
Queridos Amigos,

Não foi exactamente assim, mas a ideia
vence a realidade: há vinte anos, um
grupo de Pais à volta de uma mesa.
Apesar das diferenças, uma semelhan -
ça – todos tinham um filho com cancro.
Apesar dos códigos que identificam ori-
gens, geografias, culturas, uma lingua-
gem comum: o espanto, o medo, a an-
gústia, o desconhecimento. Dentro de
cada um destes Pais, também a espe-
rança.
Há vinte anos nascia a Acreditar  - As-
sociação de Pais e Amigos de Crianças
com Cancro. De lá para cá juntaram-se
outros Pais; recebemos voluntários,
profissionalizámos a estrutura, cons-
truímos Casas; somos crescentemente
(re)conhecidos, o nosso trabalho é uma
referência. 
O que somos não se deve ao acaso: é
obra da determinação dos fundadores,
da competência e dedicação dos pro-
fissionais e voluntários. É obra dos que
venceram a batalha e que afirmam que
o sucesso é possível. É obra do mece-
nato. É obra dos Pais que nos entregam
parte da sua vida.  É obra das crianças
por quem existimos.
20 anos de Acreditar é também isto.

João de Bragança
Presidente da Acreditar
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A Acreditar foi maturando e em 1994 nasceu formalmente. 

20 anos depois tem uma história plena de trabalho, emoções e uma riqueza humana que outros vão

descrever nesta newsletter bem melhor que sei fazer.

Essa riqueza permite projectar os próximos 20 anos como o período em que a Acreditar ganhará ainda

mais relevância como parceiro na área da saúde, como voz dos pais e dos jovens, como organização

incontornável quando estejam em causa os direitos das crianças e jovens com cancro e isso sem per-

der a qualidade, a transparência e a humanidade que foram o timbre dos últimos 20 anos.

Margarida Cruz
Directora-geral

20 Anos com os olhos no futuro

Nada melhor do que esta data para agradecer a todos aqueles que diariamente contribuem para a exis-

tência e manutenção desta Associação. Esta que foi e é um porto de abrigo para os pais e crianças nos

mais diversos níveis, quer no acolhimento, quer no carinho, na disponibilidade, no voluntariado, pe-

rante esta situação que a todos nos pegou de surpresa.

Muito obrigado a todos os envolvidos; aos voluntários que abdicam de umas horas das suas vidas para

darem o que têm de melhor as estas crianças; aos profissionais de saúde que diariamente lutam não

só para a cura, mas também em dar dignidade e a minimizar ao máximo “o que é de menos agradá-

vel” dentro de todo este processo.

Não podia deixar de homenagear as nossas crianças, pequenos grandes heróis, em que, na fase mais

pura e inocente da vida, que é a infância, enfrentam grandes, se não a maior provação da sua vida.

Todos os dias agradeço a Deus, pelas boas pessoas que fizeram e fazem parte das nossas vidas, pela

cura da nossa filha, pela existência desta Associação, que nos facultou uma bela casa, tão bem situada,

ali mesmo pertinho do hospital, um marco que é deveras fundamental e por nunca termos deixado de

acreditar, porque como a celebre frase diz enquanto há vida há esperança.

Andreia Serrão, mãe 

Obrigada
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Acreditar primeiro
Quando a primeira Casa da Acreditar foi inaugurada recordo-me
desse dia como se fosse hoje.
A azáfama, a alegria, muitas emoções e sentimentos misturados.
Mas há uma frase que ouvi no pequeno discurso de uma oradora con-
vidada que retenho até hoje:
- “ Vocês acreditaram primeiro do que todos os outros “.
Penso que este continuará a ser o timbre da Acreditar agora que os
20 anos são assinalados com os olhos postos  no futuro. 
Acreditar primeiro, sempre, e congregar muitos à nossa volta.

