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Dedicamos esta edição da Newsletter ao projecto
Ser e Crescer Barnabé promovido pela Acreditar.
Com início em Setembro de 2014, o projecto ter-
minará em Fevereiro de 2016 e conta com o apoio
da Noruega, Islândia e Liechtenstein através dos
EEA Grants Programa Cidadania Ativa, com gestão,
em Portugal, a cargo da Fundação Calouste Gul-
benkian. 
As iniciativas levadas a cabo visam promover o for-
talecimento de laços entre os elementos dos gru-
pos de Barnabés, o voluntariado hospitalar por eles realizado, a sua capacitação para a em-
pregabilidade e ainda a realização de actividades de sensibilização da sociedade e
influência nas políticas sociais.
Ao longo desta Newsletter damos conta das actividades mais marcantes e reflectimos sobre
o impacto do investimento que, desde há 20 anos, a Acreditar faz junto das crianças e jo-
vens que vivem ou viveram uma doença oncológica. 

Como é ser e crescer Barnabé?
Queridos Amigos,

Chamamos-lhes Barnabés: crianças,
jovens e adultos que na sua vida
vivem ou viveram um doença onco-
lógica. Dentro destes há um grupo –
felizmente cada vez maior – de ra-
pazes e raparigas que venceram o
combate. São os survivors para os
países anglo-saxónicos, ou sobrevi-
ventes de cancro infantil, numa ter-
minologia nossa mais técnica.
Para as crianças e pais que se con-
frontam com o cancro pediátrico,
estes vencedores do combate são
o sinal visível da esperança, da
técnica, da possibilidade crescente
de cura. São a prova de que a frase
a sua criança tem cancro não tem
de ser o fim de tudo, mas pode ser
um princípio, apenas.
Esta newsletter tem os Barnabés
como pano de fundo: falamos de
empregabilidade, de voluntariado,
de partilha. Falamos, no fundo, do
desafio com que cada Barnabé ga-
nhador se confronta: o que faço
com a minha vida depois de ter
vencido a doença?
O rosto da Acreditar tem várias
faces: mecenas, voluntários, profis-
sionais, crianças, pais. Mas tem
também o rosto dos Barnabés, inun-
dado de um sorriso de esperança.
Há 20 anos que Acreditar é isto.

João de Bragança
Presidente da Acreditar

Os Barnabés e o Emprego:
“Melhor profissional e melhor pessoa”

Preocupada com o impacto das sequelas físicas e/ou psicológicas associadas à vivência da
doença, a Acreditar criou, no âmbito do Projecto Ser e Crescer Barnabé, um projecto de
capacitação de Barnabés para a empregabilidade. 
Neste sentido foi estabelecida uma parceria com a I HAVE THE POWER que criou um pro-
grama de formação composto por 8 sessões dedicadas a competências de desenvolvimento
pessoal (ex. treino de liderança, motivação) e competências técnicas (ex. elaboração de
CV, técnicas de entrevista) seguidas de sessões individuais de coaching. 
Esta é uma nova área de intervenção da Acreditar junto dos Barnabés que tem em vista a
(re)orientação de projetos de vida para que todos tenham a oportunidade de fazer as op-
ções de futuro mais acertadas.
Concluída a formação que implicou uma grande partilha de experiências de vida, conver-
sámos com os oito formadores da I HAVE THE POWER que nos revelaram um retrato rico e
complexo daqueles que, na infância ou juventude, passaram por uma doença oncológica.

1. Ser Barnabé aos olhos dos formadores
No entender destes profissionais, os Barnabés são pessoas lutadoras, que procuram o acesso
às mesmas oportunidades para poder triunfar. São jovens que conhecem bem as partes
menos boas da vida e aprendem a lidar com a adversidade reunindo condições para o êxito. 
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10 coisas que aprendemos na viagem à Disneyland
Conheça a experiência  dos 16 jovens e 3 monitores que em-
preenderam nesta aventura!

