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NEWSLETTER MARÇO › 2018

Como é habitual neste dia, a 
Acreditar sensibiliza a socieda-
de em geral para as dificuldades 
com que se deparam as famílias 
de crianças e jovens com cancro e 
apela aos decisores por medidas 
que permitam o acesso, em tem-
po útil, a melhores apoios sociais 
e escolares bem como a melho-
res tratamentos e medicamentos. 

No dia em que o mundo se dedi-
ca a olhar as questões do cancro 
infantil, o Sr. Presidente da Repú-
blica visitou a Casa Acreditar de 
Lisboa onde conheceu um grupo 
de Barnabés que com ele partilhou 
histórias de vida e deu a conhecer 
aquelas que são as suas principais 
preocupações:
· necessidade de criação de um 
Passaporte do Doente Oncológi-
co - documento que reúne toda a 
sua informação clínica dando-lhe 
maior controlo sobre a sua saúde. 
· alargamento ao resto do país de 
uma consulta de seguimento após 
a alta médica, à semelhança do que 
acontece no IPOLisboa;
· criação das condições necessá-
rias para que o IPOLisboa receba 
no seu Serviço de Pediatria crian-
ças até aos 18 anos, como está le-
galmente previsto e acontece nos 
restantes centros nacionais de re-
ferência em oncologia;
· atenção dos decisores aos direitos 
sociais e laborais dos cuidadores.

15 DE FEVEREIRO
DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA COM CANCRO:
O MUITO QUE HÁ POR FAZER EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Todos os anos são diagnostica-
dos em Portugal cerca de 400 no-
vos casos de cancro pediátrico e a 
sua incidência tem vindo a aumen-
tar cerca de 1% ao ano, sendo a pri-
meira causa de morte por doença 
em crianças com idade superior a 
um ano. A boa notícia é o facto de a 
taxa de sobrevivência ser, em mé-
dia, de 80%, o que nos demonstra 
como é imperativo efectivar medi-
das que garantam aos sobreviven-
tes uma vida produtiva e com sig-
nificado. Aliás, o Dr. Nuno Miranda, 
Director do Programa Nacional 
para as Doenças Oncológicas, con-
vidado a estar connosco neste dia, 

salienta que as taxas de sobrevi-
vência estão a aumentar e que a 
sobrevivência suscita, também ela, 
novos desafios. 

Sensível a todas estas questões, 
o Sr. Presidente da República é pe-
rentório ao afirmar que “a socieda-
de tem que ir mais longe no acom-
panhamento a estas pessoas”. 

Defendemos que é responsabili-
dade de todos nós criar condições 
para que estas famílias consigam 
dedicar-se, com serenidade e de 
forma digna, ao período de trata-
mentos e consequente conquista 
de uma vida plena de liberdade e 
possibilidades após a doença.
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EDITORIAL

Queridos Amigos,
Na nossa mente estão ainda os 

ecos do passado dia 15 de Feve-
reiro, Dia Internacional da Crian-
ça com Cancro. Embora este seja 
um dia especial, de uma certa 
forma não é mais do que um dia, 
pois a nossa actividade não se es-
gota aqui. A newsletter que agora 
chega às vossas mãos dá conta de 
tudo o que temos feito – ou tam-
bém daquilo de que temos sido 
beneficiários - nos últimos meses.

A Acreditar fez-se ouvir em vá-
rias estações de rádio – Renas-
cença, SIM e Mega Hits – numa 
campanha para a Casa do Porto. 
A Acreditar fez-se ver no Polo Sul, 
até onde Ângelo Felgueiras, com 
a tenacidade dos nossos Barna-
bés na alma, levou a bandeira da 
nossa associação e trouxe um do-
nativo que muito fará pela Casa 
de Lisboa. A Acreditar fez-se 
sentir, com a visita do Presidente 
da República à nossa Casa para 
ouvir falar de passaporte do so-
brevivente, de direitos sociais, de 
consultas de acompanhamento.

Muito mais haveria para dizer 
sobre o dia 15 de Fevereiro: a Casa 
de Coimbra faz 8 anos, a Casa do 
Porto faz 1. Mas todos os dias – 
todos, mesmo! - celebramos vitó-
rias; todos os dias temos frases de 
esperança e de confiança, gestos 
de agradecimento aos mecenas, 
profissionais, voluntários, que nos 
ajudam. As crianças e jovens que 
acompanhamos merecem-no.

E Acreditar, no fundo, é sempre isto.

