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Há longos anos que a Acreditar oferece, em meio hospitalar, acompanhamento a crianças
e jovens com doença oncológica e suas famílias. Na continuidade da sua
experiência, em 2009, no Porto, a Acreditar respondeu ao novo
desafio de prolongar esta relação de confiança para o contexto
domiciliário. Em colaboração com o Serviço de Pediatria,
criámos uma nova equipa de voluntários  formada especifi-
camente no enquadramento dos Cuidados Paliativos Pediá-
tricos, procurando a promoção de cuidados integrados ao
domicílio. Estamos disponíveis para as seguintes necessi-
dades:

Companhia na preocupação e dor•

Partilha dos cuidados diários básicos •

Substituição dos cuidadores nalguns intervalos de tempo•

Criatividade na identificação e promoção dos recursos in-•

ternos da família
Identificação das necessidades familiares quotidianas e procura de apoio nos re-•

cursos da comunidade (serviços domésticos, transportes, apoio escolar, …)
Concretização de experiências significativas para a criança e família•

Construção de memórias e testemunho de momentos existenciais•

Complemento para o trabalho em rede entre serviços•

Acompanhamento e suporte na morte e no luto.•

Após a positiva avaliação dos resultados, em 2012 alargámos esta iniciativa ao núcleo Sul
da Acreditar. A experiência fez-nos compreender que a necessidade de apoio domiciliário
não se sente apenas nas situações com plano paliativo, mas em qualquer fase do processo.
Propomos assim a nossa oferta a todas as famílias que, em equipa multidisciplinar hospi-
tal, julgamos ser pertinente.
A equipa tem por nome Arco-íris e comprovamos que, dedicada à humanização do cuidar
em casa, é ela própria enriquecida pela honra de acompanhar e testemunhar vidas.

A Acreditar na promoção de cuidados
integrados ao domicílio

Cuidados activos e totais
Os Cuidados Paliativos Pediátricos constituem um direito
humano básico. A sua visão é assegurar que desde o diag-
nóstico todos os utentes em idade pediátrica que vivem
com uma doença crónica complexa, limitante ou amea-
çadora da vida, e suas famílias, recebam cuidados que vão
ao encontro das suas necessidades, desejos e preferên-
cias, até e para além da morte. 
Os seus objetivos são apoiar e suportar a criança e a fa-
mília ao longo do trajeto da doença, através da promoção
da comunicação, da tomada de decisões informada, do
planeamento e coordenação dos cuidados, do controlo
adequado dos sintomas e do suporte no luto (devido às
várias perdas pela situação de doença, podendo culminar na morte da criança). Para além
do apoio à criança doente e aos pais, os Cuidados Paliativos Pediátricos também dão aten-
ção aos irmãos, tantas vezes relegados para segundo plano. 
Assim, os princípios consensuais para a provisão de Cuidados Paliativos Pediátricos de qua-
lidade são 1) adesão à definição da Organização Mundial de Saúde (“cuidados ativos totais

Continua pag. 4

Queridos Amigos,

Escrevo este Editorial com dois
temas na mente: a Semana Dou-
rada e os Cuidados Paliativos Pe-
diátricos. Num falamos de espe-
rança; no outro, de apoio.
A Semana Dourada, organizada em
parceria com a Fundação Rui Osório
de Castro, dividiu-se em duas ses-
sões: a primeira no Porto, no Dia In-
ternacional da Criança com Cancro,
a 15 de Fevereiro. A outra, poucos
dias depois, em Lisboa. Entre teste-
munhos de Pais ou de Barnabés, de
voluntários, de profissionais de saúde
e de tantos outros, falámos das fan-
tásticas estatísticas de cura, do sen-
tido que tantos doentes deram à sua
vida, das formas de colaboração
para o futuro.
Esta newsletter também refere o
tema dos cuidados paliativos pe-
diátricos, abordados na Acreditar
com o nome projecto Arco-Íris. Não
é um tema fácil, e alguns testemu-
nhos falam de últimos momentos.
No entanto, é preciso desmistificar
a carga da expressão, pois os cui-
dados paliativos, um direito huma -
no básico, devem ser assegurados
às nossas crianças desde o mo-
 mento do diagnóstico.
Falamos de esperança, falamos de
apoio. Duas das muitas faces da
moeda que todos – voluntários, pro-
fissionais, médicos, Pais – seguram
com um carinho que não esmorece.
Acreditar é isto.