Isabel Mateus
Colaboradora da Casa de Lisboa 

Acreditar nas Famílias
Escrever sobre o que faço é um lugar-comum, agora escrever sobre
como me sinto ao fazer o que faço, é descrever quão pequena sou pe-
rante estas crianças e jovens e suas famílias que face a esta doença
mantêm uma coragem e uma força inabalável. 
Acreditando nestas famílias, que acreditam sempre, é que as pode-
mos ajudar e apoiar em momentos tão difíceis de ACREDITAR.

Rita Caldeira
Assistente Social no Hospital Dr. Nélio Mendonça, Madeira

Acreditar de saltos altos
Quando recentemente uma das minhas filhas completou 20
anos, dei com ela toda aperaltada, de saltos altos, impeca-
velmente trajada, para festejar. Enquanto lançava uma
busca à memória, reparei como andava com dificuldade em
cima daqueles sapatos. Lembrei o nascimento, os primeiros
passos, as vocalizações, a interação com as pessoas, as con-
quistas e os feitos, os trabalhos, os dias e dias de estudo, as
provas, as dificuldades e as aptidões alcançadas. E agora
vejo-a confiante nos propósitos, ardente nos desejos de rea-
lizar os seus sonhos, embora muito titubeante naqueles sa-
patos de tacões altos. 
A Acreditar é uma jovem adulta que cresceu agarrada a qui-
meras que conseguiu realizar, arrebatando alegria a muitas
crianças. Agora, com 20 anos de idade, ainda necessitada de
pai e de mãe, movimenta-se, orgulhosa, nos seus saltos
altos, movida pelo sonho de sair de casa para uma Nova
Casa. Está autónoma e confiante, mas falta-lhe ainda força
para constituir um lobby capaz de influenciar os poderes es-
tabelecidos, de modo a melhor fazer ouvir a voz daqueles
que representa. E cumpre-lhe manter e elevar o nível das
suas prestações, com os pés no chão e os olhos no futuro.
Bela jovem esta Acreditar.

Armando Pinto
Director do Serviço de Pediatria do IPO do Porto



Em conversa com
Bernardete Fernandes
Enfermeira no Serviço de Pediatria do Hospital Central do Funchal

Há quanto tempo trabalha em pediatria oncológica?

Iniciei a minha actividade profissional em 1988 no serviço de

pediatria. Nessa altura já se faziam tratamentos a criança de

oncologia no serviço. Aos poucos fui conhecendo estas crianças

e famílias e tomando consciência da nossa realidade e do nosso

papel enquanto enfermeiros. Fiz integração aos poucos com

colegas que já cuidavam destas crianças há mais tempo, ex-

plorando a problemática da oncologia pediátrica, tomando co-

nhecimento dos protocolos e tratamentos. Desde essa altura

que presto cuidados a estas crianças e famílias em regime de

hospital de dia de oncologia e enquanto internadas.

Em que se distingue este trabalho da pediatria em geral, quer

do ponto de vista médico quer humano?

A pediatria oncológica exige do profissional um grande conhe-

cimento nesta área, envolvimento com as crianças e famílias

com sensibilidade, paciência, atenção, carinho, disponibilidade

a até mesmo compaixão. São crianças especiais que estão a

passar por um processo muito doloroso, com sofrimento a vá-

rios níveis, afectando toda a família. Exige também o saber

trabalhar em equipa, o saber ser, o saber fazer e o saber estar. 

Como o cancro é uma doença crónica exige muitas vindas da

criança/família ao serviço para análises de controlo, trata-

mentos e exames auxiliares de diagnóstico, o que implica um

grande conhecimento destas crianças e famílias: suas necessi-

dades, dificuldades, alterações da estrutura e organização fa-

miliar, capacidades físicas e emocionais para cuidar da criança,

suporte familiar e social. O profissional acaba por ter uma li-

gação muito próxima a estas crianças, estar sensível para a dor

e o sofrimento que muitas vezes está associado aos tratamen-

tos e saber lidar com todos os problemas que a criança passa

neste processo moroso.

Entende que as crianças da Madeira têm as mesmas oportuni-

dades e direitos que as restantes crianças em Portugal?

