
Como surgiu o gosto pelo empreen-
dedorismo?
Foi uma consequência da minha 
evolução enquanto estudante e en-
quanto profissional. Desde peque-
no perguntava sempre “porquê?”, 
tinha gosto pela inovação e vontade 

de melhorar as coisas. O que vi foi 
que ao entrar em organizações e 
empresas que já estão criadas e a 
funcionar, era difícil mudar as coi-
sas e inovar. A forma mais fácil de 
inovares, de teres controlo e fazeres 
as coisas acontecerem era a partir 

do empreendedorismo. É um boca-
dinho isso que me fascina mas se 
tiver oportunidade de integrar uma 
empresa na qual tenha a liberdade 
para pensar proactivamente, ino-
var, experimentar coisas novas, eu 
vou sentir-me satisfeito na mesma. 

Recebeste recentemente o prémio 
Primus Inter Pares 2018. Como o 
encaras?
Avisaram-me que era elegível e eu 
pensei “Porque não? Faço a can-
didatura e não tenho nada a per-
der”. Era mais uma experiência 
e acabei por ir passando as fases. 
Senti que qualquer um dos concor-
rentes tinha mérito. Quando soube 
que ganhei fiquei um pouco per-
plexo. Fiquei muito honrado porque 
o prémio é dado por pessoas com 
notoriedade, como António Vitorino 
e Francisco Pinto Balsemão, que 
acharam que eu era “a potência” 
ou “o jovem mais promissor” deste 
ano. O MBA, que é o prémio em si, 
vai ajudar-me a alcançar patama-
res ainda mais elevados.
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BarnaBé reconhecido 
pelo seu empreendedorismo

Fascinado por empreendedorismo, tecnologias e inovação, João Ramadas licenciou-se em Gestão 
pelo ISCTE e concluiu o mestrado na Católica. Venceu recentemente o Primus Inter Pares, prémio de 
gestão do Expresso e do Banco Santander. O João e o Francisco Oliveira, que o entrevistou, têm em 
comum o facto de serem Baranbés e poderem agora dizer que sobreviveram a um cancro na infância. 

“a acreditar é um pouco 
de todos os que passam 
por ela e, nesse sentido, 
também é um pouco 
minha.”
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Queridos Amigos,
Com este editorial chega às vossas 

mãos mais uma newsletter da nossa 
Associação. Nela podemos encontrar 
um sem número de actividades que 
vamos desenvolvendo. Vale a pena 
lê-las, porque não cabe tudo neste 
meia dúzia de linhas que vos escrevo.

Saliento, talvez, a conferência que 
organizámos em Lisboa em Abril 
deste ano. Juntamente com a equipa 
portuguesa, dezenas de delegados de 
diversos países da Europa (unidos sob 
uma bandeira comum – a Childhood 
Cancer International)  reuniram-se 
durante alguns dias para falarem da-
quilo que é comum a todos: oncologia 
pediátrica. Sejam da Eslovénia, de 
Espanha ou da Alemanha, todos parti-
lhamos a mesma luta, que é a melho-
ria das condições das criança e jovens 
com cancro e suas famílias.

Fora isto, tudo o resto: parcerias 
com empresas, enorme generosidade 
de pessoas individuais e anónimas, 
viagens à Disney, prémios atribuídos, 
encontros internos, reuniões nacio-
nais ou internacionais, continuação 
dos trabalhos preparatórios para 
ampliação da Casa de Lisboa. E uma 
maior visibilidade em Setembro 
(Dourado), altura em que, no mundo 
inteiro, se reforça a sensibilização 
para este problema que nos move.

Como se faz tudo isto? Com a com-
petência dos voluntários, com o vo-
luntarismo dos profissionais, com o 
envolvimento cada vez maior e mais 
profícuo dos que sobreviveram à 
doença.

Continuamos a Acreditar, porque 
esse é o verbo que nos une.

J o ã o  d e  B r a g a n ç a

Presidente da Acreditar

Que tipo de trabalho imaginas para 
ti num futuro próximo?
Eu imagino-me a trabalhar num 
ambiente altamente tecnológico, 
que é a minha área de interesse. 
Imagino-me, eventualmente, a jun-
tar-me a uma start up ou a começar 
a minha própria empresa. Por outro 
lado, também me consigo imagi-
nar a entrar numa empresa glo-
bal, como a Microsoft ou a Google, 
mas teria que estar sempre ligado 
à tecnologia e ter um bocadinho de 
proactividade e liberdade para tra-
balhar, inovar, desenvolver produ-
tos, serviços, ajudar a melhorar os 
processos, etc.

