
Queridos Amigos,

Ao longo deste ano comemoramos
o vigésimo aniversário da Acredi-
tar. E fazemo-lo com o mesmo
olhar de sempre no nosso mais pró-
 ximo. Para isso decidimos atribuir
bolsas de estudo aos mais caren-
ciados, quisemos saber do nosso
impacto na socieda de: quanto vale
o que fazemos? Existimos para aju-
dar os outros, existimos porque nos
ajudam. É o círculo virtuoso da so-
lidariedade.
Ao longo deste ano – gosto de o re-
petir - comemoramos o vigésimo
aniversário da Acreditar. São vinte
anos de dedicação; vinte anos de
rostos que passaram por nós, para
cuidar ou para ser cuidado; vinte
anos de abraços a crianças, vinte
anos de esperança para os Pais.
São ainda vinte anos de profissio-
nais e de voluntários e de mece-
nas.
Acreditar é isto – nos vinte anos
que  passam agora, em todos os vinte
anos vindouros. Sempre que uma
criança com cancro precisar de
nós.

João de Bragança
Presidente da Acreditar
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Depois de muitas experiências partilhadas, pais e amigos de crianças que, em Por-
tugal, viviam uma doença oncológica reuniram esforços para responder às princi-
pais necessidades destas famílias. É assim que, em 1994, nasce a Acreditar! 
Estes 20 anos foram marcados por encontros, muito alento e sobretudo a certeza
de que os sonhos se podem tornar realidade! 
O sentido da existência e continuidade da Acreditar são as crianças e jovens que
se vêem confrontados com o peso deste diagnóstico - Os Barnabés! São eles a
prova viva de que, de facto, vale a pena acreditar! 

Diagnosticada aos 10 anos, Madalena D’Orey acredita que a sua sobrevivência se
deveu ao carinho que toda a equipa do IPO de Lisboa lhe dedicou, o amor vivido
na família e a sua Fé! Com um mau prognóstico, desde cedo percebeu que “se fi-
quei viva era porque Deus tinha apostado em mim e que o meu exemplo e tes-
temunho seriam importantes para muitas famílias”. E assim foi! Ainda adoles-
cente e já fora de tratamento a Madalena visitava as crianças internadas até que,
aos 20 anos, decide dedicar-se, por inteiro, à Acreditar, “tinha uma vida pela
frente e queria vive-la de uma maneira feliz”.
Nascem assim “Os Barnabés”! Um grupo de amigos com muito em comum que,
por experiência própria, sabem que o apoio entre todos faz a diferença nos tra-
tamentos e na doença. O sentido de pertença e de normalidade conquistados fez
com que, para a Madalena, “a palavra cancro fosse deixando de ser uma pala-
vra horrível. Digo hoje com naturalidade que tive um cancro”. 
Em 1994, no mesmo ano em que a Madalena, em conjunto com outros doentes, ex-
doentes, familiares e amigos se dedicam a fazer nascer e crescer a Acreditar, a
Inês Pinto e o Tiago Costa são diagnosticados com uma
doença oncológica.

Os pais do Tiago receberam a notícia ainda era
ele um bebé. A Inês já tinha 5 anos e, desde
então, o seu percurso tem sido muito aciden-
tado mas nem a Inês nem a sua família dei-
xaram, por um minuto, de acreditar!
Desde o início ligados às actividades que o
grupo de Barnabés lhes propunha: de via-
gens à EuroDisney, campos de férias, tes-
temunho público até ao, mais recente,
voluntariado, a Inês e o Tiago têm a cer-
teza de que, por mais voltas que a vida
dê, a sua ligação à Associação e sobre-
tudo ao verbo que lhe dá vida, perdu-
rará!

(continua na página 2)

20 Anos Depois…
é tanto o construído em cada um!
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E com 50 Anos?
Por essa altura, a Inês que poderá já ter as suas obras ta-
tuadas nos corpos de muita gente quer, sobretudo, estabili-
dade e poder viajar muito com a família, amigos mas tam-
bém sozinha e, passados 45 anos do seu diagnóstico,
continuar ligada à Acreditar!
Aos 50 anos o Tiago, que quer continuar a fazer volunta-
riado, conta já ter filhos e, em Portugal ou lá fora, ter o seu
próprio negócio. Ainda haverá mundo para descobrir, tempo
e muita vontade para almoçaradas com os amigos!
Numa outra geração, o Tiago e a Inês experienciam aquilo
que, há 20 anos, a Madalena viveu intensamente e descreve
hoje com muita emoção a forma como criou, “amigos para
a vida. Famílias que estão presentes no meu coração de
uma maneira tão profunda que me é difícil transmitir”. 
Apesar de nunca deixar de acreditar, sabemos que o resul-
tado nem sempre é o desejado. A Madalena viveu momentos
de “dor por ter perdido muitos amigos e amigas que infe-
lizmente morreram mas, a cada um deles agradeço tudo
o que transmitiram e ensinaram”.
33 Anos depois da notícia do seu diagnóstico, a Madalena,
casada há 9 anos e com uma enorme paixão pela vida, tes-
temunha: “nós, Barnabés, somos únicos. Temos uma grande
responsabilidade por estarmos vivos e um papel funda-
mental no bem-estar de cada criança que entra e passa
pelo IPO”.
Porque foi o Amor que permitiu à Madalena estar aqui hoje,
acreditará sempre que “a nossa vida só tem sentido na me-
dida em que o amor está presente. O amor é o próximo,
são as pessoas que nos rodeiam. Nunca deixem de acre-
ditar nos outros!”.

