
Casa de Coimbra
abre as portas

Queridos Amigos,

Recebi, por estes dias, um primeiro
rascunho do relatório de actividades da
Acreditar referente a 2012. Comecei a
introdução que me foi pedida pela
frase: fazemos tanto... 
De facto, fazemos muito: são as Casas
de Lisboa e Coimbra mais a futura Casa
do Porto, os Barnabés, as actividades lú-
dicas para pais e crianças, a continua-
ção e arranque do projecto Arco-Íris, o
Aprender Mais. Em cima de tudo isto
damos um apoio crescente às famílias.
Como se não bastasse o apoio emocional
de que tantas precisam, ainda nos é pe-
dido apoio social, porque a crise não há
meio de sair de tantos lares.
Fazemos muito, mas o que fazemos
não é obra da divina providência. Sai
da mente, dos braços e, sobretudo, do
coração da nossa equipa de voluntários
e profissionais que são, também eles, o
rosto com que a Associação se apre-
senta à sociedade. Sem eles, esse rosto
seria infinitamente mais pobre.
Ainda há crianças com cancro. Espe-
ram-nos, por isso, meses trabalhosos,
criativos, desafiantes. Meses com es-
perança, sobretudo. 
Acreditar é isto.

João de Bragança
(Presidente da Acreditar)
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Hoje, 8 em cada 10 crianças com cancro podem ser cudaras se a doença for
detectada e tratada a tempo num centro especializado de oncologia pediátrica.
A Acreditar, em conjunto com a ICCCPO (Confederação Internacional de
Associações de Pais de Crianças com Cancro) e a SIOP (Sociedade Internacio-
nal de Pediatria Oncológica), chama a atenção para sinais de alerta que, caso
persistam, devem, ser observados pelo médico:

- Reflexo branco nos olhos; estrabismo súbito e cegueira súbita; globo ocular saliente

- Febre inexplicável prolongada durante 2 semanas

- Perda de peso subida; palidez; fadiga

- Nodoas negras ou sangramento fácil

- Massa anormal palpável abdominal ou outras localizações

- Ossos doridos; dores inexplicáveis nas articulações e costas; fracturas fáceis

- Mudança ou deterioração da marcha, equilíbrio ou discurso

- Dores de cabeça por mais de 2 semanas com ou sem vómitos

Deixamos o alerta: é importante monitorizar, com serenidade, os pro-
blemas de saúde com a certeza de que o diagnóstico precoce pode fazer a diferença não só nos
resultados como nos efeitos a longo prazo.

O cancro infantil tem cura!

Com a sua colaboração, a parcela de IRS que
nos foi destinada em 2011 permitiu o finan-
ciamento de 30% das necessidades das crian-
ças e jovens com cancro e suas famílias.
Num ano muito difícil para todos, desa-
fiamo-lo a manter o gesto e, através da di-
vulgação entre os seus amigos, aumentar
este valor para assim garantirmos a conti-
nuidade dos projectos. 

Continue a Acreditar connosco! 

Escolha quem
vai ajudar
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Aos muitos amigos que têm manifestado o desejo de
conhecer a Casa de Coimbra, abrimos as nossas por-
tas no tão especial dia 15 de Fevereiro em que assi-
nalamos o Dia Internacional da Criança com Cancro
e o 3º aniversário desta Casa!
Com a visita de dezenas de pessoas: escolas, colabo-
radores do Hospital Pediátrico, voluntários, sócios,
mecenas e a presença animada do grupo Cont’arte, a
iniciativa su-perou largamente as expectativas!
Porque o apoio que da mos às crianças e suas famílias só é
possível gra ças ao empenho de toda a comunidade, o
nosso muito obrigado por nos acompanharem!