Acreditas na máxima “Do what you 
love and you’ll never work a day in 
your life”?
É uma frase muito cliché mas faz 
todo o sentido. Já trabalhei para 
empresas onde não podia esperar 
para que chegassem as 18h00 para 
me ir embora e também já estive 
noutras onde se calhar não era tão 
bem pago e, se fosse preciso, es-
tava às 20h00 a trabalhar, sem dar 
pelo tempo passar. Eu penso que 
se gostares do sítio onde estás, das 
pessoas com quem trabalhas e do 
que fazes, não é que não trabalhes 
um dia na tua vida, mas vais gostar 
do que fazes. E não será “vou traba-
lhar para voltar para a minha vida”. 
Não, a minha vida é um aglomerado 
de todas essas coisas.

Quem é que te inspira a nível pes-
soal?
Eu não tenho propriamente grandes 
modelos. O que mais facilmente me 
inspira são pequenas coisas em vá-
rias pessoas no meu dia-a-dia. Por 
exemplo, sou frontal, impaciente 
e às vezes pareço um pouco arro-
gante. Admiro as pessoas que têm 
sempre um sorriso na cara, que 
são as mais simpáticas e penso: 
“Gostava de ser mais como tu neste 

aspecto”. Admiro muito as pessoas 
que conseguem ser pragmáticas e 
ao mesmo tempo não se levar de-
masiado a sério. Conseguem ter 
um bocadinho de humor na vida, ter 
tempo para relaxar, para viver e ter 
sucesso. 

O que é mais importante para ti? 
Como organizas a tua vida? Os tem-
pos livres, os estudos...?
Não sei se existe alguma coisa 
mais importante mas, à partida, os 
estudos são a base de tudo. Para 
além disso, dou muito valor ao 
poder fazer as minhas coisas, es-
tar com a minha família e a minha 
namorada. Agora que vou começar 
a trabalhar, espero conseguir um 
equilíbrio, não ser um workaholic 
que passa o dia no escritório e que 
chega a casa e está a ver o e-mail. 
Espero ser aquela pessoa que, en-
quanto está no escritório, está a 
130% mas, quando sai, esqueçam, 
não me digam nada que eu estou 
noutra. A nível pessoal, quero sair 
de casa, quero ser independente, 
quero ganhar o meu próprio dinhei-
ro e crescer.

E o que te faz pertencer aos Barna-
bés?
É ter passado pela experiência 
que, infelizmente, todos passámos 
- tivemos uma doença oncológica. 
Mas acho que o que me liga é ter 
conhecido as pessoas que conheci, 
de quem gostei, e com quem me 
identifico. Identifico-me bastante 
com a causa também, porque ao 
passar pela situação crias uma 
relação com aquilo para sempre, 
quer queiras quer não. Não estou 
tão envolvido como gostaria pois 
tenho vários projectos e torna-se 
difícil estar mais presente, o que 
não implica que não ajude a Acre-
ditar sempre que posso, tal como a 
Acreditar me ajudou a mim. Acre-
dita, cada vez que eu ouço que a 
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Acreditar vai receber fundos ou 
aparece na rádio, é como se fosse 
uma vitória um bocadinho minha. 
A Acreditar é um pouco de todos os 
que passam por ela e, nesse sen-
tido, também é um pouco minha.

Teres vencido um problema oncoló-
gico achas que te ajuda a ser bem-
sucedido?
Não sei se me ajuda a ser bem-su-
cedido, mas sei que mudou a minha 
vida, quer eu queira, quer não. Na 
altura, deu-me uma resiliência fora 
do comum, como dá a todos. Eu, por 
exemplo, tinha tratamentos às sex-
tas. Recuperava sábados e domin-
gos, às segundas e terças se calhar 
não punha os pés nas aulas. Quarta 
já conseguia ir, quinta estava bem e 
sexta voltava aos tratamentos. Não 
sei bem como, mas nunca chumbei 
e continuava bom aluno. Ao mes-
mo tempo, também me deu uma 
maturidade emocional que naque-
la idade não era normal – eu tinha 
dez anos. Para além disso, tudo se 
reflecte mais à frente porque ao dar 
um pulo emocional aos 10 anos, 
estás sempre uns aninhos à frente 
dos outros e eu senti isso principal-