1 - Se acreditarmos, os sonhos tornam-se realidade!
Era uma vez… 16 jovens de todos os cantos do país que parti-
lhavam o mesmo sonho: fazer uma viagem a um sítio mágico e di-
vertido. Durante muito tempo pareceu um sonho distante mas
nunca deixaram de acreditar que um dia seria possível. E assim
foi! Durante uma semana de Setembro viajámos até Paris e en-
trámos no mundo encantado da Disneyland.

2 - A magia não tem idades!
A Disneyland não é só para crianças. Há atracções para todas as ida-
des e para todos os gostos, desde as princesas aos cowboys, dos pi-
ratas às viagens no espaço, das personagens animadas às estrelas de
Hollywood. É impossível, até para os adultos, não deixarem de se
sentir um pouco crianças naquele ambiente, que o digam os moni-
tores!

3 - A importância dos detalhes
Quando chegamos, a primeira coisa que salta à vista é o facto de
nada ter sido feito por acaso. Há um cuidado extremo em todo o
lado com todos os pormenores, seja os cenários, as roupas, as luzes
e até o piso, para que em momento algum deixemos de sentir aquela
magia. Tudo é pensado para que deixemos os problemas e as tristezas do lado de fora do portão!

4 - Saber esperar é uma virtude
Quando imaginamos um lugar encantado, nunca pensamos que vai haver… filas de espera que de encantado não têm nada!
Na verdade até tivemos muita sorte (ou terá sido boa planificação) e não estivemos muito tempo em filas mas, quando
aconteceu, descobrimos que a paciência é de facto uma virtude. Esse tempo cria suspense, o que faz com que a atracção
até seja mais divertida! Se não, enquanto esperamos podemos sempre cantar!

5 - Superar os medos
Muitos de nós nunca tinham andado de avião, numa montanha-russa ou entrado numa casa assombrada e, à partida, a pri-
meira sensação é de medo e insegurança pela experiência do desconhecido. O estarmos em grupo ajudou-nos a superar os
nossos medos, porque nos apoiamos uns aos outros e agora não há nada que nos pare!

6 - Montanhas russas nunca são demais!
A adrenalina de andar numa montanha russa é uma sensação que não queremos que acabe! Por isso elegemos as 5 que os par-
ques da Disneyland têm como as nossas atracções preferidas e até conseguimos repetir mais do que uma!

7 - Fotografias também nunca são demais!
Principalmente quando se têm modelos tão fotogénicas como os que vinham no nosso grupo! Os rapazes, mais tímidos, tam-
bém não ficaram atrás mas as meninas foram sem dúvida as rainhas, protagonizando quase 90% das fotos tiradas! Ainda
assim, as melhores fotos são, sem dúvida, as que nos tiram nas montanhas russas: é cada cara de pânico!!!

8 - Dar mais valor ao que temos
Termos sido seleccionados entre tantas crianças e jovens como nós fez-nos dar mais valor às coisas boas que a vida nos dá
e não a focar-nos só no que não temos. Estamos muito agradecidos a todos quantos contribuíram para estes dias de felici-
dade e para tornar este sonho realidade.

9 - A união faz a força
O facto de termos histórias de vida semelhantes criou uma união sem igual entre nós. Diferentes em muitas coisas, mas com
um grande espírito de entreajuda e de cooperação entre todos. Foram mais de 100 horas sempre juntos e sempre felizes.
Até as piores dificuldades na vida têm a sua razão de ser... Hoje temos mais uma série de amigos: pessoas especiais que dei-
xam memórias, muitas saudades e que levam mais do que o nosso pensamento... levam uma parte do nosso coração!

