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NEWSLETTER MARÇO › 2017

Está concretizado o sonho 

e quis dar-se a conhecer 

a 15 de Fevereiro de 2017. 

Não foi por acaso. Neste dia 

comemora-se o Dia Internacional 

da Criança com Cancro.

O sonho chama-se Casa Acre-
ditar do Porto e na sua inaugura-
ção estiveram presentes aqueles 
que nos acompanham: famílias, 
voluntários, mecenas e entidades 
oficiais: a Câmara Municipal do 
Porto, representada pelo Sr. Pre-
sidente Dr. Rui Moreira, a Dra. Fá-
tima Gonçalves em representação 
da ARS Norte e do Ministério da 
Saúde e, ainda, o Dr. Laranja Pon-
tes, Presidente do Conselho de 
Administração do Ipo-Porto. A ce-
lebração terminou com a actuação 
musical do Externato Jardim Flori. 

Este é um equipamento que 
acolhe e proporciona alojamento 
temporário gratuito às famílias de 
crianças e jovens com cancro, em 
tratamento no Centro Hospitalar 
de São João e no IPO Porto, re-
sidentes fora da região do Porto. 
Por isso mesmo situa-se junto 
a estas duas entidades com as 
quais decidiu congregar esfor-
ços através do estabelecimento 
de protocolos que permitem um 
mais simplificado acesso das fa-
mílias a um alojamento que lhes 
proporciona as melhores condi-
ções de bem-estar.

INAUGURAÇÃO DA CASA 
ACREDITAR DO PORTO

A Casa do Porto disponibiliza 
todo o conforto necessário para 
que cada família possa organizar 
a sua vida à semelhança do que 
faz na sua própria casa (confec-
cionar as suas próprias refeições, 
tratar de roupa, limpar os espa-
ços, etc.) bem como de salas de 
convívio destinadas às crianças, 
aos jovens e uma outra para os 
pais de modo a que o ambiente da 

Casa seja o mais familiar e aco-
lhedor possível. 

Neste momento, estão reunidas 
todas as condições para rece-
ber as primeiras famílias e fazer 
desta a sua Casa. Já a partir do 
dia 6 de Março rostos vão entre-
cruzar-se, vidas e desabafos vão 
ser partilhados num espaço de 
acolhimento aconchegante. Aqui 
transmite-se a serenidade e paz 

A Casa do Porto dispo-
nibiliza todo o conforto 
necessário para que cada 
família possa organizar 
a sua vida à semelhança 
do que faz na sua própria 
casa.
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EDITORIAL

Queridos Amigos,
Escrevo este editorial tendo na me-

mória a inauguração da nossa Casa do 
Porto, no passado dia 15 de Fevereiro. 
São boas recordações: uma festa com 
muita gente, a perspectiva de um es-
paço fundamental para quem tem um 
filho com cancro e não tem onde ficar, 
muitos amigos (pais, crianças, volun-
tários, profissionais, médicos, jorna-
listas, mecenas, e tantos outros...). 
Uma casa com boa energia, como di-
zia alguém, com uma decoração ale-
gre e acolhedora.

A Newsletter não se esgota na Casa, 
no entanto. Muito mais haverá para 
ler: campanhas que contribuem com 
verbas fundamentais para a prosse-
cução dos nossos trabalhos, festas 
de Natal, projectos que envolvem os 
nossos Barnabés (sobreviventes) ou 
que pretendem ajudá-los na sua ca-
minhada de integração numa vida ple-
na. Mas também a regulamentação de 
medicamentos pediátricos.

Volto à Casa. Por trás da alegria da 
inauguração está o esforço de uma 
equipa de voluntários e profissionais 
que, durante os inúmeros meses (da 
concepção à decoração e montagem, 
passando pela construção e angariação 
de fundos) não descansou, e que é me-
recedora de um repetido agradecimento.

Acreditar será sempre isto.
J o ã o  d e  B r a g a n ç a

Presidente da Acreditar 
  

Este é um equipamento 
que acolhe e proporcio-
na alojamento temporá-
rio gratuito às famílias 
de crianças e jovens com 
cancro, residentes fora 
da região do Porto. 