mente no secundário e na universi-
dade. Algumas pessoas não tinham 
passado por tanto na vida (e ainda 
bem!) e não tinham tanto sentido 
de responsabilidade, por exemplo. 
Nesse sentido, há que ver o lado 
positivo. Tornou-me maduro mais 
rapidamente e mudou um pouco a 
minha forma de ver as coisas: apre-
ciar coisas mais pequenas, às quais 
não dava valor antes e viver mais o 
dia-a-dia do que propriamente es-
perar por dias grandes, grandes 
festas, Natal, etc.     

Projectos para o futuro?
Neste momento, estou em processo 
de recrutamento com a Microsoft e 
com a Google, mas não sei se algu-
ma coisa surgirá, só o tempo o dirá. 
Tenho falado com algumas pessoas 
dentro do ecossistema empreen-
dedor que estão a começar alguns 
projectos interessantes e também 
gostava de dar o meu contributo 
nessa área. A nível pessoal, quero 
viajar muito. É uma das coisas que 
quero fazer mais. Já tive em mais 
de vinte países e quero que o nú-
mero continue a subir. O meu futuro 
ainda está meio indefinido! 

Conselhos para os Barnabés que 
estão actualmente a estudar e po-
dem estar indecisos no que seguir 
a nível profissional?
Diria para serem pragmáticos: 
olharem objectivamente para a mé-
dia, em que faculdade conseguem 
entrar e, se necessário, ir mais 
além e analisarem o que já fizeram 
até ao dia de hoje. Pensar onde tive-
ram as melhores notas e, até mais 
importante, que disciplinas mais 
gozo lhes deram. Acho que tem que 
ser uma mistura de pragmatismo e 
instinto. Outra coisa a ter também 
em mente é que falhar é humano. 
Conheço muita gente que escolheu 
mal, alterou e acabou por ser muito 
bem-sucedida.

Algumas pessoas não 
tinham passado por tanto 
na vida (e ainda bem!) e 
não tinham tanto sentido 
de responsabilidade, por 
exemplo. Nesse sentido, 
há que ver o lado positivo. 
Tornou-me maduro mais 
rapidamente e mudou um 
pouco a minha forma de ver 
as coisas: apreciar coisas 
mais pequenas, às quais 
não dava valor antes e viver 
mais o dia-a-dia

Uma exposição cheia 
de significado 

Com o nome “Na Minha Pele – 
Manifesto pelos direitos em onco-
logia pediátrica”, por imagens e 
palavras, um conjunto de famílias 
deu  testemunho, na primeira pes-
soa, do impacto do cancro infantil 
nas suas vidas e a importância da 
garantia dos direitos nesta área.
A Acreditar e o núcleo norte da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro apoia-
ram a iniciativa, assim como o foto-
grafo Miguel Pereira, o Mundo En-
cantado e a Assembleia da Repúbli-
ca que acolheu a exposição durante 
o mês de Maio. Em breve anunciare-
mos novas datas e locais de exibição 
da mesma.

TLT - TaLenTos em 
LiVRe TRÂnsiTo

A Acreditar voltou a proporcio-
nar um conjunto de formações de 
desenvolvimento pessoal, atitude 
empreendedora e integração pro-
fissional destinado a jovens que 
viveram uma doença oncológica 
na infância. Nesta viagem de auto-
conhecimento e definição de objeti-
vos contámos com a colaboração da 
Sapana.org.
Esta é mais uma forma através da 
qual a Acreditar impulsiona o futuro 
pessoal e profissional destes jovens 
sobreviventes que se encontram 
ainda a estudar ou sem emprego.