Pelo facto de viverem na Madeira estas crianças ficam priva-

das de algumas coisas por não terem tanta facilidade e

acesso a serviços e tratamentos como as do Continente. A

distância a que ficam sujeitas, por vezes por longos perío-

dos, longe da família, amigos e escola, deixando para trás

muitas aquisições importantes na sua vida tira-lhes a opor-

tunidade de viverem cada etapa do seu desenvolvimento de

forma saudável, perto dos seus familiares, privação de par-

ticipar em festas familiares e escolares, privação da relação

familiar, do seu grupo de amigos e outras. Muitas vezes têm

de se deslocar ao Continente para fazer exames, tratamen-

tos médicos ou cirúrgicos o que implica uma grande mudança

na organização da estrutura familiar, mais gastos financei-

ros, pois a instituição apenas financia as despejas com a

criança e um acompanhante. 

Os direitos são os mesmos, mas por vezes a demora em con-

segui-los poderá não ser a mesma que as do continente. 

Que alteração tem assistido no panorama da oncologia pediá-

trica em Portugal?

O aparecimento de novos medicamentos e terapias inovado-

ras no tratamento do cancro, técnicas de diagnóstico, maior

formação dos profissionais, bem como investigação nesta

área. Na Madeira o facto de, actualmente, se poder ter

acesso a radioterapia e ressonância magnética veio sem dú-

vida facilitar a vida destas crianças. Penso que o próximo

passo será a criação de unidades de cuidados paliativos para

estas crianças.

O que acha que poderá ser feito para melhorar a qualidade de

vida destas crianças?

Trabalhar em equipa, importante no cuidar com qualidade as

crianças e dar apoio às suas famílias. Mais reuniões em equipa

para discussão do plano de cuidado às crianças, principalmente

quando internadas e em cuidados paliativos. 

Apoio ao domicílio por uma equipa com formação em oncolo-

gia e cuidados paliativos, quando o tratamento curativo já se

esgotou, de modo a que estas crianças possam ser cuidadas no

seu ambiente familiar, próximo dos seus entes queridos e dos

seus objectos pessoais. Haver maior disponibilidade de medi-

camentos, equipamentos e ainda mais formação para os pro-

fissionais nesta área.

Onde poderá a Acreditar encaixar-se nessa visão de futuro?

Interligação com a oncologia pediátrica no sentido do apoio às

crianças e famílias. Este apoio poderá ser a nível material e de

equipamento quando a família tem dificuldades económicas,

apoio financeiro para adquirir algum bem necessário, apoio

emocional às crianças e famílias tanto a nível hospitalar como

no domicílio. Também acho pertinente fazerem-se reuniões pe-

riódicas com os voluntários da Acreditar, formação aos volun-

tários para melhor lidarem com estas crianças e apoiarem as

famílias. 
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A minha família Acreditar
A Acreditar é uma família onde crescemos, aprendemos
a cair, mas também aprendemos a levantar. Se hoje posso
contar o que me aconteceu, muito se deve ao que a Acre-
ditar fez por mim, nunca me faltou nada e fez-me cres-
cer! 
Fazer parte da família que é a Acreditar ensina-nos a so-
nhar, ter ambição e vontade de viver!  Ensina-nos a ul-
trapassar todos os obstáculos e vencer os desafios, en-
sina-nos a dizer: Eu acredito! Eu consigo!
Hoje, com os meus 20 anos, sei que grande parte daquilo
que sou hoje o devo à Acreditar, fizeram tudo por mim,
não só curaram a minha doença, como me tornaram no
homem que sou hoje. A Acreditar fez-me um homem que
hoje acredita na vida, acredita em milagres, acredita que
há sempre uma forma de dar a volta à situação, pois
quem vence um cancro, vence tudo na vida!
Se o venci  devo-o a Acreditar, se hoje estou aqui a es-
crever este texto de felicitação pelos seus 20 anos é gra-
ças a todo o carinho e dedicação que esta família me
deu, sim, a Acreditar é uma família, uma família da qual
eu faço parte!
Não existem palavras possíveis para definir a importância
da Acreditar na minha vida, para além de ser graças a ela
que hoje posso escrever-lhe este texto, mesmo depois
de vencer o cancro continua a fazer parte da minha vida
e irá fazer sempre!
Obrigado Acreditar!