João de Bragança
Presidente da Acreditar



Uma ligação humana profunda…
Entrevistámos a Helena Salazar que é psicóloga clínica na Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos do ACES da Ar-
rábida. Conversámos sobre a sua experiência de acompanhamento e apoio humano e psicológico no domicílio.

Qual a especificidade de acompanhar na própria casa do doente/família? Como se prepara, de cada vez que faz uma 1ª visita?
A especificidade é total. No domicílio, o setting é gerido pela pessoa doente, nós somos os convidados, os que temos de conquis-
tar o nosso lugar na casa e na relação terapêutica. Esse movimento requer a delicadeza de não perturbar os ritmos nem as dinâ-
micas da casa. Mesmo que para nós seja incómodo, mesmo que consideremos desajustado o que nos é dado a ver, num primeiro
momento devemos respeitar o que está construído familiarmente e refletir no seu sentido ou função. O contexto da visita domi-
ciliar implica observar as regras básicas, pedir permissão para entrar, para mexer, para ficar e, no fim, agradecer genuinamente o
facto de nos terem recebido em casa. 
Na casa trabalhamos com as condições físicas existentes, por vezes limitadas, como seja a não existência de uma casa de banho.
Trabalhamos com a competência total de quem lá está, acreditando no seu potencial como uma base de trabalho que permitirá
capacitá-los para mais, e para melhor. São eles que ficam 24 horas. Nós estamos de passagem.
A preparação é um contínuo. Antes, há que falar com todos os intervenientes que até ao momento estiveram a cuidar da pessoa
doente, pedir-lhes relatórios, confirmar e completar informação para que se possa construir o “primeiro retrato” da pessoa doente
e da sua família. Com essa informação previamente trabalhada e discutida, antecipamos possíveis cenários do que podemos en-
contrar no primeiro encontro (visita a domicílio). Todos os encontros seguintes serão também objeto de medidas preparativas.
Fazemo-lo em sede de reunião de equipa multidisciplinar, atendendo ao saber único e precioso de cada elemento da equipa, como
complemento para o todo que é cuidar de uma pessoa doente no domicílio em cuidados paliativos.

Pode explicar-nos de que pode constar a intervenção psicológica a crianças ou jovens nestas situações?
A intervenção psicológica com crianças e adolescentes tem objectivos diferentes que se preparam, considerando a fase de desen-
volvimento pessoal em que se encontrem. O tipo de doença, a fase da sua evolução, o estilo de coping da criança e família, ex-
presso já nas várias perdas inerentes às etapas anteriores da doença, são factores que a equipa também considera. 
A intervenção é dirigida à criança, família e comunidade. Só dessa forma damos resposta às necessidades relacionais de todos os
envolvidos. 
Se pensarmos na intervenção na fase de cuidados paliativos e posteriormente na fase terminal, podemos dizer que o seu centro
será a gestão dos sintomas, do desconforto decorrente, da dor total e das incapacidades relacionadas com a progressão da doença.
Nesta abordagem é importante reforçar as estratégias protectoras que a criança tem, como sendo as de distracção ou de fuga. 
Temos de preservar as relações fundamentais, respondendo às necessidades relacionais, para tal, trabalhamos os cuidadores. Quem
cuida, a família, tem que ser capacitada para melhor comunicar com a criança. Avalia-se o risco de luto prolongado, para que nessa
fase, no pós morte, se possa dar continuidade à intervenção, respondendo às necessidades relacionais da família, abordando a sua
dor, disponibilizando informação sobre o processo de luto (psicoeducação).
Neste acompanhar tem de haver atenção, nomeadamente aos irmãos, pai e avós, que tantas vezes ficam desprotegidos e fora da
intervenção.
Este trabalho deverá ser iniciado na fase do diagnóstico e só deverá terminar quando clinicamente se avalia a existência de crité-
rios para dar alta do processo terapêutico. Isto porque não há tempos certos ou iguais para que todos “arrumem” estas dores. No
tempo, fica uma ligação humana profunda entre nós e a família que permanece para a vida, e fica para o futuro.

