
Venha connosco conhecer dez Barnabés*, estes já fora de tratamento oncológico, de Lisboa, Coim-
bra e Porto que agora são, também, voluntários da Acreditar!

Porquê ser voluntário?
São muito variadas as motivações que estes Barnabés apresentam para se terem tornado volun-
tários na Acreditar, em que a vivência da doença é, naturalmente, parte essencial.

“Estar perto e ajudar pessoas que certamente precisam tanto quanto eu e a minha família pre-
cisámos em tempos...”. Contam-nos também que partilham com as crianças agora doentes vi-
vências muito especificas que, nenhum outro voluntário poderá compreender plenamente: “Saber
o quanto dói estar impedido de fazer o que as outras crianças fazem. Que o hospital por vezes
parece uma prisão. Que a vida ficou em modo pause para nós”; “Sempre quis ter a oportunidade
de poder retribuir alguns dos sorrisos que recebi”.

O envolvimento com a Acreditar enquanto voluntários não constitui “apenas” uma reacção ao pas-
sado mas é, em grande medida, uma importante dimensão da construção do futuro. “Para dar algum
sentido à minha vida. Não basta termos sucesso profissional ou uma boa vida familiar. [Esta ajuda]
faz com que a nossa alma ganhe plenitude”; “É uma forma de ocupar bem os meus tempos livres”.

O que o voluntariado mudou na tua vida?
Apercebemo-nos da frequente necessidade de transformar as vivências do passado, muitas vezes
dolorosas, não só em ganhos para os próprios mas em formas únicas de compreensão e empatia
para com quem agora vive situações semelhantes.
O apoio que prestam é motivo de satisfação interior para estes voluntários que nos falam da in-
tensidade com que vivem o seu dia-a-dia: “Faz-nos perspectivar muito mais a nossa vida e as
nossas decisões. Passamos a dar muito mais valor a uma simples ida ao cinema, ao pentear o ca-
belo, ao poder ir às aulas”.
A presença regular no Hospital, agora enquanto voluntário mudou, para muitos, “a forma de ver
a minha doença. Aprendi o quanto se pode ser resistente a este pequeno interregno de uma vida
que tem tanto para viver. Ensinaram-me a não ser tão egoísta”.
As implicações, a tantos níveis, da experiência de voluntariado são descritas como bastante po-
sitivas: “A minha vida ganhou um sentido muito maior em termos de responsabilidade e de per-
cepção das dificuldades reais das pessoas”; “Aprendi a respeitar ainda mais a vida”. Ser volun-
tário tem proporcionado o desenvolvimento de competências pessoais e sociais como “novas
amizades, faço mais actividades colectivas e com isso aprendi a trabalhar em equipa”; “Tornei-
me mais autónoma e mais confiante”.

Que dificuldades sentes?
Os dez Voluntários Barnabés que fomos conhecer melhor falam-nos de uma série de questões em
relação às quais estavam receosos ao iniciarem o voluntariado: “Não sabia que cuidados ter, como
abordar as crianças ou os pais. Tinha medo de prejudicar o bem-estar das crianças”; “Estava com
medo de ser “rejeitada” uma vez que sei que existem dias naquele hospital em que não nos ape-
tece estar nem ver ninguém”; “Ser incapaz de dar resposta às necessidades que são tão iguais a
todos os outros e ao mesmo tempo tão diferentes”.
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Queridos Amigos,

Escrevo o editorial de mais uma news-
letter. Embora com uma periodicidade
mais errática – que tentaremos eliminar
este ano - é sempre com gosto que par-
tilho um pouco das nossas actividades.
Todos os anos são diferentes, mas há
sempre algo que se mantém: não dimi-
nuímos o apoio que damos às crianças
com cancro e suas famílias, mantemo-
nos atentos àquilo que é mais impor-
tante para elas, insistimos numa mensa-
gem de esperança. Qualquer que seja o
ano, é (também) isto que nos caracte-
riza.
Todos as notícias da newsletter são im-
portantes porque referem o que faze-
mos e, de alguma forma, como a so-
ciedade reconhece a nossa actuação.
Realço o tema dos Barnabés, porque é
também neles – jovens que venceram
a doença – que assenta o futuro da as-
sociação. A dedicação dos que quise-
ram voltar à Acreditar para dar sentido
a uma luta vencedora enche-nos de
confiança.
Entre alegrias e desalentos vamos cons-
truindo um caminho. Acompanham-nos
os mecenas, sócios, profissionais e vo-
luntários que são merecedores de um
agradecimento permanente. A Acredi-
tar deve-lhes isso.