Pedro Escaleira, Barnabé

Dia 15 de Fevereiro
em Movimento!

No dia 15 de Fevereiro, Dia Internacional da Criança com Can-
cro, lembramos as crianças, suas famílias e todos aqueles que,
diariamente, se empenham nos cuidados, tudo fazendo para
minimizar o sofrimento inerente à vivência da doença. Ao as-
sinalarmos este dia recordamos, inevitavelmente, momentos
menos bons mas, acima de tudo, transmitimos esperança e
vida porque sabemos que vale a pena Acreditar!
Enquanto instituição que lida diariamente com esta reali-
dade, cumpre à Acreditar dar a conhecer à sociedade a vi-
vência da doença oncológica nas crianças e jovens e sensi-
bilizar para a importância do apoio a estas famílias.  
Assim, este ano promovemos uma Semana de Sensibilização
para o Cancro Infantil em que, através da utilização de pul-
seiras criadas para o efeito, os nossos amigos foram desa-
fiados a mostrar publicamente o apoio a esta causa! Agra-
decemos ao voluntário Ricardo Bonacho, aos pais, voluntários
e sócios o empenho nesta iniciativa.

A Semana culminou com uma acção repleta de movimento,
cor e muita energia - um Flash Mob em plena estação de
Metro da Trindade, no Porto. Muito nos alegramos com a par-
ticipação e colaboração de todos! O nosso obrigado particu-
lar à Escola Balleteatro, ao Metro do Porto, à Maria Bolacha,
à Dª. Cristina Almeida, à Alba Design, ao nosso voluntário João
Brochado e ao Porto Canal. No frenesim de entradas e saídas
de metro, estamos convictos de que quem por lá passou não
ficou seguramente indiferente à causa que abraçamos.

Terminamos esta Semana de Sensibilização com a certeza de
dever cumprido por mais este gesto que, na sua medida,
contribuiu para a qualidade de vida e bem-estar das crian-
ças e famílias que apoiamos. Partilhamos esta pequena con-
quista seguros de que nas pequenas vitórias se alcançam
grandes metas! 
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Sinergias com a Acreditar
Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos.
Chegamos? Não chegamos?
Haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos.
Basta a fé no que temos, basta a esperança naquilo que
talvez não teremos.
Basta que a alma demos, com a mesma alegria ao que
desconhecemos
E ao que é o dia a dia
Chegamos? Não chegamos?
-Partimos. Vamos. Somos
Sebastião da Gama

Este poema serviu para reflexão sobre a importância da
Associação Acreditar com a qual tenho o privilégio de
colaborar desde há quinze anos enquanto Assistente So-
cial de referência do Serviço de Oncologia do Hospital
Pediátrico de Coimbra.  
Felicito todos os que estiveram na génese da Associação
bem como os que estão a dar continuidade a este pro-
jecto. Dedicação, Disponibilidade, Determinação fazem
com que a Acreditar seja um pilar das Famílias!...
Ao Assistente Social enquanto agente de mudança, compete
com base numa abordagem holística e sistémica intervir
junto da família na adaptação à situação de doença. Esta
depende das experiências prévias com a mesma e do “back-
ground” socioeconómico, cultural e pessoal de cada um.
O diagnóstico social é necessário para garantir a eficácia
de qualquer projecto de intervenção, sendo o garante da
adequabilidade das respostas às necessidades de cada fa-
mília. Em tempos de crise, cada vez mais famílias em si-
tuação de vulnerabilidade recorrem ao Serviço Social.