Breves
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Este ano, o Setembro Dourado vol-
tou a ter grande atenção dos órgãos 
de comunicação social nacionais. 
Levantámos questões relativas 
aos direitos sociais e laborais de 
doentes e de familiares: o acesso 
ao serviço de pediatria em todos 
os centros hospitalares para crian-
ças até aos 18 anos; a importância 
da participação de Portugal em 
ensaios clínicos; as actuais con-
dições do serviço de pediatria do 
Hospital de São João, entre outros. 
Sempre disponíveis para cooperar 
em tudo com os restantes interve-
nientes na área, aguardamos com 
expectativa o impacto da recente 
legislação sobre o apoio educativo 
especial.
Contámos de novo com o apoio 
público dos participantes no pro-
grama Quadratura do Círculo, da 
SIC Notícias, que utilizaram o pin 
laço dourado.
Em colaboração com a Fundação 
Rui Osório de Castro voltámos a 
iluminar a dourado edifícios públi-
cos das câmaras municipais de 
Cascais, Funchal, Lisboa e Sintra, 
foi também  hasteada uma ban-
deira na Universidade de Coimbra. 
Colocámos o laço dourado – sím-
bolo da força, coragem e resiliência 
destas crianças, no IPO Lisboa, IPO 
Porto, Hospital de São João e Hos-
pital Dr. Nélio Mendonça. Disponi-
bilizámos ainda à população em 

geral pulseiras com a frase “não 
fico indiferente”. Foram muitas as 
empresas nossas amigas que ade-
riram ao movimento fazendo refe-
rência a este mês nas suas redes 
sociais.
Com todas estas acções sentimos 
que cumprimos o nosso dever de 
informar, desmistificar e sensibili-
zar para que o impacto da doença 
na vida destas famílias seja mini-
mizado.

setemBro dourado 
a importância 
de sensiBilizar

Voltámos a contar com o alto patrocínio do Senhor Presidente da República 
nesta iniciativa que, no Mês de Sensibilização para o Cancro Infantil, nos junta à rede 
internacional de organizações de apoio a crianças e jovens com doença oncológica.
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ViVeR e não 
apenas 

soBReViVeR

A Acreditar, através da res-
ponsável pelo grupo de Bar-
nabés – Ana Monteiro – parti-
cipou na 2ª Reunião Pan Care 
- Pan European Network for 
Care of Survivors after Chil-
dhood and Adolescent Can-
cer que decorreu em Praga 
no mês de Abril. Esta é uma 
rede europeia de trabalho que 
se dedica a estudar e cuidar 
os sobreviventes de cancro 
infantil. 

Regressámos com a cer-
teza de que a Europa está 
atenta às necessidades dos 
sobreviventes e que, acima 
de tudo, essa preocupação é 
vista de uma forma holística, 
contemplando o lado físico, 
psicológico e social do pós-
doença. Muitos são os desa-
fios que se colocam. Muitas 
são as sinergias que se criam 
nestes encontros. Muitos são 
os frutos desta aprendiza-
gem e trabalho conjunto. 
Tudo isto para que se possa 
viver depois de um cancro e 
não apenas SOBREviver. 

caminhaR poR 
aqUeLes qUe 
passam peLo 

mesmo 

Os Barnabés decidiram, no 
Mês de Sensibilização para 
o Cancro Infantil, organizar 
uma caminhada a favor da 
Acreditar. A iniciativa foi um 
sucesso e reuniu, em Lisboa, 
mais de cem pessoas, numa 
manhã marcada pela força 
de Acreditar, tão caracterís-
tica destes jovens e - prova-
ram-no - altamente conta-
giante.

onde os sonhos 
se ToRnam 
ReaLidade! 

Como acontece desde a sua 
fundação, a Acreditar propor-
cionou a 16 jovens que tratam 
o cancro por “tu”, vindos de 
várias regiões do país, uma 
experiência única, onde os 
sonhos se tornam realidade – 
foram à DisneyLand Paris.
Uma, mais que merecida, 
semana de sonho e de sonhos 
partilhados em amizades ali 
construídas e para sempre 
marcadas pelo poder da magia!