15 de Fevereiro foi dia de mostrar ao mundo
que o cancro infantil existe e é, na sua grande
maioria, ultrapassado com sucesso! 
Aqueles que passaram pela experiência fize-
ram questão de estar presentes nos hospitais
para, através do exemplo vivo, encorajar
quem agora vive situações semelhantes. 
No IPO de Lisboa e no Hospital Pediátrico de
Coimbra viveram-se momentos marcantes para
quem se encontra em tratamentos e muito
gratificantes para aqueles que assim transfor-
mam experiências dolorosas em serviço! 
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Acolher
Ser voluntária, para mim, é recordar os dias que vivi no IPO, é recordar a esperança e a alegria que sentia sempre que me encontrava com
alguém que já ali tinha estado e ultrapassado a doença.
Na primeira vez não consegui, saí e chorei! Na segunda vez encontrei uma mãe que, curiosamente, tinha uma filha com o mesmo diag-
nóstico do João, LLA, tipo T de alto risco. Dizer àquela mãe que o João estava curado, mais de 10 anos depois, foi para ela uma “luz no
fundo do túnel” e para mim o toque final de coragem que me faltava!
A importância de encontrar alguém que nos entenda e acima de tudo, de alguém que testemunha que os casos de sucesso acontecem é o
que me encoraja sempre que vou ao 7º piso. Não preciso que as mães ou os pais falem muito comigo pois lembro-me muito bem do sen-
timento de esperança e alegria que sentia quando via, ou falava com alguém que por ali já tinha passado!

Delmira Apolinário
(Mãe voluntária do grupo de apoio emocional)

Porque a mensagem de esperança, transmitida por quem viveu uma experiência semelhante tem resultados muito positivos, convidamos
os pais a juntar-se a este grupo para assim garantirmos um acolhimento único às famílias que chegam ao Hospital.

Dia Internacional da Criança com Cancro

Mais um sábado. Um sábado grande, daque-
les que não dá vontade de sair do Hospital.
Foi dia de “exame de enfermagem”. 

- Meninas, têm aqui os “instrumentos” e vão
ter que fazer o exame de enfermagem.
- Primeiro és tu, Filomena – disse - a nossa
Princesa no alto dos seus 7 anos.

Os bebés (Tomás e Isabel) estavam prontos
para serem submetidos às nossas experiências.
- Muito bem Srª Professora. E à medida que
ia dizendo, lá ia eu actuando. Primeiro pe-
guei na compressa, limpei a pele, coloquei
o cateter e fiz os tratamentos.
- Muito bem, enfermeira Filomena. Passou
no seu exame.
- Agora são vocês - disse a nossa professora,
para a Inês e para a Ana. 

Todas passámos no exame. De repente, a
nossa professora vira-se e diz:
- Agora toma lá este bisturi. Vais operar o
bebé Tomás a um tumor na barriga.
- Srª Professora, mas eu sou enfermeira e as
enfermeiras não operam tumores.
- Muito bem observado! (foi linda esta ex-
pressão e fartámo-nos de rir). 
- Então agora vais fazer de médica. Fiquei
contente. No espaço de segundos, fui pro-
movida de enfermeira a médica.
- Srª Professora, eu para operar o bebé
Tomás, preciso de uma seringa para aneste-
siá-lo porque, senão, ele sofre muito.

- Tu percebes mesmo disto! - (nova garga-
lhada, pois o seu ar de professora/comen-
tadora era genial). 

E de bisturi vermelho na mão, abri a barriga
do bebé Tomás, extraí-lhe o tumor, cosi a sua
barriguita e, fiquei apta para as cirurgias se-
guintes. Segundo a minha professora, eu
“percebia imenso da matéria”. As minhas co-
legas médicas também passaram no exame.

De brincadeira em brincadeira, de quarto
em quarto, vivemos mais um sábado ines-
quecível nas nossas vidas. Este sábado foi di-
ferente de tantos outros; foi dia de exames
e saímos com dupla profissão: desde sá-
bado, somos enfermeiras e médicas.

Filomena Saraiva
(Voluntária do Núcleo Sul)

Dia de Exames

No âmbito da sua política de responsabili-
dade social, a Quidgest ofereceu à Acreditar
um Sistema de Gestão de Sócios e Mecenas.
Esta nova ferramenta veio facilitar a cen-
tralização, acesso a partilha de informação.
Estamos agora ainda mais próximos daque-
les que Acreditam connosco.