João de Bragança

editorial “Pedras no caminho? Guardo-as todas.
Um dia vou construir um castelo!”
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No Dia Internacional da Criança com Cancro a Acreditar Alerta

Ensaio Geral
Solidário

O Ensaio Geral Solidário de Romeu e Julieta
que, no passado dia 8 de Fevereiro, a Com-
panhia Nacional de Bailado proporcionou
aos amigos da Acreditar foi um sucesso!
Graças ao empenho e entusiamo de todos
conseguimos encher a sala com  800 ami-
gos!  Obrigada por Acreditarem connosco!

Olá, eu sou a Cristiana Pereira, tenho 9 anos
e sou Barnabé da Acreditar do Norte.
No princípio de Maio, houve uma caminhada
em Ribeirão em que participei, e foi aí que
surgiu a ideia.
Primeiro pensei o dia em que ia fazer, pensei
no dia 1 de Junho (Dia Mundial da Criança),
mas era um dia da semana. Então, optei por
escolher o sábado seguinte - dia 4 de Junho.
Falei com ACREDITAR, que acharam a ideia
fantástica. Fui falar com o Presidente da Junta
de Freguesia de Esmeriz, que logo se disponi-
bilizou para ajudar esta causa. Em seguida,
falei com o Padre, para divulgar na missa um
texto sobre a caminhada. Criei um evento na
rede social Facebook com o nome “Caminhar
Pela Acreditar”. Mais tarde mandei emails
para os meus amigos. O Presidente da Junta,

Este ano a Acreditar assinalou o Dia Internacional da Criança com Cancro, 15 de Fevereiro, alertando
o poder político e a sociedade civil para algumas questões essenciais à recuperação e bem-estar da
criança e sua família, que nos tempos de dificuldades que o país vive se tornam ainda mais urgentes.
A regulamentação da Lei 71/2009, aprovada pela Assembleia da República, que preconiza o apoio em
áreas como: idade pediátrica até aos 18 anos; direitos dos pais à remuneração e emprego; apoio nas
deslocações e refeições; apoio escolar e psicológico é fundamental para que possamos garantir as con-
dições essenciais ao acompanhamento e vivência da doença. 
Importa agora transformarmos as nossas preocupações em acções para que os Dias das Crianças com
Cancro deixem de fazer sentido, celebrando-se apenas o Dia da Criança – com todas as crianças! 

O núcleo Centro da Acreditar, em colaboração com as educadoras do Hospital Pediátrico, proporcionou nesta data a todas as crianças em inter-
namento momentos de alegria, com vários eventos musicais, a presença  hilariante do palhaço Kaki e a  entrega de prendas para todos. Também
na Casa de Coimbra, o dia foi diferente. Crianças, jovens e pais contaram com uma tarde de cinema seguida de um lanche reconfortante para todos! 
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falou com uns bombos para animar a cami-
nhada e fez camisolas para cada um dos par-
ticipantes e ainda ofereceram uma garrafa de
água a cada.
Na sexta-feira antes ganhei febre, pela qual
não pude ir à caminhada. No sábado, esta-
vam na caminhada mais de 400 pessoas. Foi
um sucesso total. Tanta gente que se juntou
por mim. Tanta gente que Acredita!
Tenho muitos amigos!

Quando estão no terreno a sua vivência enquanto doentes poderá tornar-se mais presente referem a atenção que dão à forma como vivem
as emoções pois receiam “presenciar situações muito emotivas nas quais não me conseguisse controlar”; “Ir-me abaixo em frente aos pais
e crianças visto que me tornei numa pessoa mais sensível” ou mesmo “Não conseguir aguentar psicologicamente e reviver tudo o que pas-
sei, ali naquele mesmo local”.

Cheio de confiança, um voluntário assegura-nos: “Como alguém uma vez disse: “Pedras no caminho? Guardo-as todas. Um dia vou cons-
truir um castelo”. Eu sei que um dia terei conseguido construir um castelo bem grande e forte com todos estes meus medos, ansiedades
e dificuldades”.

O que trouxe de bom?
O voluntariado de Barnabés, nascido, necessariamente, de uma profunda motivação pessoal, constitui para a Acreditar motivo de grande
satisfação pois pode proporcionar-lhes esta forma de realização pessoal e, simultaneamente, enriquecer o acompanhamento dado às crian-
ças e famílias que agora se confrontam com a doença.

“[Tenho esperança] que a minha companhia seja tão boa para eles como a deles é para mim. Aprendo sempre alguma coisa. Viver a doença
deste lado está a ser muito diferente. Cada vez que saio do IPO sinto-me mais leve, mais preenchida, com a sensação de dever cumprido.
Fazer voluntariado faz-me sentir intrinsecamente bem. Quantas mais actividades na vida nos fazem sentir o mesmo?”;

A partilha da riqueza desta experiência dá vida ao lema que move o grupo de Barnabés: Vale a pena Acreditar! “É bom ajudar os outros
fazendo-lhes ver que há vida depois da doença e que as coisas podem ficar ainda melhores do que eram”; “Saber que posso ajudar dá-me
força para continuar. Olho o cancro de uma forma diferente”. O que se leva para casa? “Fica sempre um agradecimento ou um sorriso e
isso faz-me preencher por dentro”. 

* crianças, jovens e adultos que na sua infância vivem ou viveram uma doença oncológica

Caminhar pela Acreditar
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Desde o ano lectivo 2009/2010 a Secretaria Re-
gional de Educação da Madeira destacou, a pedido
da Acreditar, duas professoras que prestam apoio
às crianças e jovens que, por motivos de doença,
se encontram privadas de frequentar a escola por
longos períodos.
No apoio, prestado no Hospital e/ou na Acreditar,
são utilizadas estratégias e materiais adequados
às necessidades de cada criança no sentido de fa-
cilitar a aquisição das competências e promover o
seu desempenho escolar. 
As crianças demonstram muito interesse e recepti-
vidade a este Apoio e dizem-nos: “sinto-me mais ali-

viada, já não stresso tanto e tenho mais tempo para
fazer os trabalhos de casa das outras disciplinas”.
As Professoras vêem esta experiência como
“muito gratificante e enriquecedor (…) vemos re-
conhecido por eles o nosso trabalho e atingidos
os objectivos a que nos propomos”.  
Alertam igualmente para o facto destes momen-
tos de ocupação serem uteis para que a criança
possa abstrair-se da doença e assim ver ameniza-
dos os impactos do tratamento.
A motivação e dedicação dos alunos têm-se tradu-
zido num aumento de competências no seu desem-
penho, “ajuda a passar de ano e a ter melhores
notas nos testes. Também consigo tirar as minhas
dúvidas e compreender melhor a matéria”.
Os familiares revelam a importância do apoio
“tem sido de extrema importância para a minha
filha. Noto que está mais motivada (…) Já conse-
gue aos poucos ser autónoma mesmo errando (…)
antes de ter este apoio não era capaz de iniciar as
tarefas sem ter alguém ao lado dela”. São estas
pequenas/grandes conquistas que ajudam que
todos tenham mais esperança no futuro!

Decorria o ano de
2011, quando um
grupo de oito pro-
fissionais de en-
fermagem, com
for mação  es pe-
cí fica na área das
massagens, deci-

diu unir-se e colocar em prática o projeto que de-
nominaram de G8 – grupo de enfermeiros voluntá-
rios para a prática de massagens de relaxamento. 
São realizados três tratamentos por semana, al-
ternando quartas e quintas-feiras, das 17H às
19h.30, na Casa da ACREDITAR, mediante inscri-
ção prévia dos interessados: Pais/acompanhan-
tes de crianças internadas na oncologia do Hos-
pital Pediátrico de Coimbra ou a habitarem a
Casa.

G8 - grupo de enfermeiros volun-
tários para a prática de massagens
de relaxamento na Acreditar

IBM apoia Projecto
Arco-íris
O Projecto de voluntariado
que, no domicilio, acompa-
nha crianças em cuidados
paliativos venceu a candida-
tura ao Community Impact
Grants. A Acreditar conta, no
seu corpo de voluntariado,
com funcionários da IBM que
vêem assim a sua actividade
reconhecida pela empresa
que proporcionou à Acreditar
meios financeiros para a con-
solidação do Projecto.

Os Fingertips desafiam
os seus fãs a ajudar a
Acreditar!
Agradecemos a inovadora ini-
ciativa dos Fingertips que
criaram o conceito de bilhete
social. A um preço reduzido
os fãs da banda podem usu-
fruir de um grande espectá-
culo e ajudar a Acreditar!
Basta para isso levar, no dia
do concerto, um pacote mí-
nimo de 2 alimentos.

Hello Kitty visita
a Acreditar
Foi com muita alegria que
recebemos, através da Terra
dos Sonhos, a visita da Kitty
na Casa da Acreditar de Lis-
boa. Uma tarde muito diver-
tida em que as crianças lhe
ofereceram desenhos. Antes
de voltar para casa a Kitty
ofereceu a cada criança uma
prenda com a sua cara! 
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Projecto Aprender+ vence
Prémio SIC Esperança Rock
in Rio – Escola Solar 

É com muita alegria que anunciamos a cedência,
por parte do Ministério das Finanças, de um ter-
reno no Porto, que está sob administração do IPO,
para a construção da Casa de Acolhimento que, à
semelhança das Casas de Lisboa e de Coimbra,
receberá, gratuitamente,
crianças e famílias que,
agora em tratamento am-
bulatório, residem longe
dos centros hospitalares.