Conte-nos a caso mais bonito que viveu neste contexto.
Não sou capaz de escolher! Especialmente escolher o mais bonito! São meninos únicos com famílias fabulosas como tal fica a minha
homenagem aos que passaram pela minha Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos do ACES da Arrábida, deixando o
testemunho das famílias que nos acompanham sempre.

Santiago… o bebé que falava com os olhos!
“No dia 2 de Setembro, o mundo desabou em cima das nossas cabeças… íamos perder o nosso filho em pouco tempo, decidimos
sair daquele hospital, o mais rápido possível e ir para casa passar todo o tempo possível com o nosso filho.
Tomámos consciência que não havia nada a fazer para tratar o nosso filho a não ser minimizar-lhe o sofrimento, dar-lhe o maior
conforto possível e, claro, Amor, muito Amor.
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Tomámos a decisão de “abandonar” a nossa casa e mudar-nos temporariamente para a casa dos nossos pais, com o intuito de maior
suporte e apoio familiar.
Aos 5 meses de idade surgiram as primeiras infecções respiratórias, tivemos que tomar novas decisões, não permitir que o nosso
filho fosse submetido a métodos invasivos, aceitar a ventilação não invasiva e a alimentação por SNG. 
Queríamos passar o menos tempo possível no hospital, por isso aprendemos a lidar com esta fase e a manusear todo o equipamento
necessário para o manter em casa.
Em Janeiro do ano seguinte, novo internamento. Decidimos, com a equipa médica, que não iria haver reanimação, sabíamos que
se tal acontecesse iríamos prolongar-lhe o sofrimento.
Só queríamos ficar a sós com o nosso filho para nos despedirmos.
Foi a decisão mais difícil das nossas vidas, por Amor deixámos o nosso Santiago partir para sempre.” (Lídia e Luís Miguel, pais do
Santiago)

Débora… um raio de luz!
“Dia 23 de Janeiro a nossa filha, uma adolescente de 14 anos, alegre por natureza que fazia rir a tristeza, foi diagnosticada com um
Glioma do Tronco. Foi-nos dito que a Débora teria um ano de vida, por muito que seja verdade, ninguém tem o direito de morrer an-
tecipadamente, pois a partir daquele momento deixei de viver… Nunca quebrámos mas internamente sentíamo-nos esventrados.
Não podíamos ficar de braços cruzados à espera da hora e tentámos outros hospitais, clínicas e instituições no mundo, a resposta
foi sempre negativa.
Depois da radioterapia e quimioterapia o tumor tinha desaparecido.
Começámos a viver de novo, tudo ganhou outro sentido. Mas… tudo isto durou pouco tempo, pois o tumor voltou e mais agressivo.
Iniciámos novos tratamentos que poderiam ter algum sucesso, este “sucesso” em linguagem médica que não é a mesma compreen-
dida pelos pais. Porque sucesso é quem consegue vencer e não sobreviver mais um mês… ou sobreviver mesmo que incapacitado.
Impotentes por não conseguirmos salvar a nossa filha, e apesar de todas as dificuldades, respeitámos o seu desejo de não a tirar
de casa.
Foi em casa que no dia 23 de Fevereiro 2009, rodeada de família e amigos, a Débora nos deixou.” (Lena e José, pais da Débora)

João… o menino que gostava de torradas!
“No dia 17 de Setembro foi-lhe diagnosticado um Glioma Difuso do Tronco, eu fiquei sem chão… Como é possível eu ser saudável
e o meu menino ter uma doença destas? Como?
Passámos horrores, foi devastador é quase impossível de se imaginar.
Depois de todos os tratamentos o João melhorou… voltámos a acreditar, voltámos a viver.
Passados 5 meses o João voltou a ter dores de cabeça e, aos poucos, deixou de poder andar. Segundo o oncologista não havia mais
nada a fazer, só interná-lo para ele se sentir mais confortável. 
Para nós, pais, o único conforto que poderíamos dar era fazer as suas vontades, e aí começaram as nossas decisões, estar em casa,
longe do hospital.
Em casa tinha muito Amor e companhia, era onde ele se sentia bem. Saíamos todos os dias. Em casa por vezes era difícil lidar com
algumas situações… o sofrimento do João e o nosso, pais perdidos durante todo este tempo. 
A ajuda, carinho, amizade, sensibilidade e a preocupação dos Cuidados Paliativos ajudou-nos a minimizar estes problemas.
No dia 16 de Novembro, o João começou com grande dificuldade respiratória, tomámos a decisão de não irmos para o hospital,
pois não esquecemos o desejo do nosso filho “mãe, não me leves para o hospital”.
Lamentavelmente o meu menino chorou e partiu…
É com muito orgulho que digo que o João foi e é para mim um verdadeiro herói…” (Ana e Luís, pais do João)

Diogo… que vibrava, cantava e dançava sem que o seu corpo obedecesse!
“Para descrever a nossa vida após o nascimento do nosso Diogo e para chegar onde quero, terei que descrever a nossa experiên-
cia e reconhecer o que ela nos mudou. O Diogo permitiu que manifestássemos uma luz interior e que conquistássemos uma ener-
gia de amor incondicional por este ser lindo e maravilhoso que nos escolheu a nós como pais. Assim foram 20 aninhos de uma vida
com muitas dificuldades, muitos obstáculos e impedimentos face às políticas de integração, mobilidade e apoio a famílias simples
ou numerosas como a nossa. 
É aí que entram estas almas humanas. Partilhámos, vivenciámos, amámos e fomos amados. À medida que nos fomos conformando
com o dizer “adeus”, os Cuidados Paliativos foram fazendo a preparação para o aceitarmos.
Assim, com amor e gratidão agradecemos a todos os que nos ajudaram nesta viagem de tantas maneiras diferentes, pelo seu apoio
e influência para que as coisas se fossem preparando de maneira positiva, no seu sentimento profissional e humano.
Quero aqui, sem minimizar o valor de todos, mas tenho que realçar a nossa querida enfermeira Margarida, Dr.ª Cristina e, por úl-
timo, a nossa Dr.ª Helena Salazar pelo apoio que nos deu e ainda hoje não deixa que este Diogo seja tomado pelo esquecimento e
relembramos os sentimentos que se renovam no tempo e que tudo embelezam e eternamente duram. O nosso obrigado.” (Fran-
cisco e Filomena, pais do Diogo)

Dinis… o Super-Homem! 
“O Dinis é um menino FELIZ. E começo assim porque realmente o é: uma criança de sorriso fácil e com uma alegria contagiante.

As suas gargalhadas fazem rir qualquer pessoa simplesmente pelo facto de o ouvir. Tem uma voz forte e decidida, algo muito pró-
prio de si, um menino decidido com uma personalidade fortíssima. O seu NÃO é um “não” garantido. Por outro lado, é de uma mei-
guice: adora apertar as minhas bochechas e orelhas... beija-me e aperta-me muito e diz-me: “amo-te, mamã linda, linda”… adoro
sentir os seus abraços.
Realço o facto de falar no presente, ainda que o Dinis tenha partido há 8 meses…para mim, enquanto mãe, ele está sempre pre-
sente… não há doenças, não há morte... mas sim uma criança que vive em mim, no meu coração, nas minhas lembranças hoje e
sempre, por aquilo que é enquanto pessoa... enquanto ser humano...e sim, no futuro seria um grande Homem… forte, amigo do
seu amigo e alguém que, tal como muito meninos de hoje, mudaria o Mundo. É assim o meu filho Dinis...” (Andreia e João, pais
do Dinis)

Março 2016

3



Março 2016

4

da criança – corpo, mente e espírito - dando também suporte à família”), 2) centro na criança-família, 3) prestação de cui-
dados no local preferido, 4) prestação baseada nas necessidades, desde o diagnóstico/reconhecimento e até depois da
morte, 5) partilha de decisão entre criança-família-profissionais, 6) existência de profissionais com formação, treino e ex-
periência pediátricas, 7) de equipas interdisciplinares, 8) de redes integradas de serviços, 9)  de gestor de caso, 10) possi-
bilidade de descanso do cuidador e 11) acesso a suporte permanente. 
Existem quatro categorias de condições pediátricas com necessidades paliativas, com diferentes cursos da doença. As crian-
ças com cancro pertencem à categoria 1, a única em que as crianças podem ficar curadas e deixar de ter necessidades pa-
liativas. Os diagnósticos mais frequentes são do foro oncológico, neurológico, cardiovascular e genético/perinatal. 
Os níveis de provisão de Cuidados Paliativos Pediátricos são muito baixos em todo o mundo, com dois terços dos países sem
atividade reportada. No nosso país está quase tudo por fazer, mas desde 2013 (quando foram criados grupos de trabalho es-
pecializados na Sociedade Portuguesa de Pediatria e na Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos) tem vindo a crescer
o interesse por esta área. Equipas intra-hospitalares pediátricas (em que a Oncologia foi pioneira) dão o exemplo para a ne-
cessária articulação com os Cuidados Paliativos de adultos, os Cuidados de Saúde Primários e os recursos da Comunidade. 

Ana Forjaz de Lacerda, médica no Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa, especializada em Cuidados Paliativos Pediátricos
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20 anos de Acreditar em livro!
A história da Acreditar faz-se das Histórias das crianças da Acreditar. Tudo nestas crianças é maiúsculo: a vida
antecipada, a luta valente, a fragilidade que não os diminui e que nos torna maiores, porque mais atentos.
Decidimos então recolher as suas Histórias, 101 cartas das crianças e dos pais. VIDAS CONTADAS, o
nome do Livro.
Acreditamos que este livro possa ser um marco da dedicação vivida em toda a oncologia pediátrica
nacional: nas famílias, nos hospitais, nas equipas multidisciplinares, nas instituições que acompa-
nham, na sociedade civil que apoia. Assim celebramos e homenageamos.
O livro encontra-se disponível nos núcleos regionais da Acreditar e poderá ser encomendado em
acreditar@acreditar.pt.

Semana Dourada 
A Semana Internacional da Criança com Cancro, uma iniciativa conjunta entre a Acreditar e a Fundação Rui Osório de Castro, decorreu
entre os dias 15 e 20 de Fevereiro. Pretendemos, durante estes dias, sensibilizar a sociedade civil para a oncologia pediátrica e refor-
çar a presença da Acreditar junto das crianças e famílias que se encontram em tratamento nos hospitais com que colaboramos.
A dimensão informativa foi fundamental nesta Semana em que promovemos a troca de experiências e conhecimentos, entre pro-
fissionais, famílias, doente, ex-doentes e todos os interessados. A 15 de Fevereiro, quando se assinalou o Dia Internacional da
Criança com Cancro, demos inicio à Semana Dourada com o Seminário “Sobrevivi. E agora?”. Nesta sessão foram abordados temas
relacionados com o necessário acompanhamento aos sobreviventes que, com as suas marcas e sequelas, têm novos caminhos por
trilhar e, frequentemente, projectos de vida para repensar. A 20 de Fevereiro encerrámos a Semana Dourada com o Seminário
“Viver Desafiando a Doença” onde foram debatidos aspectos da vivência da doença, cuidados Integrados e ainda questões de en-
saios clínicos e investigação. 
Para assinalar este Dia Internacional da Criança com Cancro a Acreditar associou-se à iniciativa Child4Child da Childhood Cancer
International e promoveu a participação de todas as crianças num hino, mundialmente cantado, de homenagem às crianças com
cancro, cujo resultado pode apreciar em child4child.com. 
Durante esta semana foram distribuídos, de norte a sul do país, laços dourados – símbolo internacional da sensibilização para o can-
cro infantil. Foram muitos aqueles que aderiram a este movimento partilhando nas redes sociais a mensagem: “CANCRO INFAN-
TIL: NÃO FICO INDIFERENTE!”. Fizemos assim chegar mais longe a voz de apoio às crianças, jovens e suas famílias!



Casa do Porto: uma realidade cada vez mais próxima!

Os trabalhos no terreno da Casa Acreditar do Porto tiveram início ainda durante o final de 2015, mas a obra arrancou apenas em 2016.
Os quase dois meses de obra que já decorreram têm corrido muito bem e a equipa Acreditar, EnesCoord, Casais e Atelier do
Cardoso tem cooperado de forma a ultrapassar todas as questões e manter a calendarização em dia. 
Se pudermos continuar com este ritmo, a Casa será a realidade que as famílias anseiam, ainda no final deste ano.
Quanto ao mecenato para a Casa não pode afirmar-se que as coisas estejam a correr de forma tão positiva, uma vez que se
nota uma grande dificuldade na angariação de fundos para este projecto. Assim, e dos 1.600.000,00€ que estimamos para
este projeto, apenas angariámos pouco mais de 300.000,00€, o que é manifestamente insuficiente.
Acreditamos que com a ajuda de todos será possível contar, em tempo útil, com os apoios monetários ou materiais neces-
sários para que a Casa abra as suas portas às famílias da zona norte do país, que têm de se deslocar para acompanhar os
tratamentos oncológicos dos seus filhos no IPO do Porto e no Hospital São João. 
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Para reflectir sobre Cuidados Paliativos Pediátricos
LIVROS

•    Óscar e a senhora cor-de-rosa, de Eric-Emmanuel Schmitt •    Diálogo com a Morte, de Marie de Hennezel
•    Às Terças com Morrie, de Mitch Albom •    A Última Aula, de Randy Pausch
•    Para uma Morte mais Humana, de Maurice Abiven •    Manual de Cuidados Paliativos, de António Barbosa e Isabel

Galriça Neto

FILMES•    
•    Amigos Improváveis de Olivier Nakache e Éric Toledano •    O Escafandro e a Borboleta de Julian Schnabel
•    Patch Adams de Tom Shadyac •    A Minha Vida sem Mim de Isabel Coixet
•    Shadowlands de Richard Attenborough •    Wit – Espírito de Coragem de Mike Nichols
•    A Partida, de Yojiro Takita •    Cerejeiras em Flor de Hanami
•    Não Por Acaso de Philippe Barcinski •    Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos de Marcelo Masagão
•    O Quarto do Filho de Nanni Moretti

YOUTUBE
•    Life before Death - https://www.youtube.com/watch?v=LUsZvIDuYM4
•    Emily’s Story - https://www.youtube.com/watch?v=5Boa3obBoqs
•    The Keeney Family talk about the hospice - https://www.youtube.com/watch?v=6zxYoTIKt6o
•    Portraits of Love - https://www.youtube.com/watch?v=sikOe1RR3KA
•    When a Child is seriously ill (9 videos de diferentes temáticas) 

- https://www.youtube.com/watch?v=9L_G_8kaoCs&list=PL48566A090C74DF92&index=1
•    Under the surface - http://www.youtube.com/watch?v=AZ-pU7ozt3g
•    If we could see inside other ‘s hearts - http://www.youtube.com/watch?v=Wl2_knlv_xw
•    Hospital window - http://www.youtube.com/watch?v=v5XyPryLkSw

TEDTALKS
•    Peter Saul: Let’s talk about dying - https://www.ted.com/talks/peter_saul_let_s_talk_about_dying
•    Joan Halifax: Compassion and the true meaning of empathy - https://www.youtube.com/watch?v=dQijrruP9c4
•    Matthieu Ricard: The habits of happiness - https://www.ted.com/talks/matthieu_ricard_on_the_habits_of_happiness?language=pt
•    Chimamanda Adichie: The danger of a single story