Aumentar
a produtividade

Crowdfunding, ou financiamento colectivo
em português visa, enquanto nova forma de
angariação de fundos, garantir a sustenta-
bilidade de um determinado projecto atra-
vés do esforço colaborativo de vários parti-
cipantes.  

A iniciativa BES Crowdfunding congregou
154 pessoas que, através de doações entre
1€ e 165€, proporcionaram a estadia de
duas famílias na Casa de Coimbra durante
dois meses. Em retorno a Acreditar, en-
quanto entidade beneficiária, fez um agra-
decimento personalizado a cada apoiante.

Mais uma acção que comprova que a solida-
riedade está viva quando somos desafiados
a contribuir para projectos com objectivos
específicos e claros. Não há dúvida, qual-
quer valor faz a diferença!

Novas formas de
financiamento



Reconhecimento
O Prémio BPI Capacitar atri-
buiu à Acreditar uma Menção
Honrosa no âmbito do Pro-
jecto Descobrir Mais - activi-
dades lúdicas com Barnabés,
no valor de 26.784,31€.
Com este importante incentivo
poderemos continuar a propor-
cionar experiências ines quecí-
veis a crianças e jovens que se
encontram em final ou já fora
de tratamento oncológico.

Ser Solidário
Através da Campanha SIBS
“Ser Solidário” foram muitos
aqueles que, na conveniência
do multibanco, fizeram o seu
donativo à Acreditar. Em 6 me -
ses foram angariados 7.099,34€
que constituem um importan -
te contributo para a continui-
dade dos projectos.
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Projecto Aprender+ ajuda a
manter a normalidade
Conceição Osório, mãe da Bárbara, fala-nos da experiência de participação no
projecto e da importância da parceria com a Fundação PT. 

Ainda atordoadas com o diagnóstico, depois de conversa com a professora do
IPO e apesar da recusa inicial da Bárbara, aceitei o desafio da Acreditar para
utilização de sistema de videoconferência.

Quando instalado, a Bárbara reagiu muito bem e no dia seguinte pôde cumprimentar toda a turma. A partir daí foi-lhe possível as-
sistir à maioria das aulas, participar oralmente e responder às questões que lhe foram colocadas. 

A possibilidade de acompanhar a exposição oral e visualizar toda a informação colocada no quadro é fundamental sobretudo porque
a Bárbara está a frequentar o 11º ano de Ciências e Tecnologias e, como tal, tem exames nacionais este ano. 

Familiarizada com o ambiente da turma tornou-se efectivamente um elemento activo, pelo que o regresso da Bárbara decorreu com
toda a naturalidade, uma vez que os colegas estavam habituados à sua presença.

Grata à Acreditar pelo trabalho desenvolvido e em particular pelo protocolo em causa, Conceição salienta que esta solução é essen-
cial para que seja mantida a normalidade possível na vida das crianças e jovem que vivem a experiência da doença oncológica.



Porque é essencial a criteriosa gestão dos recursos que nos são disponibilizados, pedimos que nos indique, via acreditar@acreditar.pt,
o seu endereço de e-mail para o envio digital da Newsletter. Muito obrigado!

Siga-nos no                      e conheça as nossas actividades
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Núcleo Sul
Rua Professor Lima Basto, 73
1070-210 Lisboa
Tel. 217 221 150
Telm. 91 689 72 30
acreditar@acreditar.pt

www.acreditar.org.pt • acreditar@acreditar.pt

Núcleo Centro
Rua Camilo Pessanha, 2 (junto ao
novo Hospital Pediátrico) 
3000-600 Coimbra
Tel. 239 482 027
Telm. 91 230 49 83
a.acreditar_coimbra@sapo.pt

Núcleo Norte
Av. Fernão Magalhães, 2356
4350-160 Porto
Tel: 225 480 405
Telm. 91 689 72 26
acreditar_nrn@acreditar.pt