10 - Um sonho é um desejo que a Acreditar sempre arranja maneira de realizar
Como nos contos, também a nossa história tem um final feliz!
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O que pensamos e sabemos sobre cancro infantil?
Este ano celebrámos o Dia do Barnabé – 17 de Julho - com o lançamento de um vídeo vox pop sobre oncologia pediátrica. 
Os Barnabés dos 4 núcleos regionais da Acreditar foram até às ruas das suas cidades - Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal - perceber o que
sabemos, todos nós, sobre a vivência da doença na infância.
Depois de muitas conversas, o grupo concluiu que as pessoas estão bastante bem informadas: ninguém põe a hipótese de se tratar de
uma doença contagiosa. Não conhecendo as causas que provocam a doença, as pessoas são unânimes em afirmar que nem a criança nem
a família são responsáveis por aquilo que sucedeu. Ao longo das entrevistas foi-se sentindo a preocupação das pessoas pelos cuidadores
e por aqueles que, directa ou indirectamente, são afectados pela doença: irmãos, colegas ou amigos. Ouvimos dizer com frequência que
as crianças não devem ser vistas como “coitadinhas”, “são crianças normais que têm de ser tratadas e respeitadas como tal”. 
Neste contacto com a sociedade civil, os Barnabés alertaram para a importância do acesso à informação, celebraram a vida e a espe-
rança e deixaram uma mensagem: “apesar da exigência dos desafios que se colocam com o diagnóstico, as crianças com cancro são,
acima de tudo, crianças”.

Reunidos num fim-de-semana de partilha e construção
De várias zonas do país, crianças, jovens e jovens-adultos juntaram-se na vila de Góis para um tempo de reflexão, avaliação e pla-
neamento de actividades e, naturalmente, muita diversão.
Entusiasmado, o Bernardo conta-nos como foi importante ter conhecido “pessoas fantásticas de diferentes idades e personalidades,
mas todas com uma história que nos ensina, serve de exemplo a todos e, acima de tudo, nos orgulha de as termos conhecido”. 
A Patrícia já faz parte do grupo de Barnabés há muito tempo e, ainda assim, a cada novo encontro sente a importância desta familia-
ridade única onde “há gestos, sorrisos ou cicatrizes que não necessitam de perguntas. São percebidos intuitivamente. Não há olha-
res incomodativos”. Ao ouvir a Maria contar como se sentiu “à vontade
com os Barnabés, mais viva e mais divertida”, ficamos a saber que tam-
bém ela viveu este encontro de forma intensa. A Patrícia remata esta re-
flexão dizendo que “os encontros fortalecem a união do grupo e, claro,
a confiança para poder partilhar histórias e sentimentos que creio não
ser possível no dia-a-dia de cada Barnabé”.
Para além do “estar com”, estes foram dias de trabalho. Cada núcleo fez
um balanço da forma como têm corrido as actividades de voluntariado,
sensibilização e preparação para o emprego. Concluíram que ainda há
muito para fazer e, agora com o conhecimento mais aprofundado de ou-
tras experiências, sentem-se mais preparados e entusiasmados para dinamizar as actividades que, acreditam, farão a diferença nas suas
vidas, nas vidas das crianças agora em tratamento e, naturalmente, daquelas que um dia  poderão viver uma situação semelhante.
Para mais tarde recordar este Encontro, cada um fez e ofereceu uma medalha representativa da forma como vê o que é ser Bar-
nabé. Como se vêem eles? “Destemido”, “Guerreiro”, “Melhor riso”, “Invencível”, “Lutador”, “Exemplo de vida”, “Valente”, “Ale-
gre”, “Mais forte”, “Sucesso”, “Único” e “Membro desta grande família”. 

Outubro 2015

No dia 31 de Julho foi assinado em Coimbra pelo Ministério da Segurança So-
cial, nesse acto representado pelo Senhor Secretário de Estado da Solidarie-
dade e da Segurança Social, o Dr. Agostinho Branquinho, um protocolo atípico
que contempla o apoio à Casa de Coimbra. 
Este apoio viabiliza de forma relevante esta Casa que acolhe crianças e famí-
lias desde Fevereiro de 2010. Com este importantíssimo contributo poderemos
dar continuidade ao acolhimento  de forma gratuita e com a manutenção da
qualidade que é timbre das Casas Acreditar e que é imprescindível para a re-
cuperação dos doentes e bem-estar da família.

Apoio da Segurança Social
à Casa Acreditar de Coimbra
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Nos Barnabés surpreende, em particular, a sua humildade, a capacidade de resiliência, a atitude positiva que lhes permite
ser feliz na adversidade e a vontade de seguir com a sua vida e sonhos! São seres humanos com muita vida para dar a si e
aos outros. 
Quem lidou de perto com este grupo reconhece o espirito de entreajuda e vontade de aprender que tanto os caracteriza.
Os formadores deixaram-se encantar com o facto de estes jovens serem pessoas muito agradecidas, darem importância a
pequenos nadas (que muitas vezes são tudo) e, em suma, serem exemplo de que vale a pena acreditar. 

