mama. 

A campanha acontece pelo 5º ano consecutivo e depois de no ano passado ter contado com a 

participação de quase 600 instituições, chegou a altura de voltar a desafiar a comunidade a entrar na 

Onda. 

Assim, em 2019 pretendemos estabelecer novamente sinergias de modo a potenciar o impacto 

deste movimento, reforçando por um lado as parcerias estabelecidas, mas também procurando 

novas. Participar nesta Onda é fácil e está ao alcance de todos, de forma individual ou em grupo, 

promovendo uma atividade para grupos organizados ou simplesmente passando a palavra junto ao que 

nos rodeiam”  

Fonte https://www.ligacontracancro.pt 

 

A Associação de Basquetebol da Madeira associa-se ao movimento “Onda Rosa” da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, durante o Torneio de Abertura Marcelino Anjos, procurando assim 

sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. 

Neste sentido, serão distribuídos, no primeiro jogo de cada equipa, laços cor de rosa a todos os 

atletas, treinadores e juízes de forma a que estes sejam colocados nos equipamentos e utilizados 

durante todos os jogos do Torneio. 

Funchal, 09 de Outubro /19 
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