Núcleo Madeira
Av. Luís de Camões,
Compl. Habitac. do Hospital, 
Bl. 3 r/c.-Esq.
9000-168 Funchal
Tel. 291 742 627
Telm. 91 254 99 72
mg@acreditar.pt

Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro

Açores
Deveriam estar a crescer como duas árvores jovens, lançando raízes à terra e colhendo o sol, para abrigar sombra e alegria.
Seriam  gosto para o olhar e seiva para a vida. Desapiedadamente, uma ceifa, quase com hora marcada, levou-os. Com dor. Acor-
des de uma música sempre sentida trazem-nos de volta. Nas mãos da saudade e de todas as promessas que a vida deixou por cum-
prir, mesmo quando o verão grita como as cigarras em pleno meio-dia.
A saudade antiga dessas ilhas que brevemente habitaram e amaram, vem. De novo. E é nesses momentos que o verso do poeta
grande da insularidade, deles companheiro na riqueza transfigurada, docemente me acalma:
- “Meu coração lágrima inchada, mais de metade pensamento”.

Isabel Mateus 
(Colaboradora da Casa de Lisboa)

O Núcleo Centro da Acreditar desafiou os
pais a colaborarem na angariação de fun-
dos. Com o apoio dos voluntários, todos dei-
taram mãos à obra! 
Entre costura e pastelaria, as encomendas
surgiram em grande número. Desde os sa-
borosos amendoins caramelizados, especia-
lidade dos Açores, aos doces de abóbora
com noz ou aos biscoitos de coco a procura
era intensa. Também os pequenos anjos de
tecido para a lapela tiveram grande sucesso
e andam por aí nas batas de muitos colabo-
radores do Hospital Pediátrico.
Pais e mães partilham a experiência: 
Foi uma óptima terapia porque nos aju-
dou a esquecer os nossos problemas.
Maria Cordeiro

Acreditamos Juntos

Vieram de todo o mundo: de quase todos os paí-
ses da Europa, mas, também, da Índia, Bangla-
desh, África, EUA, Japão, Canadá, América do
Sul... Vieram para trocar experiências, para ouvir
as experiências dos outros. Vieram para partilhar.
Falo da reunião do ICCCPO (Organização Interna-
cional de Associações de Pais de Crianças com
Cancro) que todos os anos se realiza a par da reu-
nião do SIOP (Sociedade internacional de Oncolo-
gia Pediátrica). Durante cinco dias, de 4 a 8 de
Outubro de 2012, em Londres, falámos daquilo
que nos faz mover – crianças com cancro.
Seria impossível falar aqui de todas as experiên-
cias, de todos os contactos, porque a variedade
de apresentações é enorme. Num momento es-
tamos a ouvir alguém partilhar a formação de
uma organização de associações de pais na an-
tiga Jugoslávia, no momento seguinte a expe-
riência de diagnóstico precoce na Roménia ou o
envolvimento dos pais no Japão. Ou uma forma
desafiante de levar as crianças com cancro a co-
municarem a sua experiência. Ou ainda os efei-
tos a longo prazo. Ou ainda...
A próxima reunião é em Setembro. Até lá é dige-
rir toda esta informação.

João de Bragança 
(Presidente da Acreditar)

Confederação de
Associações reunida

em LondresÉ muito importante e todos deviam dar o
seu contributo. Manuel Correia
É uma colaboração dada com muito
amor e carinho e se todos ajudarmos,
conseguimos percorrer o nosso caminho.
Sofia Costa
Esta foi, de facto, uma enorme corrente de
colaboração e partilha entre os pais que ex-
cedeu todas as expectativas. Em apenas
dois meses as nossas famílias angariaram
mais de €3000. 
A angariação de fundos fez-nos sentir
úteis. Manuela Martins.
Espero que o nosso trabalho sirva de ins-
piração a outros pais. Eduarda Rodrigues
Entretanto já começam a surgir novas
ideias! Qual é a sua?