A Sonae Sierra juntou-se à
Acreditar na primeira cam-
 panha pública de apoio à
construção da Casa do Por -
to através do projecto
Música por uma Ca(u)sa que, com a colaboração
da Rádio Comercial, culminou com concerto
de Mário Laginha Trio na Casa da Música onde foi
feita a entrega dos donativos.

Casa de Acolhimento
no Porto

A Escola aqui tão perto!

Carnaval
no Campo Jovem

No âmbito da parceria que tem com a Acreditar o
Campo Jovem ofereceu a um grupo de Barnabés um
fim-de-semana de Carnaval cheio de novas expe-
riências na Quinta dos Ganados em Tomar. O re-
gresso é feito de memórias inesquecíveis, muita di-
versão, novas amizades e muita vontade de lá vol tar!
A toda a equi -
pa do Cam po
Jovem que pro-
porcionou esta
opor  tunida de
o nosso muito
obrigado!
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O Projecto Aprender mais, a
decorrer no núcleo Norte da
Acreditar, venceu a 2ª Edi-
ção deste Prémio com uma

verba de 25 mil€. O Projecto visa responder às
necessidades de apoio educativo - pedagógico;
estimulação das funções cognitivas, psicomoto-
ras e socialização - das crianças e adolescentes
com cancro que, por indicação médica, se en-
contram privadas de frequentar a Escola. Sem
custos para as famílias este apoio é prestado por
profissionais da área da educação em regime de
voluntariado e em contexto domiciliário.



A Casa da Acreditar de Lisboa continua
a receber chefs que partilham os seus
saberes e sabores com as famílias que
assim têm um almoço muito especial e
novas técnicas para fazer pratos deli-
ciosos! O nosso muito obrigado à Graça
Castelo Lopes!

Aulas
de Culinária
em Casa

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
a.acreditar_coimbra@sapo.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
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A SIC Esperança traz luz e cor à Madeira
A Casa da Acreditar na Madeira está mais colorida e sobretudo muito mais acolhedora. Graças a
um donativo da SIC-Esperança foi possível remodelar todo o espaço, tornando-o muito mais fun-
cional e agradável. Que o digam as mães que ali vão fazer as suas massagens ou sessões de Reiki.
A pintura das paredes e armários, e a colocação de estores, transformaram radicalmente a sede
e deram-lhe aquele toque especial e familiar, que queremos oferecer às crianças e suas famí-
lias.

Mas não foi só. O espaço da Acreditar no Hospital Dr. Nélio Mendonça também ganhou vida
nova. A colocação de bancadas e de um novo armário permitiu reorganizar o local e dar-lhe
uma outra imagem, mais convidativa e principalmente mais confortável e agradável, minimi-
zando assim o impacto das longas horas de tratamentos.

Passeio em carros
de sonho!
O grupo de Coleccionadores Tertúlia
Clássicos e Desportivos proporcio-
nou às crianças e seus acompanhan-
tes um passeio por Lisboa com pa-
ragens em Monsanto e junto ao rio.
Foi MUITO difícil escolher entre 27
carros desde Porshe, Lotus, Alfa
Romeo, MGB, Jaguar, entre outros.
Depois do passeio, que deixou em
todos memórias inesquecíveis, os
coleccionadores juntaram-se para
um almoço solidário de apoio à
Acreditar!
Agradecemos a disponibilidade do
IPO em permitir o estacionamento,
aos voluntários que facilitaram a
organização e sobretudo a cada co-
leccionador que partilhou a sua paixão!

Ano Novo,
Instalações Novas!
O Núcleo Regional Norte, iniciou o ano em
novas instalações.
O ano transacto, foi marcado por tarefas,
de crescimento e nascimento de novos pro-
jectos, e as an-
tigas instalaçõ-
es já não per-
mitiam o de-
senvolvimento
de forma efi-
caz de todo o
trabalho.
Foram sema-
nas agitadas de mudanças, pinturas, mon-
tagem e organização.
A família Acreditar Norte, sempre em cresci-
mento, tem agora instalações mais amplas e con-
fortáveis. Estão todos convidados para nos visitar!

No sentido de modernizar e melhor gerir os recursos a Newsletter da Acreditar é distribuída, preferencialmente, via e-mail. Pedimos
que nos envie o seu endereço electrónico para acreditar@acreditar.pt. Muito obrigada!

Acreditar recebe Prémio Nuno Viegas do Nascimento 2011
O Prémio, no valor de 50 mil euros, foi entregue à Acreditar pela Fundação Bissaya Barreto. Este apoio, sinal
de reconhecimento do trabalho que desenvolvemos será investido na manutenção das Casas de Lisboa e
Coimbra permitindo-nos ajudar ainda mais as crianças e suas famílias!