INAUGURAÇÃO DA CASA 
ACREDITAR DO PORTO

de que as pessoas nesta fase tão 
difícil das suas vidas tanto preci-
sam. 

Estamos prontos para dar con-
tinuidade ao serviço prestado 
pela Acreditar ao longo de to-
dos estes anos, com esta nova 
resposta que, à semelhança de 
Lisboa e Coimbra, surge agora a 
norte do país.

Tudo quanto se possa imagi-
nar, planear ou antever é, neste 
momento, ideia pensada, palavra 
dita. O que todos ansiamos é ver 
vida nesta Casa, é ver esperança, 
é acreditar que é possível.

Uma palavra de especial apre-
ço e gratidão a toda a socieda-
de civil (particulares, empresas, 
voluntários, pais e amigos) que 
de uma forma ou de outra con-
tribuiu e contribui como peça 
fundamental para a composição 
deste enorme puzzle.

Fazemos um especial apelo ao 
mecenato para que possa dispo-
nibilizar o seu contributo na esta-
dia gratuita das famílias através 

de, por exemplo, o patrocínio de 
um quarto.

Apelamos também ao volunta-
riado, dada a importância do seu 
papel no apoio às famílias e na 
manutenção da Casa. 

Todas as iniciativas que possam 
ser benéficas para esta fase da 
vida das crianças, jovens e seus 
pais e familiares são bem-vindas!

Um bem-haja a todos e vamos 
começar!

S u S a n a  g o m e S  S o a r e S , 
Gestora da Casa Acreditar do 
Porto
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Acreditamos que este é 
um passo importante no 
movimento de defesa dos 
interesses e direitos dos 
sobreviventes de cancro 
infantil.

DREAMING WITH 
SURVIVORS

O arranque aconteceu em 
Dezembro no Porto onde um gru-
po de 40 jovens, entre os 14 e os 
27 anos, partilhou experiências e 
discutiu ideias. Do encontro resul-
taram quatro preocupações fun-
damentais: passaporte do doente 
oncológico; seguros de vida e de 
saúde; cuidar dos cuidadores e 
sensibilização da sociedade.

Estes temas estão a ser traba-
lhados pelos jovens em conjunto 
com uma equipa de tutores cons-
tituída por profissionais com ex-
periência na oncologia pediátrica 
– médicos, psicólogos, assisten-
tes sociais, etc. contando com o 
apoio da rede Dream Teens.

O projecto culminará com um 
2º Encontro Nacional deste gru-
po de sobreviventes onde as pro-
postas de mudança criadas pelos 
próprios serão apresentadas a 
pessoas e entidades com influên-
cia em áreas como a saúde e a 
educação.

Para além da rede Dream Teens, 
criámos parcerias com a Faculdade 
de Motricidade Humana de Lisba e 
Equipa Aventura Social, tendo o pro-
jecto sido financiado pela Roche. 

Acreditamos que este é um 
passo importante no movimento 
de defesa dos interesses e direi-
tos dos sobreviventes de cancro 
infantil, área em que a Acreditar 
actua há mais de 20 anos.

“O Dreaming with Survivors dá 
um propósito à minha doença. Per-
mite-me  usar a minha experiência 
de doente oncológica pediátrica na 
procura de formas de melhorar a 
vida de crianças durante e após o 
período de tratamentos. 
Acredito que terá um grande im-
pacto na nossa sociedade dando a 
conhecer cada vez mais esta rea-
lidade  e sensibilizando para a ne-
cessidade de encarar esta doença 
de forma natural e cada vez mais 
desprovida de sentimentos de pie-
dade”. J o a n a  C o S t a  ›  Barnabé

Inspirado na rede Dream Teens, a Acreditar desenvolveu o projecto 
Dreaming with Survivors que consiste na criação de uma rede 

de sobreviventes de cancro infantil, promotora da discussão das principais 
necessidades de mudança na oncologia pediátrica. 
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PROJECTA-TE

Com o projecta-Te desafia-
mos os Barnabés a pensar no 
seu projecto de vida em três 
passos: conhecer-se mais a si 
mesmo, valorizar a sua história 
e percursos e, por fim, tomar 
decisões. 

