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“A Fundação Portuguesa de Cardiologia precisa de mais Amigos” 

NOVA IMAGEM PARA O NÚCLEO DE AMIGOS DA FUNDAÇÃO 

PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA 

 

Lisboa, 10Novembro de 2014 – No âmbito da celebração dos seus 35 anos, a Fundação 

Portuguesa de Cardiologia apresenta a nova imagem dos “Amigos da Fundação portuguesa de 

Cardiologia”, outrora Liga de Amigos. 

Os Amigos da Fundação Portuguesa de Cardiologia são um grupo de pessoas e entidades que 

apoiam a causa através de donativos anuais e de voluntariado. O seu apoio, a sua amizade, são 

fundamentais. A nova imagem dos Amigos da Fundação Portuguesa de Cardiologia, que 

espelha o espírito de entreajuda e a importância de ter amigos, nasce do lema "Os Amigos 

fazem falta”. 

Atualmente 31% dos óbitos em Portugal são devido a doenças do aparelho circulatório.Por 

forma a poder dar continuidade à sua missão, promover a prevenção, tratamento e 

reabilitação das doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais em todas as idades, 

a FPC precisa de mais amigos.  

Os Amigos da Fundação Portuguesa se Cardiologiapara além de possibilitarem que se consiga 

adquirir materiais de diagnóstico, realizar ações de sensibilização e formações, promover 

ações de formação para profissionais de saúde, realizar rastreios cardiovasculares para a 

população, desenvolver campanhas de promoção e divulgação, produzir e distribuir materiais 

didáticos, e ter a possibilidade de apoiar doentes cardiovasculares, são essenciais para ajudar a 

passar a mensagem de prevenção. 

Segundo o Professor Manuel Carrageta, presidente da FPC, “A importância das doenças 

cardiovasculares é enorme, se tivermos em conta, que em Portugal, só no último ano, de um 

total de 100.000 óbitos, ocorreram cerca de 35000 mortes por doenças cardiovasculares, das 

quais se estima que cerca de 20.000 sejam devidas a acidente cerebrovascular e mais de 10000 

a enfarte do miocárdio.A tendência dos últimos anos mostra uma ligeira redução dos 

acidentes vasculares cerebrais e dos enfartes do miocárdio fatais, para a qual contribuiu 

certamente o trabalho da Fundação.A FPC vive do trabalho de voluntários e da generosidade 

de mecenas, quer particulares quer empresas, dado que a FPC, sempre optou por não ter 

atividades comerciais, vivendo, numa palavra, de boas vontades.”. 

 



 

Comunicado de Imprensa 

 

 

Na luta por Corações (mais) Saudáveis todo o apoio é assim essencial, tornando a capacidade 

de atuação da FPC maior e mais eficaz, conseguindo chegar a mais pessoas. A Fundação 

precisa de mais amigos. 

Se estiver interessado em integrar o grupo de Amigos da Fundação Portuguesa de Cardiologia 

visite o site http://www.fpcardiologia.pt/envolva-se/liga-de-amigos/. 

 

 

 