2. Qual o impacto da I HAVE THE POWER no futuro dos Barnabés? 
O grupo de formadores confia que, através desta iniciativa, os Barnabés darão passos no sentido de se aproximarem dos seus
sonhos e “acreditarem sempre que nenhum obstáculo será superior a um ser humano”. 
A I HAVE THE POWER utilizou neste projecto ferramentas comportamentais simples, eficazes e que respondem a exigências
diversas. Assim, quem as aplicou acredita que a aquisição de conhecimentos, competências transversais e a oportunidade
de olhar para a sua situação de outras perspectivas fará com que os seus limites se expandam e os Barnabés possam alcan-
çar os resultados desejados. 
O contributo da I HAVE THE POWER também facilitou nos Barnabés o reconhecimento de recursos não identificados dentro
de si, mas que lhes pertencem
Tendo como missão treinar para o êxito, a I HAVE THE POWER contribuiu para que os Barnabés fossem mais longe e assim
alcancem mais facilmente os seus objectivos, tornando-se mais realizados e, claro, felizes! 

3. Qual o impacto dos Barnabés nos formadores I HAVE THE POWER?
Os Barnabés revelaram-se pessoas inspiradoras para este grupo de formadores que tem a certeza de que “continuarão a dar
mais passos em frente até levantarem voo”. Partilham connosco a satisfação de poder colaborar na formação e felicidade
destes, estes que lhes merecem, hoje, ainda mais respeito e admiração.
O convívio com o grupo de Barnabés permitiu-lhes concluir que “o máximo que cada um atingiu não é o seu máximo,
pode-se sempre ir mais além”. Confiantes, dizem que este grupo deverá ser publicamente reconhecido pelos seus feitos
e, com certeza, ajudará muitos outros neste processo.
Esta foi também uma oportunidade para quebrar preconceitos como a ideia de que os sobreviventes de cancro fazem o
papel de “coitadinhos”. Os formadores sentem-se pessoalmente tocados por este contacto que revela o “quanto todos po-
demos melhorar e alegrar a vida daqueles com quem nos cruzamos”.

4. Depois desta iniciativa, que futuro para a colaboração com a Acreditar?
Os formadores sugerem que o projecto seja alargado a mais Barnabés, incluindo, eventualmente, o envolvimento das suas
famílias.
Foi lançada como hipótese a criação de subgrupos tendo em conta a especificidade de cada fase de vida. Foi ainda sugerido
o alargamento do projecto, agora num trabalho de Consultoria (imagem e comportamental), prolongando a assessoria no
tempo para um acompanhamento durante a integração no mercado de trabalho, no sentido de potenciar os resultados dos
seus comportamentos. Ou o tempo que cada Barnabé entender. 

Porque a opinião dos participantes é essencial, perguntámos à Ana Santos e ao Paulo Ponte o que significou para eles esta
experiência de formação na área da empregabilidade. 
A frequentar o ensino superior, o Paulo inscreveu-se nesta formação sem ter a “mínima ideia da importância e impacto que
teria” na sua vida pois motivava-o sobretudo a aquisição de competências técnicas e o enriquecimento do seu currículo. O
Paulo foi surpreendido pela vertente de desenvolvimento pessoal, responsável pelo “renovar da minha confiança e o acre-
ditar em mim próprio” e, confidencia, “concluo este Curso renovado. Melhor profissional e melhor pessoa!”.

A Ana participou no Curso enquanto terminava o 12º
ano e se preparava para fazer o currículo e enviar car-
tas de apresentação, pelo que o momento não pode-
ria ter sido mais oportuno.
É com emoção que a Ana fala de como podemos en-
carar “de uma forma diferente as coisas mínimas e
básicas da vida, tomar conta da quantidade de pa-
lavras negativas que dizemos e influenciam o nosso
corpo a reagir também de forma negativa”. Sentiu-
-se desafiada, pôs-se à prova, e confirmou este facto.
Passado pouco tempo já diz que “ao tentar mudar
certas coisas em mim (formas de falar, agir, pen-
sar...) tenho-me tornado numa pessoa com mais ob-
jectivos, mais feliz e a querer que os meus objecti-
vos se cumpram”.