Desde Janeiro e até Maio são 14 
os jovens sobreviventes de doen-
ça oncológica que participam 
neste projecto que conta com a 
colaboração formativa do Centro 
de Apoio Integrado (Mussoc) e o 
financiamento da Deloitte. 

As formadoras Ana Maria Oli-
veira e Ana Isabel Carlos descre-
vem a metodologia da formação 
que se baseia na “crença de que 

“Tive a oportunidade de 
me conhecer melhor, saber 
aquilo de que sou capaz e 
pôr-me no lugar dos outros. 
No futuro estarei mais cons-
ciente das minhas capaci-
dades e vou procurar novos 
desafios.” 
Tiago Costa

“Tenho a entrada no mer-
cado de trabalho facilita-
da. Dá-me oportunidade de 
partilhar a minha história 
com os outros e de ouvir as 
histórias dos outros.” 
António Lopes

“Tenho conseguido encon-
trar a minha essência bem 
como uma série de respos-
tas que irão ter uma grande 
relevância tanto na vida pes-
soal, como na vida profissio-
nal”
Tiago Santos

“Ganhei confiança, autoco-
nhecimento, conhecimentos 
e permitiu-me interpretar as 
pessoas de outra forma. Dá-
-me motivação para a vida.”
 João Oliveira

o futuro pessoal, escolar e pro-
fissional deve ser encarado como 
um projecto em construção, pas-
sível de ser reformulado à medi-
da que nos vamos conhecendo e 
ultrapassamos obstáculos. Num 
formato pouco tradicional, que-
bram-se barreiras, rompem-se 
estereótipos e criam-se laços. 
Tudo isto de uma forma dinâmica 
e interactiva”. 

Do contacto tão próximo com 
os Barnabés, as formadoras par-
tilham a sua reflexão: “é verdade 
que a doença durante um perío-
do lhes tirou o poder de decisão 
mas na verdade, ainda assim, fi-
zeram a escolha de não desistir”.

O futuro pessoal, escolar e profissional deve ser encarado 
como um projecto em construção, passível de ser 
reformulado à medida que nos vamos conhecendo 

e ultrapassamos obstáculos.
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MOVIMENTO 
ACREDITAR

De forma a reunirmos os 
meios necessários para 
construir e equipar a Casa 
do Porto, convidámos a so-
ciedade civil a participar no 
Movimento Acreditar durante 
os três meses que antecede-
ram a inauguração da Casa.
Criámos um site específico 
de divulgação e de angaria-
ção de apoios:  onde foi colo-
cada informação relativa às 
Casas Acreditar e em parti-
cular a esta nova casa – pro-
jecto arquitectonico, imagens 
da evolução da obra, etc. 
Durante estes três meses, 
muitos amigos: particulares, 
empresas, escolas e outras 
organizações disseram “sim” 
ao Movimento, dinamizan-
do iniciativas de divulgação 
e angariação de fundos que 
passaram pela partilha de 
banners e vídeos de apoio nas 
redes socais e também a uti-
lização de PINs que demos-
tram publicamente o apoio à 
causa.

RECONHECIMENTO 
E INCENTIVO

O Prémio BPI Solidário dis-
tinguiu o trabalho da Acre-
ditar com um donativo de 
53.025,00€. Este valor foi 
utilizado para equipar a Casa 
Acreditar do Porto que rece-
beu a primeira família no iní-
cio do mês de Março. 