Jo ã o d e  Br a g a n ç a

Presidente da Acreditar     

CASA DE COIMBRA 
DE PORTAS ABERTAS 

ÀS FAMÍLIAS DE LONGE

A Acreditar sonhou, reuniu es-
forços e faz agora 8 anos que er-
gueu a Casa de Coimbra. Estamos, 
desde então, de portas abertas às 
famílias que residem fora da área 
do Hospital Pediátrico de Coim-
bra e que aí acompanham os seus 

filhos. Como acontece todos os 
anos celebramos o aniversário 
abrindo as portas àqueles que 
connosco fazem esta caminhada: 
famílias, barnabés, voluntários, 
sócios, mecenas e tantos outros 
amigos.

Parabéns e obrigada pelo tempo que aí passei com os meus fi-
lhos, Miguel e Catarina. Tempos maus que deixam saudade... Como é 
que é possível sentir saudade de um período de tantas incertezas, 
medos, angustias?! Porque vocês existem, os voluntários existem, 
ganham-se novos amigos de luta... Porque enquanto aí estamos, 
também conseguimos ser felizes pois ganhamos uma nova famí-
lia. Claro que temos saudades dos filhos que ficaram em casa, da 
família que está longe, sentimos medo, sentimo-nos perdidos mas 
sem vocês tudo seria mais complicado. Obrigada. 

Mafalda Ventura, mãe



· 3 ·

Desde Março de 2017 
foram 31 as famílias 

que fizeram desta a sua casa 
durante os tratamentos 

oncológicos dos seus filhos no IPO 
Porto e no Hospital de São João. 

De um momento para o outro es-
tas famílias viram-se confrontadas 
com uma nova realidade: o diagnós-
tico recente da doença, a mudança 
de cidade, a adaptação a novas ro-
tinas, o enfoque no tratamento da 
doença. Este tem sido o seu porto 
de abrigo, de aconchego e seguran-
ça. Aqui formam-se novas famílias 
dentro da família e os laços cres-
cem!

Os pais podem descansar e reve-
zar-se enquanto têm os seus filhos 
internados, fazer as suas refeições, 
tratar das suas roupas, recarre-
gar energias e procurar um sorri-
so sempre presente nos rostos da 
equipa e dos voluntários. 

As crianças dão espaço à sua 
criatividade, brincam como se nas 
suas casas estivessem e chamam-
na de “casinha”. A “casinha” dos 
afectos, dos mimos, dos brinquedos 
e dos novos amiguinhos.

Os jovens, fruto da sua idade, de-
dicam-se às novas tecnologias, aos 
jogos, aos desenhos e puzzles na 
sala que é deles.

As actividades começam a fluir: 
yoga em família, cabeleireiro, mani-
cure, pédicure, estética e a celebra-
ção de datas festivas. Muitos outros 
dias especiais por aí virão!

Na rectaguarda está a Acreditar a 
observar orgulhosa todo este bem
-estar e salutar convivência entre 

CELEBRAMOS O PRIMEIRO ANO 
DA CASA DO PORTO 

famílias e, mesmo quando as coisas 
correm menos bem, existe a certeza 
de termos contribuído para atenuar 
e promover a qualidade de vidas das 
famílias.

Aos voluntários, sócios e mece-
nas uma palavra de enorme grati-
dão! Parabéns a todos! 
Susana Gomes Soares, Gestora da 

Casa Acreditar do Porto 

UMA MÃO AMIGA QUANDO TUDO 
PARECE ESTAR CONTRA NÓS

Estamos a comemorar o primeiro 
aniversário deste espaço que acolhe 
pais, crianças e jovens com cancro.

Escrevo-vos na qualidade de mãe 
de um adolescente com esta proble-
mática que esteve a residir na Casa 
Acreditar, quase permanentemente, 
dias a fio, durante a maior parte do 
ano de 2017. Aqui vivi momentos di-
fíceis, porém, pude também conhe-

cer outras famílias que, como eu, 
temiam pela vida dos seus filhos e, 
com elas, partilhar amizade e soli-
dariedade bem como as pequenas 
conquistas do dia-a-dia, sobretudo 
quando chegávamos dos tratamen-
tos hospitalares. Neste contexto, 
reaprendemos a dar valor àquilo 
que realmente interessa nesta Vida 
e encontramos uma mão amiga que 
nos auxilia quando tudo parece es-
tar contra nós.

Parabéns Acreditar! 
Paula Guedes, Mãe

MAIS CORAGEM E ESPERANÇA
Um ano de existência. Parabéns a 

toda a organização, funcionários e 
voluntários envolvidos.