Continuação pag. 1
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Voluntariado Barnabé:
“Despertar o bom que há em nós e nos outros”

No âmbito do projeto Ser e Crescer Barnabé,
desenvolvemos o 1º Curso de Formação em
Voluntariado para Barnabés com vista a pre-
parar o grupo para o regresso ao hospital,
agora no papel de voluntário. 
Após participarem no Curso enquanto forma-
doras, a psicóloga Cristina Nave, colabora-
dora do Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa
e a Professora de Enfermagem Cândida Pinto,
também com experiência em oncologia pe-
diátrica, reflectiram connosco sobre o papel
dos Barnabés no apoio às crianças e jovens
hospitalizados. 

1. Que impacto terá o Voluntariado Barnabé nos Serviços de Oncologia Pediátrica?
Penso que terá um impacto positivo, na medida em que pode constituir um modo de incutir esperança nos pacientes pe-
diátricos. É mais fácil para as crianças e adolescentes doentes uma identificação com alguém que tem uma maior proximi-
dade etária e experiência de vida similar. Pode ainda ajudar na ocupação do tempo com actividades lúdicas e que simulta-
neamente podem possibilitar momentos de partilha. 
Os Barnabés, através do seu voluntariado, podem contribuir para o apoio emocional que os pacientes necessitam e que
constitui um aspecto protector/facilitador no decurso do processo de adaptação à doença e tratamento. (C.N.)
O apoio das pessoas significativas e dos profissionais de saúde é basilar, mas o apoio de outra pessoa que viveu essa experiencia
assume um outro significado! É a partilha do vivido, do sentido, de como se fez o caminho! Aqui os Barnabés são insubstituíveis!
E Barnabé conjuga com reconciliação, tranquilidade e ânimo! Reconciliação com a vida que pregou uma partida, tranquilidade
porque é uma passagem e ânimo porque há a esperança… A presença de um Barnabé dá algum sentido de «normalidade» a quem
está a passar pelo cancro! É um «eu» que se encontra num «tu», num encontro em que a experiência que se vive e que se viveu
permitem vislumbrar um caminho! Os Barnabés são um raio de luz num serviço de oncologia pediátrica! (C.P.)

2. Quais os principais temas a trabalhar na preparação dos Barnabés para o voluntariado?
Considero fundamental a Comunicação – como ferramenta para estabelecer relação e permitir momentos de partilha sau-
dáveis e gratificantes para todos os intervenientes - e também a Gestão Emocional. Neste caso, a gestão das emoções cum-
pre simultaneamente o propósito de ajudar a criança ou adolescente doente e a intenção de ajudar o Barnabé a envolver-
se, com a distância necessária para que a experiência seja também positiva e saudável. (C.N.)
Em primeiro lugar é necessário ter processado de forma saudável a sua história de doença. Conhecer as motivações que levam
ao voluntariado é um exercício que deve ser feito de forma profunda e reflexiva!
Exercer o voluntariado implica também saber «viver» numa organização de saúde. Há que conhecer as regras de funciona-
mento, os direitos e deveres de cada um. É preciso saber reconhecer a necessidade de ajuda e a melhor ajuda, a isto está
inerente o processo de comunicação. Ser capaz de comunicar com uma criança/jovem tem que entrar em linha de conta
com especificidades desenvolvimentais como norteadoras desse processo de interacção.
Também se torna fundamental gerir os diálogos. O que se diz, como se diz, quando se diz. As palavras podem ser terapêu-
ticas quando utilizadas de forma eficaz.
A formação contínua é muito relevante. Há que, periodicamente, promover reuniões ou disponibilizar apoio individual, um
espaço de «escuta» em que o Barnabé partilha as suas vivências, os seus sentimentos.(C.P.)