BREVES

CANCRO INFANTIL: 
LEGISLAÇÃO SOBRE MEDICAÇÃO
A 15 de Dezembro o Parlamento 
Europeu aprovou uma resolução 
recomendando a alteração da 
Regulamentação de 2007 sobre 
medicamentos pediátricos, com 
vista a introduzir medidas que fa-
cilitem o desenvolvimento de no-
vas drogas que possam beneficiar 
também as crianças e jovens com 
doença oncológica.
A lacuna existente na legislação, 
que tem levado a que não seja fei-
ta investigação sobre o potencial 
uso de medicamentos, desenvolvi-
dos para tratamento de cancro em 
adultos, em crianças e jovens foi o 
que levou a que organizações de 
pais em toda a Europa e também 
o SIOPE Europa (Sociedade Euro-
peia para a Oncologia Pediátrica) se 
unissem com este objectivo comum.
É agora necessário que a Comissão 
Europeia faça as alterações com 
vista a acolher esta recomendação.
Saiba mais em https://unite2cure.org.

PROMOÇÃO DO BEM
No âmbito da sua política de 
Responsabilidade Social, o 
LIDL levou a cabo uma cam-
panha de Natal de apoio a 
cinco Instituições Particula-
res de Solidariedade Social: 
Acreditar, APAV, ACAPO, RU-
TIS e APEXA.
A “Promoção do Bem” con-
sistiu na doação a estas orga-
nizações de 50% do valor da 
venda de um artigo semanal-
mente em promoção entre os 
dias 5 e 31 de Dezembro.  
O balanço é bastante positivo: 
foram entregues 73.705,60€ a 
cada uma das organizações que 
ao longo do ano beneficiarão, 
também, de apoio material por 
parte do LIDL. A estes donati-
vos acresce a visibilidade ofe-
recida que é sinal de reconhe-
cimento do trabalho realizado. 
O valor doado à Acreditar 
será aplicado na manutenção 
da Casa Acreditar de Lisboa. 
Vamos investir na sua mo-
dernização, tornando-a mais 
eficiente e confortável para 
as famílias aqui residentes.  
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BREVES
HÁ 7 ANOS 

A ANA SOFIA ESTREOU 
A CASA ACREDITAR 

DE COIMBRA
Foram 7 anos. 7 anos desde 
que abriu a minha segunda 
casa que por muito tempo foi 
a primeira. A Acreditar sem-
pre foi uma espécie de refú-
gio, um porto de abrigo para 
cada tempestade que se viria 
a erguer, uma bateria onde 
recarregar energia e boa 
disposição. Um lugar onde 
tudo deixa de ser impossível, 
nem que seja por uma frac-
ção de segundos, mas deixa. 
Tal como a palavra indica, a 
casa Acreditar dá-nos espe-
rança! Felicito assim a casa 
que sempre me acolheu, a 
casa que será sempre minha 
tal como eu farei, de alguma 
forma, parte dela também. 
a n a  S o f i a  C o S t a  ›  Barnabé

Durante um ano, 23 lojas Kid to 
Kid desafiaram os clientes a não 
levar saco e, assim, contribuir com 
0,05€ para a Acreditar.
O resultado foi um donativo de 
10.500,00€ a aplicar na ma-
nutenção da Casa Acreditar de 
Lisboa e uma poupança de 210.000 
sacos no ambiente. A iniciativa 
terá uma segunda edição no ano 
de 2017.

CAMPANHA SACO SOLIDÁRIO

SIC ESPERANÇA E 
PORTO EDITORA 

APOIAM A 
ACREDITAR

Em parceria, estas duas 
organizações apoiaram o 
projecto Aprender Mais da 
Acreditar. 
No final de 2016, quem com-
prou um dos livros infantis 
assinalados com o selo da 
campanha, estava a doar 1€ 
ao projecto que conta com 
voluntários da área da edu-
cação e do desenvolvimento 
para prestar apoio escolar 
gratuito, em casa ou online, 
a crianças e jovens com can-
cro que se encontram im-
possibilitados de frequentar 
a escola. Trata-se de um 
apoio complementar e per-
sonalizado que visa poten-
ciar aprendizagens e com-
petências.