- http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=pt
•    Brené Brown: The power of vulnerability - https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=pt
•    BJ Miller - https://www.ted.com/talks/bj_miller_what_really_matters_at_the_end_of_life?language=en

INSTITUIÇÕES COM FORMAÇÕES FREQUENTES
-  Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos - http://www.apcp.com.pt/
-  AMARA – Associação para a Dignidade na Vida e na Morte - http://www.amara.pt/wordpress/
-  Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa

- http://www.ics.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fachome.asp?sspageID=879&lang=1
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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

Siga-nos nas redes sociais e conheça as nossas actividades! 

Não são cuidados, são caminhadas
Numa caminhada temos a oportunidade única de conhecer melhor alguém. Uma pai-
sagem bonita, a natureza silenciosa, uma mochila com algo para aconchegar e aque-
cer, uma mente forte para puxar as pernas preguiçosas e um amigo. A conversa flui,
ouvimos melhor, partilhamos ideias profundas e frequentemente conseguimos ajudar
o amigo. Sem esforço. Apenas porque ouvimos, opinamos um pouco, relativizamos e
mandamos umas piadas sobre um tema qualquer. Não resolvemos muito, mas a
mente do amigo fica mais leve, logo mais forte. Sem dúvida, fica mesmo.
O Arco-Íris tem isso na sua base. Já tinha partilhado com a ACREDITAR que se pode-
ria ir mais longe no apoio que damos aos jovens. Muitos assim o acharam também e
concretizou-se. Foi uma boa surpresa quando me apresentaram o projecto em 2011.
Na ACREDITAR (acredita-se que!) os projectos chegam a bom porto.
Após muitas horas de formação, lá comecei o novo capítulo. O primeiro jovem, além da doença oncológica, tinha espinha
bífida: 14 anos, sentado numa cadeira de rodas há 5 ou 6 anos, poucas saídas de casa, pais separados, vive com a avó, pou-
cos amigos, etc. Já tive melhores inícios, pois sim, já tive. Vamos lá. Algumas preocupações, alguns cuidados, muito res-
peito, mas muita tranquilidade. Porquê tranquilidade? Porque ser voluntário não tem nada a ver com tensão. Mas sobretudo
porque do outro lado está um jovem com uma vida bastante dificultada e está tranquilo, feliz por ver desconhecidos, sim
feliz, a entrarem pela casa, a sentarem-se ao lado dele e do seu computador, um dos seus melhores amigos dos últimos anos,
arrisco. Sei. Estar tenso seria quase insultuoso para o jovem.
Partilhámos, desafiei, rimos, estudámos, jogámos, tentei, garga-
lhámos, perdi, adorei. Com a minha parceira, a Fernanda, por vá-
rias vezes planeámos e projectámos o que iríamos fazer na próxima
visita, mas era sempre diferente, é claro. Porque o capitão é o
jovem, nós só remamos. Mas temos boas pagaias e bastante força.
Que boas partilhas fizemos nas viagens de Bucelas de volta para
Lisboa. Muito aprendemos sobre vidas duras, mas também sobre
simplicidade e saber estar. Sobre saber caminhar com alguém. Re-
cebemos muitas gargalhadas e sorrisos. Eu gostei bastante de
todas as horas que caminhei com ele. 
A paisagem era a do quarto, a natureza estava ali tão perto fora
das paredes da casa, a mochila esteve sempre vazia e a mente
dele nunca arrancou um centímetro às suas pernas, mas ACRE-
DITO que ele também gostou muito de todos os quilómetros que
caminhamos juntos.

Paulo Almeida, voluntário da Equipa Arco-íris 

Porque nos obrigamos à criteriosa
gestão dos recur sos que nos são dis-
ponibilizados, pedimos aos nossos
leitores que nos indiquem o ende-
reço de e-mail para o envio digital da
Newsletter
acreditar@acreditar.pt
Muito obrigado!

Ajude-nos. Receba
a Newsletter por e-mail