Breves
preparar 
o Futuro 

da oncologia 
pediátrica

A Acreditar recebeu este ano, em 
Lisboa, a 9º Conferência europeia 
da CCI – Childhood Cancer Inter-
national, organismo a que perten-
ce desde a sua fundação em 1994.   
Num ambiente de grande profis-
sionalismo, onde os 120 partici-
pantes, representantes de dezenas 
de organizações que actuam em 
oncologia pediátrica, partilharam 
a linguagem que tanto os une: o 
cancro infantil. 
 As reflexões sobre o futuro da 
oncologia pediátrica na Europa 
passaram pela sobrevivência - ne-
cessidade de levar a cabo estudos 
sobre os efeitos secundários dos 
tratamentos; lei de protecção de 
dados – e os grandes desafios que 
coloca às organizações; Imuno-
terapia e medicina de precisão; o 
exemplo do centro holandês Prin-
ses Máxima que concentra trata-
mento, pesquisa, apoio psicoló-
gico, emocional e acolhimento e, 
ainda, uma nota do humor pela es-
critora Marine Antunes provando 
que rir pode não ser remédio mas 
é, seguramente, um sinal de força.
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portugal Fez ouvir 
a sua voz na Youth 

cancer europe
O Tiago Costa é Barnabé e participou no Encontro de Sobreviventes promovido 

pela Youth Cancer Europe (YCE) dedicado ao tema “Fundamentos da elaboração 
de políticas da EU”, que decorreu em Bruxelas no mês de Maio e reuniu 27 jovens 

de várias nacionalidades, entre os 18 e os 39 anos.

Naquele encontro foi elaborado um 
documento sobre os desafios que 
a doença oncológica impõe e as 
principais dificuldades encontradas 
pelos jovens adultos sobreviventes 
deste continente, de onde destaca-
mos: lacunas nos tratamentos de 
jovens adultos; direito a disporem 
de tratamento psicológico; direito ao 
esquecimento, que pode beneficiar 
por exemplo a obtenção de seguros 
essenciais para uma sobrevida com 
qualidade, entre outros.  

Esta experiência permitiu ao Tiago 
compreender o modo de funciona-
mento do Parlamento e da Comis-
são Europeia na elaboração de 
políticas. O grupo de jovens ouviu 
testemunhos de dirigentes euro-
peus da área da saúde, bem como 
ex-ministros da saúde de vários paí-
ses, contactou com agentes influen-
tes na área como associações 
industriais, câmaras de comércio e 
organizações da sociedade civil. 
A participação da Acreditar, através 

de jovens sobreviventes, em acções 
promovidas pela YCE é fundamental 
para que, juntos, possamos moldar 
as políticas europeias, estabelecer 
parcerias de colaboração, e mesmo 
de pesquisa, para um melhor acesso 
aos cuidados de saúde, corrigindo 
as disparidades entre os vários 
membros da União no que toca ao 
cancro infantil. 
Para o Tiago “esta foi uma impor-
tante oportunidade para aprender 
mais sobre conceitos como “policy” 
e “lobying” ou transparência na 
actividade de advocacia”, para além 
da partilha de experiências com 
outros jovens sobreviventes. O Tiago 
não tem dúvidas de que a informa-
ção aqui obtida será bastante útil 
para projectos de advocacia social a 
colocar em prática em Portugal com 
a Acreditar, envolvendo sempre o 
grupo de Barnabés 

Para o Tiago “esta foi uma 
importante oportunidade 
para aprender mais sobre 
conceitos como “policy” e 
“lobying” ou transparência 
na actividade de advocacia”, 
para além da partilha de 
experiências com outros 
jovens sobreviventes.
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pRémio da 
fUndación cepsa

O trabalho da Acreditar voltou 
a ser distinguido pelo Prémio 
Valor Social da Fundación Cepsa. 
Nesta 9ª edição, o valor de 
50.000,00 ¤ foi repartido entre 
a Acreditar e duas outras orga-
nizações que têm em comum o 
facto de promover a qualidade 
de vida de pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. A con-
fiança e os meios disponibiliza-
dos permitem-nos continuar a 
fomentar nos sobreviventes de 
cancro infantil a construção de 
vidas cheias de significado.

cRisTaL com a 
acRediTaR

A marca Cristal juntou-
se à Acreditar numa ini-
ciativa que visa garantir 
o financiamento, por um 
ano, de um quarto da Casa 
Acreditar de Coimbra. 
Entre Junho e Outubro, na 
venda de cada garrafa de 
vinagre Cristal de 0.5 Lt., 
a Acreditar recebe 0.01 ¤.