CAMPANHA 
DE NATAL 

DO SANTANDER TOTTA
No âmbito do seu programa 
de Responsabilidade Social, o 
Banco lançou uma campanha 
de apoio à Acreditar destinada 
a equipar e mobilar as quatro 
salas da recém-inaugurada 
Casa do Porto. A iniciativa 
consistiu na venda junto dos 
colaboradores de etiquetas 
para presentes e conjuntos de 
4 blocos com ilustrações da 
Acreditar, comprometendo-
se o Banco a duplicar o valor 
angariado. Esta acção foi um 
sucesso e totalizou o montan-
te de 26.500,00€ o que nos 
permitiu equipar e mobilar 
com todo o conforto a sala dos 
pais, das crianças e dos ado-
lescentes bem como a sala de 
actividades. 
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59º GRANDE 
PRÉMIO NATAL 

EDP
Entre maratonistas e aman-
tes das corridas, foram 7.500 
aqueles que participaram 
nesta competição que, além 
de carismática, é solidária. 
A Acreditar recebeu 1€ por 
cada inscrição, num donati-
vo de 7.500,00€. Este valor 
está a ser aplicado na ma-
nutenção da Casa Acreditar 
de Lisboa que acolhe gratui-
tamente as famílias de longe 
que acompanham os seus 
filhos em tratamento onco-
lógico no IPO de Lisboa. 

NATAL: TEMPO DE CELEBRAR
Como é regra, reunimos aqueles que são a razão de ser da Acredi-
tar: as crianças, os jovens e as suas famílias. 
Porque a geografia assim o obriga, fizemos duas festas: uma no 
Funchal e outra no Porto que juntou as famílias do continente. 
Espaços, temperaturas e sotaques diferentes mas a mesma 
emoção dos (re)encontros. 
As actuações foram muito diversificadas: música pop, fado, ma-
gia, kenpo, teatro, orquestra, palhaços, ventríloco e as clássicas 
actuações de barnabés e voluntários. Graças aos colaboradores do 
Novo Banco que ofereceram mais de 400 presentes, o Pai Natal 
foi muito generoso. O lanche retemperou as forças de todos e foi 
oportunidade para o tão esperado convívio. 

BREVES

SURF POR 
UM SORRISO

O surfista Filipe Jervis lançou-se num novo e pi-
oneiro evento solidário: SURF POR UM SORRI-
SO. A praia de Carcavelos recebeu um grupo de 
Barnabés e familiares para uma aula de surf dada 
pelo Filipe e por outros surfistas profissionais que 
fazem parte do top 20 nacional e proporcionaram 
momentos inesquecíveis a todos.
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 Sobre o Dia Internacional da Criança com Cancro

1. As crianças também podem ter cancro.
2.  O cancro infantil é curável.
3.  É importante ajudar as crianças com cancro não só 
 a sobreviver mas a ter vidas longas, produtivas 
 e com significado.
4.  A prestação de cuidados atempados e de qualidade às  
 crianças com cancro é um direito humano.
5.  Uma morte é demasiado. Todas as crianças merecem  
 uma oportunidade para lutar contra o cancro. 

6.  O cancro infantil é uma doença crónica negligenciada e  
 esquecida. Vamos torná-la prioritária.
7.  Vamos trabalhar em conjunto para minimizar o impacto  
 financeiro da doença na vida das famílias.
8.  Os sobreviventes de cancro infantil têm um valor único  
 no nosso futuro. Deveremos denunciar e agir contra 
 qualquer forma de discriminação. 

Núcleo Regional Sul
Rua Prof. Lima Basto, 73 
1070-210 Lisboa    
Telefone:  21 722 11 50
E-mail: acreditar@acreditar.pt

Núcleo Regional Centro
Rua Camilo Pessanha, 2
3000-600 Coimbra 
Telefone: 239 482 027
E-mail: acreditar_nrc@acreditar.pt

Núcleo Regional Norte
Rua Académico Futebol Clube, 364
(junto ao IPO) 4200-602 Porto
Telefone: 22 548 04 05
E-mail: acreditar_nrn@acreditar.pt

Núcleo Regional da Madeira
Av. Luís de Camões, Complexo 
Habitacional do Hospital, 
bloco 3, r/c Esq. 
9000-168 Funchal
Telefone: 291 742 627
E-mail: mg@acreditar.pt

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS


