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Coordenadora Núcleo Região Centro da Acreditar

no CHUC

A Acreditar é, de facto, uma enorme família 
que começou a dar os seus primeiros pas-
sos em 1994 e, a partir desse ano, foi cres-
cendo com uma importante missão: “Tratar 
a criança ou o jovem com cancro e não só o 
cancro na criança ou jovem”, promovendo a 
sua qualidade de vida e da família.

Para que esta família se formasse, foi im-
prescindível a entrega e enorme altruísmo 
do Dr. Rui Baptista, director do serviço de 
oncologia do Hospital Pediátrico na altura 
e durante longos anos que, vestindo a pele 
destes pais que procuraram a sua ajuda, 
tornou possível a formalização do núcleo 
centro da Acreditar. 

A persistência do grupo de pais fundado-
res e daqueles que se lhes seguiram foi 
enorme, no sentido de humanizarem os 
espaços do velho Hospital Pediátrico, à se-
melhança do que se fazia no resto do país, 
com a especificidade de não existir na altu-
ra um serviço de oncologia pediátrica. Esta 
situação implicava que os três serviços que 
acolhiam as crianças e jovens de oncologia 
tivessem de dispor de apoio logístico, em 
igualdade de circunstâncias, 
para todos os pais e crianças 
que lá se encontravam, inde-
pendentemente da patologia, 
sem nunca perder, logica-
mente, a essência da Acreditar 
que se pautava pelo apoio pri-
mordial e específico à criança 
e jovem com cancro.

Assim, com o esforço de todos 
(pais, voluntários, mecenas, 
profissionais, amigos, profis-
sionais de saúde e Barnabés 
– todos aqueles que vivem ou 
viveram uma doença oncoló-
gica na infância/juventude) 
se foi construindo, ao longo 
de quase 25 anos, uma asso-
ciação que foi crescendo para 

“Quero apenas dizer a todos os que passaram, passam e hão-de vir a passar por aquelas portas: 
vocês não estão sozinhos, aquela grande família sofre e ri convosco, aquela família apoia-vos de todas 

as maneiras que possa e não quer mais do que o vosso sorriso.”
Luís (Barnabé)

colmatar cada vez mais e melhor as neces-
sidades das famílias que dela necessitam. 
Desde a primeira instalação de TV Cabo 
efectuada no antigo Hospital Pediátrico, à 
colocação dos eletrodomésticos para que 
os pais pudessem guardar e aquecer os 
alimentos dos filhos, da oferta de material 
hospitalar e camas para que os pais pu-
dessem dormir com a devida dignidade 
à doação de computadores para todas as 
salas de educação de infância. Continua-
mos até à data, na mesma lógica, a oferecer 
material lúdico-didáctico para que todas as 
educadoras possam trabalhar, presentes/
brinquedos que são distribuídos a todas as 
crianças internadas nos vários serviços ou 
em hospital de dia nas diversas datas festi-
vas, material escolar às professoras, desde o 
1º Ciclo ao Secundário. Apoiamos, ainda, os 
vários serviços com roupa para famílias que 
nos sejam sinalizadas pelo serviço social. 
Colaboramos há longos anos com a organi-
zação “Voluntários por um Sorriso” através 
do recrutamento, feito por nós, de cerca de 
75 voluntários anualmente.

O trabalho que a Acreditar realiza não se 

esgota, como muitos saberão, no apoio 
transversal (emocional, jurídico, material, 
financeiro e alimentar) às famílias de crian-
ças e jovens com cancro que são acompa-
nhadas não só no Hospital Pediátrico como 
também no HUC, na advocacia social com 
a promoção dos direitos das crianças e fa-
mílias, na informação através da distribui-
ção de livros e guias para crianças e jovens 
com cancro, pais, irmãos e professores, na 
humanização da vida hospitalar não só 
dos espaços físicos mas também através 
do voluntariado de apoio emocional dos 
grupos de Barnabés e PAIS nos serviços de 
pediatria. Passa também pelas visitas domi-
ciliárias no apoio escolar dado por profes-
sores voluntários, pelos grupos de desen-
volvimento pessoal (coaching e bolsas de 
estudo para doentes e ex-doentes), pelas 
viagens e campos de férias para crianças e 
jovens que vivem ou viveram a doença on-
cológica e encontros de famílias.

Por fim, não podemos deixar de falar das 
Casas de acolhimento temporário gratui-
to que são talvez a parte mais visível dos 
apoios que a Acreditar presta. A Casa de 

Coimbra também é, neste 
sentido, muito especial uma 
vez que, ao contrário das ou-
tras casas que temos nos vá-
rios núcleos, recebeu, desde 
a sua abertura em 2010 até 
hoje, cerca de 400 crianças 
ou jovens e família de outras 
patologias que não a onco-
lógica num total de 12.194 
noites na Casa, sempre atra-
vés do pedido formal do 
CHUC por se encontrarem 
em tratamento.

A Acreditar continuará a ser 
isto mesmo e a percorrer um 
caminho de esperança e de 
apoio que deve ser conjunto 
e cada vez mais humanizador!