o podeR 
TRansfoRmadoR 

das imagens 

A iniciativa “Uma Imagem 
Solidária” nasceu em 2017 
com o objectivo de apoiar os 
Bombeiros Voluntários de 
Castanheira de Pera. Em 2018, 
centenas de fotojornalistas e 
fotógrafos amadores voltaram 
a doar o seu trabalho para a 2ª 
edição do projecto, este ano a 
favor da Acreditar. 
Com o custo mínimo de 20 ¤, 
direcionados na íntegra para a 
Acreditar, a exposição foi um 
sucesso e resultou num dona-
tivo de 3.365,00 ¤, que estão a 
ser aplicados na atribuição de 
bolsas de estudo a Barnabés. 

sUpeRaR-se 
e acRediTaR 

De bicicleta e a solo, num per-
curso de 5.000 km, o nosso 
amigo Helder Batista foi de 
Alenquer até à Rússia para 
apoiar a seleção portuguesa 
no Campeonato Mundial de 
Futebol e, com uma enorme 
entrega à causa, angariar 
fundos para a Acreditar. 
Nesta aventura “Rumo à Rús-
sia”, agora imortalizada em 
livro, foram muitos os parti-
culares e empresas que se 
associaram apoiando a Acre-
ditar num donativo total de 
23.432,90 ¤, valor que será 
utilizado nas obras de alarga-
mento da Casa Acreditar de 
Lisboa. 

Breves



Barnabés de todo o país reuniram-
se no Porto num fim-de-semana 
memorável. Fortalecidos pela parti-
lha do tanto que os une, apresenta-
ram publicamente o projecto Drea-
ming with Survivors - uma reflexão 
muitíssimo rica sobre a sobrevivên-
cia, com os olhos postos num futuro 
melhor.
A Bárbara Coquim é Barnabé e par-
ticipou neste Encontro que diz ter 
sido “uma experiência incompará-
vel. Não por sermos sobreviventes 
da doença oncológica, mas porque 
todos nós estamos a aproveitar a 
nossa segunda oportunidade, de 
viver, de sonhar, de sermos aquilo 
que queremos. O convívio e a cum-
plicidade foram as palavras-chave e 
todas as actividades foram organiza-
das de forma excelente, tendo sem-
pre a diversão e a aprendizagem em 
mente. Pessoalmente, fiquei fasci-
nada com o projecto Dreaming with 

Survivors por ter como objectivo 
melhorar as condições das crianças 
com cancro, dos sobreviventes e das 
respectivas famílias”. 
Contámos com a presença inspi-
radora e humorada da autora e 
sobrevivente de cancro na juventude 
Marine Antunes que partilha como 
a Acreditar foi para si um encontro 
feliz pois “permitiu apresentar a 
minha palestra e livro Cancro com 
Humor só a sobreviventes onco-
lógicos. Não poderia pedir melhor 
público - partilhei a minha história 
que é semelhante à de tantos que 
estavam presentes e essa é a maior 
e mais pura das identificações. Mos-
trar o meu ponto de vista sobre os 
médicos, os enfermeiros e as infe-
lizes das visitas que só nos sabem 
oferecer pijamas e chinelos, para 
quem viveu na pele todas essas 
situações é tão mais forte. Todos os 
públicos são especiais, claro, mas 

confesso que saber que quem me 
ouve entendo MESMO aquilo que 
estou a dizer, faz-me gostar ainda 
mais do Cancro com Humor. Não há 
outra forma de lidar com o cancro 
sem ser com humor. Desculpem a 
assertividade e aparente arrogância 
mas não podemos deixar os sorri-
sos em casa quando mais precisa-
mos deles. Não podemos ter medo 
de rir das nossas fragilidades por-
que só assim nos tornamos mais 
fortes. Não podemos permitir que 
as dores, as perdas, as horas per-
didas no internamento, nos roubem 
a alegria. O cancro tira-nos o cabelo 
mas não pode levar mais nada. Obri-
gada Acreditar por Acreditares em 
mim. És ousada, como eu gosto”. 
Com toda a garra, os Barnabés con-
tinuam a lutar por uma sobrevivên-
cia marcada, cada vez mais, pela 
qualidade de vida!

núcleo Regional sul
Rua Prof. Lima Basto, 73 
1070-210 Lisboa    
Telefone:  21 722 11 50
E-mail: acreditar@acreditar.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

encontro 
de BarnaBés: 

sermos aquilo que queremos

WWW.ACREDITAR.ORG.PT
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