A existência desta Casa, deste 
espaço magnífico, já fez a diferen-
ça em muitas crianças e suas famí-
lias. Por lá já passaram muitos e o 
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testemunho que recebemos é muito 
positivo e gratificante. Sentem-se 
mais seguro, com mais coragem e 
esperança em dias melhores. 

Continuem nesta saga de FAZER 
BEM. Só assim se conseguirá fazer 
a diferença prestando um acolhi-
mento de qualidade a todos os que 
precisam e, eventualmente, inspirar 
outras organizações. Bem Hajam.
Esperança Silva Rocha, directora 

Serviço Social IPO Porto

ENTREAJUDA, SEGURANÇA 
E HUMANIZAÇÃO 

A Casa Acreditar no Porto, à se-
melhança de congéneres, constitui 
um importante suporte para as fa-
mílias de  crianças com doença on-
cológica.

A articulação interinstitucional 
tem funcionado com base no res-
peito pelos critérios de ingresso de-
finidos e pela avaliação técnica.

O facto de a Associação Acreditar 
possuir experiência de referência no 
apoio às famílias de crianças com 
doenças oncológicas  é uma mais-
valia para as famílias que passam 
a usufruir de um espaço acolhedor 
e confortável. Sem este recurso al-
gumas famílias ficariam sujeitas a 

penosas deslocações ou alojamen-
tos em condições não adaptadas à 
situação de uma criança em trata-
mento oncológico.

Volvido um ano, podemos afirmar 
que a Casa Acreditar no Porto mais 
do que um equipamento social, 
constitui um importante suporte 
para as famílias, permitindo uma 
inestimável entreajuda, um espaço 
de segurança e de humanização.
Alexandra Duarte, coordenadora 

da Unidade de Acção Social 
do Centro Hospitalar São João

SER VOLUNTÁRIO 
NA CASA DO PORTO 

No primeiro dia na Casa achava 
que as crianças iam estar frágeis, 
tristes e quietas e que a minha 
função ia ser animá-las, brincar e 
fazê-las rir. Que inocente eu era! 
Quando cheguei, só encontrei crian-
ças felizes, cheias de energia e com 
vontade de jogar todos os jogos e de 
brincar com todos os brinquedos da 
Casa. Não fossem os cabelinhos ra-
pados e eu nunca iria conseguir adi-
vinhar, se as visse num outro con-
texto, que viviam permanentemente 
com o “bicho mau”! Saí da Casa, 
muitas vezes, cansada, os braços 

CELEBRAMOS O PRIMEIRO ANO 
DA CASA DO PORTO 

e as pernas a doer de tanta brin-
cadeira, mas de coração tão cheio! 
De alma tão limpa! De felicidade tão 
extrema! Parabéns e obrigada por 
tudo! 

Kátia Reis, voluntária 

Ao longo destes meses tenho sen-
tido o quanto as crianças valorizam 
a presença calorosa dos voluntá-
rios. A par de uma grande respon-
sabilidade, este trabalho represen-
ta para mim uma oportunidade de 
contribuir para momentos de ale-
gria, descontracção e criatividade.

Raquel Dora, voluntária 

Fazer voluntariado na Casa tem 
sido uma experiência magnífica. É 
gratificante para ambas as partes, 
uma palavra de conforto da minha 
parte e um ensinamento da outra. 
Conheci pessoas por quem ganhei 
um enorme carinho e me transmi-
tiram uma experiência de vida única 
e inesquecível. A cada dia que pas-
so na Casa aprendo que existe uma 
força inexplicável quando se trata 
de cuidar daqueles de quem ama-
mos, vejo isso reflectido em cada 
pai, mãe, avó(ô), tia(o), que acom-
panha as crianças e adolescentes. 
Também os “meus” meninos me 
ensinam a ver a vida com outros 
olhos, há sempre um lado bom em 
todas as histórias e eles estão cons-
tantemente a demonstrar-me isso. 
Força, Amor e Esperança, rege a 
vida daquelas famílias e com elas 
tenho aprendido a ser melhor a 
cada dia. ACREDITAR é uma pala-
vra de ordem e fazê-lo juntos torna 
tudo mais fácil. 

Carla Coelho, voluntária

As crianças dão 
espaço à sua 
criatividade, 

brincam 
como se nas 
suas casas 
estivessem 

e chamam-na 
de “casinha”.
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 Ângelo Felgueiras 
decidiu ir ao Pólo Sul e, 

a este desafio, aliar o apoio 
à Acreditar, 

criando para isso o projecto 
Esquiar por uma Causa. 

O Ângelo Felgueiras é piloto de 
aviação, aventureiro e dono de um 
grande espírito solidário. Depois de 
escalar várias montanhas e chegar 
ao Pólo Norte, decidiu ir ao Pólo 
Sul e, a este desafio, aliar o apoio à 
Acreditar, criando para isso o pro-
jecto Esquiar por uma Causa. 

Foram 1.100km esquiados em 
57 dias com temperaturas extre-
mas (-40º), inúmeras privações e 
uma imensa motivação: a força dos 
Barnabés que, segundo o Ângelo, 
“aguentam tudo”. 

A admiração pelos Barnabés e 
a sua tão característica vontade 
de viver foi determinante para que 
ganhasse a energia necessária para 
terminar o desafio. Ao longo da via-
gem e graças às tecnologias, foi 
partilhando connosco o impacto da 
história de vida destes jovens nes-
ta sua experiência limite. “Sempre 
que estou cansado penso nos Bar-
nabés e passa-me logo o cansaço. 
Eu tenho um caminho e, tal como 
eles, tenho dias de euforia e dias 
de desespero. Tudo se ultrapassa. 
É preciso Acreditar e eles precisam 
da Acreditar”. 

Ao chegar ao Pólo Sul e com o 
saber de experiência feito, diz-nos 
que “se acreditarmos e lutarmos 
por aquilo em que acreditamos so-
mos imparáveis. Conseguimos fa-
zer tudo”. 

ATÉ AO PONTO 
MAIS A SUL

Com uma equipa de amigos de-
dicada a dar a conhecer o projecto, 
o Ângelo reuniu vontades e, entre 
empresas e particulares, angariou 
42.833,14€. O cheque simbólico foi 
entregue à Acreditar no dia 15 de 
Fevereiro na presença do Presiden-
te da República. 

Completamente maravilhados 
com o feito alcançado – o Ângelo foi 
o primeiro português a pisar o Pólo 
Sul - o nosso agradecimento ao Ân-
gelo e a todos que a ele se juntaram 
e nos confiaram os meios para que 
cada família encontre na Acreditar 
um porto seguro. 
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O Pedro de 10 anos tem um enor-
me talento para desenhar e a doença 
oncológica despertou-lhe um sonho: 
utilizar as suas obras para ajudar 
meninos que passam pelo mesmo. A 
Cacaodivine concretizou este desejo e 
por cada embalagem de chocolate de 
vinho vendida parte do valor foi doado 
à Acreditar. Com o envolvimento de 
muitos recebemos um donativo de 
3.816,00€. Este valor permitiu-nos 
adquirir cortinas blackout para o In-
ternamento de Oncologia do Hospital 
Pediátrico de Coimbra.

A Acreditar, e 42 congéneres eu-
ropeias, representadas pela Chil-
dhood Cancer Internacional en-
viaram ao Comissário Europeu da 
Saúde e Segurança Alimentar, em 

Dezembro último, uma carta onde 
exigem medidas urgentes que res-
pondam à falta de investimento na 
investigação para tratamentos em 
oncologia pediátrica.

NATAL 
AO SOM DA 

SOLIDARIEDADE
No passado Natal o Grupo 

Renascença mobilizou os ou-
vintes das rádios Renascença, 
SIM e Mega Hits numa acção 
solidária a favor da Acreditar 
que resultou num donativo de 
97.000,00€. Este valor permi-
te-nos garantir as despesas 
anuais de manutenção de 8 dos 
16 quartos da Casa Acreditar do 
Porto. Foram já 31 as famílias 
que, sem custos, aqui perma-
neceram neste primeiro ano da 
Casa. 

Depois da acção de apoio à 
Casa de Coimbra, levada a cabo 
no ano de 2011, sensibiliza-nos 
de novo a imensa generosida-
de do Grupo Renascença e dos 
seus ouvintes. 

A participação da socieda-
de civil é decisiva para que as 
Casas Acreditar sejam sempre 
lugar de segurança, partilha 
e conforto para as famílias de 
longe que aqui acompanham os 
seus filhos em tratamento on-
cológico.

Em Novembro de 2017 foi publi-
cada a Portaria nº 350-A/2017 que 
regulamenta o artigo 11.º da Lei 
nº71/2009, de 6 de Agosto, lei que 
define o “regime especial de prote-
ção de crianças e jovens com doen-
ça oncológica” e que estava, até 
agora, por regulamentar. Esta por-
taria regulamenta o procedimento a 
adoptar para a concessão das me-
didas educativas especiais, assim 
como as condições para beneficiar 
das mesmas e o regime da sua im-
plementação e acompanhamento, 
garantindo sempre a flexibilidade e 
adaptabilidade necessárias à apli-
cação a cada caso concreto.