A rede formal materializa-se em Associações como a
Acreditar, permitindo a satisfação de necessidades que
nem sempre a rede informal (família, vizinhos e amigos)
podem ou conseguem colmatar.
A Acreditar tem tido um papel activo de intervenção so-
cial que passa pelo conceito de responsabilidade social.
O envolvimento dos seus dirigentes neste projecto, bem
como de todos os colaboradores e voluntários, aumenta
a eficiência e eficácia na rentabilização das respostas às
solicitações apresentadas. Assim, enquanto rede de su-
porte formal e tendo por missão “tratar a criança com
cancro e não só o cancro na criança”, tem proporcio-
nado as seguintes respostas: 
- Acolhimento a doentes e famílias deslocadas (constru-

ção e sustentabilidade da Casa); 
- Apoios como medicação, subsídios eventuais, cabazes

de géneros alimentares e outros;
- Implementação de medidas no sentido de humanizar o

serviço de Oncologia do Hospital Pediátrico e ainda a
parceria no projecto “ Voluntários por um sorriso”.

Têm sido potenciadas sinergias no sentido de se dar sem-
pre uma resposta tendo como princípios a excelência, o
exercício de uma cidadania activa e a defesa dos direi-
tos humanos.

Rosa Gomes, Assistente Social do Hospital Pediátrico de
Coimbra 

O tempo passou … a Acreditar ficou!
Seja hoje, amanhã, ou depois, ou quem sabe daqui a 20 anos, a Acreditar estará sempre no
mesmo lugar onde ficou, nos corações de quem lá passou.

Pois, é com o nosso testemunho que iremos afirmar que a Acreditar trata da criança com can-
cro e não só o cancro da criança. Esperemos que os que lá passaram estejam de olhos postos
a ver o que Acreditar é capaz de fazer com a nossa colaboração e dedicação. Pois a visão que
temos hoje da Acreditar será a mesma num futuro próximo ou quem sabe daqui uns anos, terá
sempre seguidores, porque todos juntos lutam pela mesma causa: fazer da criança com can-
cro, uma criança feliz, única e melhor.

Teresa Teles, Barnabé 



Siga-nos no facebook           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
acreditar_nrc@acreditar.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

A ACREDITAR foi para nós como um Porto de Abrigo, onde encontrámos apoio e re-
fúgio para a tormenta da nossa vida. Nela vivemos as nossas angústias, os nossos
medos, ganhámos força e coragem para continuar! Pela minha parte continuei. Vi-
sito a casa e as pessoas sempre que possível. Gosto de voltar aos locais onde fui
feliz, porque, apesar de tudo, fui e sou feliz na ACREDITAR!
Mas tudo isso só foi e continuará a ser possível com a boa vontade, o voluntarismo,
o desprendimento e espírito de Missão de todos aqueles que, remunerados ou não,
dedicam a sua vida, os seus tempos livres, as suas folgas e escapadelas à causa da
ACREDITAR! 
É nossa Missão, pais, amigos, familiares de crianças com cancro, contribuir com
um pouco do nosso tempo, da nossa disponibilidade, dos nossos excessos para uma
causa como esta. Se cada um fizer um bocadinho, todos juntos faremos muito e tor-
naremos a nossa vida, a vida dos outros e principalmente a das crianças muito mais
agradável para ser vivida! Muitos projectos estão na calha que só serão concreti-
záveis com a ajuda e participação de todos. 
Como sempre digo, no meio de tudo o que se passou, muitas coisas boas aconte-
ceram e a ACREDITAR foi uma delas!

Parabéns, ACREDITAR!!! Venham mais vinte!!!
Fernando Lau, Pai

Ajude-nos,
receba a

Newsletter
por e-mail

Porque é essencial a criteriosa gestão
dos recursos que nos são disponibiliza-
dos, pedimos aos nossos leitores que
nos indiquem o endereço de e-mail
para o envio digital da Newsletter. 
acreditar@acreditar.pt
Muito obrigado! 

A Missão de Acreditar num Porto de Abrigo 

A Acreditar  continua a contar com o apoio
da White, essencial no bom funcionamento
do trabalho de escritório.