3. Nesta formação de Voluntariado para Barnabés, o que mais a surpreendeu?
A maturidade que alguns jovens apresentaram, não obstante o percurso de vida pautado por algumas interrupções/dificul-
dades no seu desenvolvimento. Esta maturidade respeita fundamentalmente à capacidade de reflectir e questionar. Por
outro lado, a motivação para ajudar o outro foi evidente. (C.N.)
A jovialidade, a sua imensa capacidade de gerir as adversidades e ajudar os outros a gerirem esse imenso impacto que o can-
cro impõe a quem o rodeia! Essas crianças são “mestres da vida”! (C.P)

A Daniela Silva é Barnabé e participou nestas sessões de formação. Tal como a maioria dos Barnabés que agora são volun-
tários, a Daniela sentiu-se motivada para esta tarefa de comunicar o seu testemunho por acreditar que a partilha de expe-
riências semelhantes é essencial na recuperação e bem-estar daqueles que agora se encontram doentes. 
Com esta experiência de formação, a Daniela consolidou a sua certeza de que ser voluntária é “muito mais que oferecer parte
do meu tempo, é muito mais que olhar para as necessidades do outro, é tornar radiantes dias de chuva e colorir momentos
marcantes. É despertar o bom que há em nós e nos outros, é ajudar e ser ajudado, é estar presente, é dedicar e aprender”. 
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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! 

Acreditar & ASION:
A experiência de um bom encontro

O projecto Ser e Crescer Barnabé conta com a espanhola ASION – Asociacón de Padres de Niños com Cáncer como entidade
parceira. Desafiámos as responsáveis da Associação a partilhar connosco o seu ponto de vista sobre a relação entre organi-
zações e pessoas.

A ASION e a Acreditar realizam um trabalho similar: o cuidado às famílias durante todo o processo a diversos níveis (aloja-
mento, ajudas sociais, alimentos…), a animação infantil no hospital, apoio psicológico, criação de grupos e organização e
realização de actividades.
A única diferença está no facto de a Acreditar trabalhar a nível nacional tendo diferentes sedes em Portugal, e a ASION ape-
nas trabalhar com a comunidade de Madrid. Em Espanha cada região autónoma tem a sua própria Associação, independente,
mas que por sua vez pertence à Federação Nacional. 
Manter um contacto contínuo e poder trocar experiências e formas de trabalhar é fundamental para associações que tra-
balham pela mesma causa. Esta partilha enriquece o trabalho já desenvolvido, sobretudo porque acontece entre países e
culturas diferentes mas muito próximos.
Desde que se iniciou a relação entre a Acreditar e a ASION, em Maio de 2014, o contacto tem sido estável e contínuo e rea-
lizámos intercâmbios entre Veteranos e Barnabés em três ocasiões. No primeiro encontro em Coimbra, dois dos nossos Ve-
teranos assistiram à formação dirigida a voluntários Barnabés e puderam conhecer mais de perto o trabalho que a Acredi-
tar realiza em Portugal.
Num segundo momento, um grupo de 11 Barnabés visitou Madrid com vários dos nossos sobreviventes como anfitriões. Pu-
deram conhecer não só o trabalho que se realiza no terreno, nos hospitais com as crianças, mas também na Sede e, ainda,
desfrutar de um pouco de turismo em Madrid.
No terceiro encontro, dois adolescentes da Acreditar participaram no nosso acampamento para adolescentes em Valdemorillo,
vieram acompanhados por uma Barnabé que participou enquanto monitora e foi uma experiência inesquecível para ambas as
partes. Foi um grande prazer contar com elas e estamos entusiasmados para continuar a realizar encontros deste tipo. 
As visitas são uma oportunidade para que Barnabés e Veteranos conheçam a história de outros jovens e possam trocar opi-
niões e experiência ao mesmo tempo que
divulgam o trabalho de ambas as entidades.  
Durante este ano a experiência pareceu-nos
muito enriquecedora e acreditamos que é
importante continuar com esta colaboração
para continuar a aprender uns com os outros.

Obrigada por esta oportunidade. 

Antonia Martinez, Tamara Tapia
e Verónica Eslava

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
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