Em Outubro do mesmo ano, a 
Assembleia discutiu em plená-
rio várias Propostas de Resolução 
apresentadas por todos os parti-
dos, publicadas agora em Diário 

da República. São propostas de 
recomendações ao Governo para 
que promova medidas legislativas 
nesta área, muitas delas há 9 anos 
por regulamentar. O PAN apresen-
tou também um projecto lei que 
visa reforçar “a protecção social e 
laboral dos pais num quadro de as-
sistência do filho com doença on-
cológica”, que desceu à Comissão 
de Trabalho e Segurança Social. 

Lembramos que o documento da 
Acreditar “Levantamento de Pro-
blemas em Oncologia Pediátrica”, 
apresentado em Setembro à As-
sembleia, foi determinante na ela-
boração das propostas agora apro-
vadas. Continuamos a trabalhar 
para que se efective a legislação 
destas matérias essenciais à quali-
dade de vida daqueles a quem nos 
dedicamos diariamente.

DIREITOS DAS FAMÍLIAS

A ARTE DE ACREDITAR

É URGENTE INVESTIGAR
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VOLUNTARIADO HOMENAGEADO
No dia Dia Internacional do Voluntário fomos recebidos pelo Presidente 
do Governo Regional da Madeira que quis reconhecer e homenagear o 
trabalho dos voluntários da Acreditar e de todos aqueles que na região 
se entregam desta forma.

AJUDAR QUEM 
PASSA 

 PELO MESMO 
O projecto “Voluntariado 
Barnabé” foi reconhecido 
pela Confederação Portu-
guesa do Voluntariado com 
a atribuição do Troféu Por-
tuguês do Voluntariado. No 
ano de 2017 foram 28 os 
Barnabés sobreviventes que 
num total de 1.908 horas 
deram o seu testemunho de 
superação às crianças e jo-
vens agora doentes e suas 
famílias. 

ENCONTRO EM WASHINGTON
Como ocorre desde há muitos 

anos, a Acreditar esteve presente 
na reunião que junta, anual-
mente, os médicos do SIOP (So-
ciedade Internacional de Oncolo-
gia Pediátrica) e o CCI (Childhood 
Cancer International), a confed-
eração de associações de pais de 
crianças com cancro, de que so-
mos fundadores. Em bom rigor, 
não estão só médicos ou pais. Há 
enfermeiros, assistentes sociais, 
psicólogos e outros técnicos de 
saúde, ou ligados a esta temática. 
Há também voluntários, sobrevi-
ventes, profissionais.

O objectivo destes encontros é 
simples: durante três ou quatro 
dias, com uma agenda preenchi-
da de reuniões, apresentações 
ou contactos, técnicos de todo o 
mundo partilham experiências 
com vista a minorar o impacto 
do cancro pediátrico em crianças 
e jovens de todo o mundo. Abor-
dam-se temas ligados à saúde, tal 
como os últimos desenvolvimen-
tos científicos (a apresentação 
sobre imunoterapia, no âmbito 
do programa das associações de 
pais foi particularmente concor-
rida, pelo seu interesse) quer nos 

tratamentos, nos diagnósticos 
ou nos medicamentos. Fala-se 
de psico-oncologia, de ética, de 
defesa dos interesses das cri-
anças, jovens e suas famílias; fa-
la-se da necessidade de promov-
er o diagnóstico cada vez mais 
precoce, sobretudo nos países 
menos desenvolvidos; fala-se no 
estabelecimento de parcerias, 
nos projectos desta ou daquela 
região. Fala-se, ainda e muito, 
nas enormes taxas de sucesso no 
combate a esta doença. Mas fa-
la-se também no muito que ainda 
há a fazer.

Durante três ou quatro dias, 
muitas centenas de pessoas 
cruzam-se em salas, em corre-
dores, nos intervalos das sessões. 
Revêem-se pessoas conhecidas, 
amigos, gente nova que aparece 
para dar a sua contribuição a esta 
luta que coloca o Egipto e Japão, 
Marrocos e o Chile, China e Índia 
a falarem a mesma língua, a tra-
balharem lado a lado pelo mesmo 
objectivo. 

Em 2018 estaremos em Quioto, 
no Japão.  

João de Bragança, 
Presidente da Acreditar 
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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


