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NEWSLETTER MARÇO › 2019

Faz hoje 7 anos 
que me “caiu a ficha”; 

coincidências!!!... 
Faz hoje 7 anos e era quarta fei-

ra e eu estava lá, quando chegou à 
UCI o saquinho de lembranças que 
a ACREDITAR faz questão de en-
tregar neste dia a todas as crian-
ças com cancro, internadas ou em 
tratamento, por forma a dar mais 
vida aos seus dias. 

Faz hoje 7 anos que ele acordou 
e, de voz entaramelada por 13 ho-
ras de cirurgia e outras tantas de 
sono, e pela “mangueira” de 3/4 
enfiada na garganta, perguntou o 
que era o almoço. 

Faz hoje 7 anos que me apercebi 
de quão efémera é a nossa passa-
gem neste Mundo e como a vida 
pode ser madrasta. 

A minha nota de hoje é dedicada 
a todos aqueles que infelizmente 
passaram por aqueles corredo-
res e que eu considero família, 
bem como a todos os outros que, 
por imposição profissional, per-
correm a todas as horas, dias, 
meses, anos, aqueles mesmos 
corredores e que não deixam que 
nada nos falte. Cuidados médi-

DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA COM CANCRO

15 DE FEVEREIRO DE 2019
No Dia Internacional da Criança com Cancro estivemos ainda mais próximos das famílias
Nas casas e nos hospitais com que colaboramos - IPO Lisboa, Hospital Pediátrico de Coimbra, 
IPO Porto, Hospital de S. João e Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal - lembrámos a 
todos que estamos aqui para responder às necessidades das famílias. Foi também tempo de 
alegria com a colaboração de vários amigos e a presença insubstituível dos Barnabés em 
actividades lúdicas. Este é um dia especialmente marcante para a história da Acreditar - em 
2019 celebrámos o 9.º aniversário da Casa de Coimbra e o 2.º da Casa do Porto.

cos a uns, e da alma a outros. Há 
sempre uma palavra, um conse-
lho, uma força, um ombro para 
chorar, um abraço para aconche-
gar; mas também há uma brinca-
deira, uma festa, um dia-a-dia o 
mais normal possível dentro das 
limitações.

Sinto-me um privilegiado por 
ter podido conhecer pessoas tão 
fantásticas! Profissionais fantás-

ticos, miúdos e graúdos incríveis 
que nos ensinam todos os dias 
que a vida é para ser vivida “no 
matter what”, e pais e mães que 
se apoiam, se motivam, se refa-
zem todos os dias na esperança 
que chegue o fim do tormento.

A todos vós o meu obrigado por 
estarem aí e por vos ter conhecido!

Um abraço dos nossos!
F e r n a n d o  L a u , Pai
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EDITORIAL

Queridos Amigos,
Todas as newsletter da Acredi-

tar, cujo editorial tenho o gosto de 
redigir, têm uma linha comum que 
as une. Nenhum mês é igual ao 
seguinte, nenhum ano copia o ano 
anterior; as actividades têm dife-
renças, porque as pessoas são di-
ferentes ou, simplesmente, porque 
têm um olhar diferente sobre a vida. 
E no entanto, apesar desta diversi-
dade que é fruto de uma dinâmica 
própria, há algo que se repete de 
newsletter para newsletter: os tes-
temunhos de quem nos ajuda ou de 
quem beneficiou do que fazemos, 
os relatos de prémios ou de eventos 
onde estamos presentes, as activi-
dades lúdicas ou as campanhas de 
sensibilização.

Cumprem-se, em 2019, 25 anos 
de Acreditar. O que eramos já não 
somos, o que somos agora nunca 
mais seremos. Há, contudo, uma 
matriz que se definiu desde o pri-
meiro dia da nossa existência: o 
apoio às crianças e jovens com can-
cro e às suas famílias. Nada nos de-
move desse caminho e talvez seja 
esse o único aspecto constante, 
porque definidor, da nossa maneira 
de estar.  O resto é aprendizagem, 
atenção aos tempos modernos, um 
olhar mais vasto sobre o mundo da 
oncologia pediátrica. E fazer mais, 
fazer melhor. Fazer, ainda que seja 
difícil.

Na palavra Acreditar cabem mui-
tos mundos: o dos voluntários, o dos 
que sobreviveram e querem dar um 
sentido às coisas, o dos profissio-
nais ou dos mecenas. Acreditar é 
saber agradecer-lhes.

J o ã o  d e  B r a g a n ç a

Presidente da Acreditar

 

A Júlia Rodrigues 
é Barnabé 

e conta-nos como o gru-
po se mobilizou para pro-
porcionar um dia diferen-
te às famílias de crianças 
em tratamento no Hospi-
tal Pediátrico de Coimbra. 

UM DIA MágICO 

A ida à Vila Natal foi idealiza-
da para que as crianças da Casa  
Acreditar de Coimbra tivessem a 
oportunidade de viver um dia má-
gico na altura do Natal. Para isso 
havia que arranjar forma de an-
gariar os fundos necessários para 
cobrir as despesas desta aventu-
ra. Encontrámos alguns obstá-
culos em concretizar um evento 
solidário mas, com a nossa típica 
persistência e a necessidade de 
fazer acontecer, reunimos esfor-
ços e formámos um trio que levou 
a cabo esta tarefa. A Acreditar, o 
Salão 40 e a Casa da Esquina jun-

taram-se numa tarde com ares 
de outono para desenhar pessoas 
e vender esses desenhos, rever-
tendo todo o valor para a viagem. 
Cada um contribuiu com o que 
podia: os artistas do Salão 40 
ofereceram os seus trabalhos, a 
Casa da Esquina cedeu o espaço 
e a Acreditar publicitou o evento 
e distribuiu chá aos curiosos que 
iam passando (há quem diga que 
foi um pequeno suborno, mas é 
apenas uma opinião).

O evento da venda dos desenhos 
foi um sucesso. O valor de que 
precisávamos até foi ultrapassa-
do, pelo que conseguimos mimar 
as nossas famílias com atracções 
e chocolate quente na Vila Natal. 

Desta experiência tirámos 
bons amigos, parceiros de cora-
ções enormes, sorrisos lindos de 
crianças fantásticas e momentos 
que só valem a pena se forem 
partilhados!    

J ú L i a  r o d r i g u e s

Barnabé 
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Grupo de antigos alunos 
do 9ºC, do ano 2017/18, 
da Escola Básica 2,3 
Eugénio de Castro, em 
Coimbra - Inês Caetano, 
Leonor Miguel, Levi San-
tos, José Miguel Matos, 
João Diogo Silva e Tiago 
Monteiro

FINALIsTAs 
sOLIDáRIOs

Tudo começou com um projecto 
de angariação de fundos. Todos 
se empenharam na venda de ri-
fas, de pulseiras e bolos feitos 
por nós, entre outras actividades, 
com o desejo de nos divertirmos 
juntos e termos a oportunidade 
de disfrutar de uma despedida 
“em grande” do 2.º ciclo, numa 
viagem que pretendíamos ines-
quecível. 

Como esta não aconteceu, ficá-
mos com um montante de dinhei-
ro que, unanimemente, decidimos 
doar. O nome da Acreditar che-
gou-nos por meio de alguns pais e 
acabámos por concordar todos em 
doar à vossa Casa de Coimbra. 

No dia em que entregámos o 
dinheiro, sentimos que realmente 
fizemos a escolha certa. Ouvimos 
falar de realidades tão diferentes 
da nossa! Ficámos profundamen-
te sensibilizados pelo vosso tra-
balho. As histórias que nos conta-
ram deixaram-nos com a certeza 
de que não haveria melhor fim a 
dar ao nosso dinheiro do que con-
tribuir para o bem-estar e para 
suprir as dificuldades de quem 
tem subitamente que ultrapassar 
barreiras para nós inimaginá-
veis. Vocês acolhem e ajudam nos 
momentos mais difíceis crianças 
e jovens como nós e as suas fa-
mílias.

“As histórias que nos contaram deixaram-nos com a certeza 
de que não haveria melhor fim a dar ao nosso dinheiro do que contribuir 
para o bem-estar e para suprir as dificuldades de quem tem subitamente 

que ultrapassar barreiras para nós inimagináveis.”

Gostávamos de agradecer em 
nome de todos por nos terem re-
cebido. Desejamos as maiores 
felicidades para o futuro da Casa 
Acreditar e de todas as crianças, 
jovens e famílias por vós acolhidas.
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A gRATIDãO 
qUE pREVALECE 

Em Outubro de 2018, quando 
me deram a conhecer quem são 
os Barnabés e me apresentaram 
a oportunidade de ser voluntária 
Barnabé, fez todo o sentido para 
mim juntar-me a esta causa, pois 
durante o meu diagnóstico não 
existiu motivação e força maior 
do que o testemunho de outras 
pessoas que tinham sobrevivido ao 
cancro e que agora se encontra-
vam bem, ou pessoas que estavam 
a lutar ao mesmo tempo que eu e 
me relembravam constantemente 
de que não estava sozinha. 

Um diagnóstico de cancro é 
difícil de digerir para qualquer 
pessoa e, na minha experiên-
cia, o facto de ser diagnosticada 
com 22 anos revoltou-me ainda 
mais inicialmente. Pensava para 
comigo que se isto me tinha de 
acontecer, bem que o cancro po-
dia “esperar” mais uns anos. Mas 
o cancro não escolhe idades, não 
escolhe pessoas, não acontece só 
”aos outros”. Pode acontecer a 
qualquer um e, nos dias que cor-
rem, é uma das doenças cada vez 
mais prevalentes. 

“Um diagnóstico de cancro é difícil de digerir para qualquer pessoa e, 
na minha experiência, o facto de ser diagnosticada com 22 anos 

revoltou-me ainda mais inicialmente. Pensava para comigo que se isto me 
tinha de acontecer, bem que o cancro podia “esperar” mais uns anos.”

Por isto mesmo sinto que che-
gou a minha vez de pegar na 
minha própria experiência e re-
tribuir, de servir como exemplo 
de jovem sobrevivente de cancro 
e tentar apoiar outros jovens e 
crianças que passam por situa-
ções semelhantes, pois acredito 
que é possível ser feliz mesmo 
perante uma adversidade como 
esta.

No meio de tanto sofrimento, 
aprendi lições muito significati-
vas. No fim (e até durante) a tem-
pestade, o sentimento que preva-
lece é gratidão. Paradoxalmente, 
sem este diagnóstico, talvez não 
valorizasse tanto aquilo que va-
lorizo hoje, talvez a minha vida 
não passasse a ter o encanto que 
tem hoje. Sem o cancro, não teria 
conhecido pessoas tão fantásti-
cas como aquelas com que me 
tenho cruzado neste meu, ainda 
pequeno, percurso pela Acreditar. 
Não me teria deparado com va-
liosos exemplos de amor e cora-
gem como aqueles que encontro 
constantemente nos quartos do 
serviço de oncologia do Hospital 
Pediátrico de Coimbra. No fim, o 
balanço que faço do meu diagnós-
tico é bem mais positivo que ne-
gativo. Obrigada por esta incrível 
oportunidade e por me receberem 
na vossa família.

M a r i a n a  C o u t i n h o

Barnabé e voluntária 
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bREVEs

CUIDAR DE qUEM CUIDA 
é UM ACTO DE jUsTIÇA

No Dia do Cuidador, celebrado a 5 de Novembro, 
dirigimo-nos a cada mãe, pai, avó, avô, tio, tia, irmãos

 – qualquer cuidador –  dando conta das nossas preocupações 
com o seu bem-estar. 

Como sinal de reconhecimento, 
oferecemos experiências de 
relaxamento e cuidados de beleza. 

A Acreditar promoveu um in-
quérito nacional dirigido aos cui-
dadores e daí concluiu-se que as 
principais necessidades por estes 
sentidas passam por questões 
como: informação sobre apoios 
ou direitos do cuidador; apoio psi-
cológico individual; actividades de 

bem-estar; actividades lúdicas 
para os irmãos e, ainda, a exis-
tência de um gabinete de apoio ao 
cuidador. 

Ao longo dos últimos meses, 
foram várias as reuniões que a 
Acreditar teve junto de decisores 
políticos e entidades competentes 
para que a legislação em oncolo-
gia pediátrica fosse actualizada. A 
lista de exigências é longa. Des-

tacamos o prolongamento da li-
cença de acompanhamento a filho 
doente e a regulamentação sobre 
o trabalho a tempo parcial, horário 
flexível ou meia jornada.

Foi um dia para relembrar que 
estamos, e estaremos sempre, 
junto das famílias de crianças e 
jovens com cancro para apoiá-las 
naquelas que forem as suas ne-
cessidades. 

Aos PAis
A Acreditar lançou a publicação 

“Crianças e Jovens com Cancro – 
Um Guia para os Pais”. Uma edi-
ção traduzida e adaptada do ori-
ginal “Children and Young People 
with Cancer” do Children’s Can-
cer and Leukaemia Group, com 
grafismo oferecido pela designer 
Joana da Matta. Neste livro são 
abordados temas como a vida 
hospitalar – dos exames à equipa 
profissional, passando pelas es-

pecificidades dos tratamentos; o 
pós-tratamentos, sem esquecer 
a vivência de toda a família nesta 
fase crítica das suas vidas. Para 
que compreendam a doença dos 
seus filhos e os momentos mais 
significativos por que passarão, 
esta publicação é oferecida aos 
pais nos hospitais com serviço de 
oncologia pediátrica com que co-
laboramos. A versão digital está 
disponível em 
www.acreditar.org.pt.   
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bREVEs

Na primeira edição da iniciativa 
“Quem Faz Bem – Donativo Par-
ticipativo Santander”, os colabora-
dores do banco foram desafiados 
a apadrinhar projectos promovi-
dos por organizações que visam 
promover a qualidade de vida das 
pessoas. 

TrAbAlhAr e crescer em rede 

No encontro anual da Childhood 
Cancer International (CCI), que 
decorreu no mês de Novembro no 
Japão, o presidente da Acreditar 
– João de Bragança, foi eleito Vi-
ce-Presidente desta organização 
que congrega hoje 171 organiza-
ções ligadas à oncologia pediá-
trica, provenientes de 88 países. 

Para João de Bragança o assumir 
desta responsabilidade “é o reco-
nhecimento do papel que a Acre-
ditar desenvolve na oncologia pe-
diátrica mas é, simultaneamente, 
uma responsabilidade acrescida 
neste combate global em defe-
sa das crianças e jovens adultos 
afectados pelo cancro”.

Neste congresso foram tratadas 
questões como o diagnóstico pre-
coce, ensaios clínicos, a vida de-
pois da doença – efeitos tardios e 
sequelas, o impacto da doença na 
família e, em especial, nos irmãos 
e foi largamente discutida a dis-
paridade da taxa de sobrevivência 
entre países subdesenvolvidos e 
desenvolvidos. Sendo agora o CCI 
parceiro oficial da Organização 
Mundial de Saúde, foi definido o 
objectivo de alcançar uma taxa de 
sobrevivência global de 60%.

colAborAdores emPenhAdos 
Entre145 propostas, a Acred-

itar foi a mais votada e, por isso, 
recebeu um donativo no valor de 
7.500,00€. Foi-nos ainda ofereci-
da a possibilidade de participar no 
Bootcamp em Empreendedorismo 
Social promovido pelo banco e IES 
- Social Business School. 

O João Neto participou na World 
Marathon Chalange e, desta aven-
tura que põe à prova os limites, 
trouxe várias medalhas e a certe-
za de querer continuar a superar-
se. Depois do Polo Norte, da União 
Glaciar na Antártida e destas 7 
maratonas em 7 dias e 7 conti-

os imPossíveis Possíveis 
nentes, o João diz-nos que gosta 
de provar a si próprio que não exis-
tem impossíveis. À prova de com-
petição juntou uma prova solidária 
- com a campanha “7 Maratonas, 1 
Casa Maior” desafiou a sociedade 
a apoiar as obras de alargamento 
da Casa Acreditar de Lisboa.
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bREVEs
cAmPAnhA de sensibilizAção 
PArA o diAgnósTico Precoce 

do reTinoblAsTomA

A Acreditar colabora com o Centro de Referência em 
Onco-Oftalmologia do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra na campanha de sensibilização para o 
Retinoblastoma (tumor ocular maligno da criança), cujo 
diagnóstico atempado salva a vida e a visão da criança.

A campanha teve início no 19.º Congresso Nacional 
de Pediatria organizado pela Sociedade Portuguesa de 
Pediatria que decorreu em Outubro de 2018, em Lisboa. 
Estender-se-á ao 36.º Encontro Nacional de Medicina Geral 
e Familiar, que se realiza no mês de Março, em Braga.

A Acreditar apoia várias famílias na compra 
de próteses oculares, sempre que solicitada 

pelos serviços sociais. 
Em 2018 foram pagas 5 próteses, 

no valor de 600,00€ cada uma.

Com a colaboração do públi-
co que votou nas redes sociais, o 
Grupo Os Mosqueteiros distribuiu 
120.000,00€ por 4 instituições 
de solidariedade social. Com os 
50.000,00€ doados à Acreditar 
conseguimos garantir o finan-
ciamento anual de um total de 5 
quartos nas Casas de Lisboa, Co-
imbra e do Porto.

cAmPAnhA voTos Felizes  

O humorista Diogo Batáguas 
mobilizou a sociedade civil para 
apoiar a Acreditar e outras duas 
organizações de solidariedade 
num crowdfunding que nas pri-
meiras horas superou o objectivo 
de alcançar 10.000,00€. 

ProjecTo bATáguAs
O valor total angariado chegou 

aos 27.604,00€. À Acreditar foi 
entregue um terço deste valor que 
servirá para suportar as Bolsas 
de Estudo anualmente atribuídas 
a crianças e jovens que têm ou ti-
veram uma doença oncológica. 
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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
www.acreditar.org.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

WWW.ACREDITAR.ORG.PT