20 Anos: tempo para balanços mas sobretudo para planos!
Fomos perguntar aos jovens Inês e Tiago como se vêem no futuro. Quem querem ser? Como imaginam, desejam
e sonham as suas vidas?
Daqui a um ano a Inês quer tirar a carta de condução e já ter o seu próprio carro. Conta ter um emprego e con-
fia que encontrará sempre tempo para se dedicar ao estudo da sua paixão: a arte! 
Aos 21 anos, com a licenciatura terminada, o Tiago planeia conhecer o mundo! Erasmus, inter-rail, festivais in-
ternacionais de música - para tudo isso está preparadíssimo, sem nunca deixar o grupo de jovens a que pertence. 
Com 25 anos a Inês quer estar a trabalhar naquilo de que gosta: turística ou sociocultural, contando que seja
animação! Planeia ter a sua própria casa, viajar e continuar a aprofundar os seus conhecimentos sobre o mundo
da estética. Além dos amigos actuais, que quer manter, deseja fazer novas amizades!   
Daqui a 5 anos o Tiago tem planos muito concretos: participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, assistir a um
evento desportivo internacional, continuar a fazer voluntariado e, quanto ao trabalho, ter um emprego na área
e, “na pior das hipóteses” emigrar…
Com 30 anos tanto a Inês como o Tiago dão prioridade ao emprego que, desejam, seja estável. Enquanto a Inês
espera ser totalmente independente, ter a sua própria casa e uma relação estável, para o Tiago a possibilidade
de constituir família é, nesta fase, ainda um plano.  

(Continuação)



Atribuição de Bolsas de Estudo a Barnabés

Com a maturidade dos 20 anos e no dia em que celebrámos a razão de existência da Acreditar: os Barnabés, lançámos a pri-
meira edição do Programa de Bolsas de Estudo. 
Enquanto dimensão essencial na vida de uma criança e jovem, a escolaridade é, naturalmente, afectada pelos longos pe-
ríodos de tratamento oncológico. Acreditamos que, através da atribuição de uma bolsa de estudo, as famílias que vivem um
momento de maior fragilidade financeira estarão mais disponíveis para prosseguir as suas vidas com a maior normalidade
possível. 
No mês de Setembro foram atribuídas duas Bolsas para o ano lectivo 2014/2015. O Barnabé que se encontra a frequentar o
ensino secundário será apoiado com 800,00€ e o outro vencedor que irá iniciar o ensino superior receberá uma bolsa no valor
de 1.200,00€.
Enquanto ferramenta indispensável para um futuro com os mesmos direitos e oportunidades que qualquer outra criança, a
Acreditar está desta forma a contribuir para a continuidade da vida escolar daqueles que na sua infância vivem ou viveram
uma doença oncológica.

Juntos, somos mais fortes!
Os Barnabés dos vários núcleos da Acreditar têm-se dedicado tanto a actividades em que se fortalecem enquanto grupo como
a iniciativas em que mostram ao mundo o que é ser Barnabé!
Para assinalar o Dia do Barnabé – 17 de Julho, o grupo realizou um vídeo que, ao som da música “Tu és mais forte” do Boss AC,
pretende transmitir a força conquistada!
Uma iniciativa dos próprios que foi vivida como uma forma de poder comemorar “uma vitória na nossa vida – sermos teste-
munhos de esperança para aqueles que estão a passar pela mesma situação”. Às palavras do Pedro, junta-se a Isa que, em-
penhada na acção, relembra que “existem muitos Barnabés em todo o país e todo o mundo que não são esquecidos. Existe um
dia que nos faz sentir especiais não por termos tido um “problema” ou “doença” mas porque a ultrapassámos e não estamos
sozinhos!”
Um outro momento importante na vida do grupo foi o Encontro Nacional de Barnabés. Um fim-de-semana em que 30 jovens vin-
dos da Madeira, Lisboa, Coimbra e Porto se reuniram na vila de Góis para estar, ser, partilhar, sonhar e, ainda: planear activi-
dades para que todos aqueles que vivem ou viveram uma doença oncológica se sintam cada vez mais apoiadas, fortes e felizes!
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Tecnologia ao serviço dos pais e das crianças com cancro
Existem actualmente várias ferramentas que podem en-
curtar substancialmente a distância entre a sala de tra-
tamento de um hospital, onde a criança com doença on-
cológica passa muitas horas e a sua sala de aula.
Aplicações como o Skype, ou o FaceTime , entre muitas
outras, são exemplos de ferramentas gratuitas, que per-
mitem através de videochamada assistir e participar
numa aula. Com a generalização da utilização dos com-
putadores portáteis e a existência de redes wi-fi, tanto
no meio escolar, como no meio hospitalar, é possível co-
locar um computador na carteira do aluno ausente, que
desta forma tem uma visão semelhante aquela a que
está habituado e utilizando um tablet, um computador
portátil, ou um simples smartphone, a criança que se
encontra no hospital consegue interagir com toda a
turma, fazer os trabalhos propostos, na prática participar como se estivesse sentada no seu lugar e diminuir de
forma significativa o número de ausências. Mesmo em situações em que o isolamento físico é necessário por ra-
zões médicas, é possível quebrar o isolamento social, com todas as vantagens que isso acarreta.
Este tipo de aplicações permite também aos pais que acompanham a criança, a participação em reuniões de tra-
balho, minimizando os efeitos negativos da sua ausência física. Existem outras ferramentas igualmente gratui-
tas, compatíveis com os vários sistemas operativos, como o mail e algumas aplicações de leitura e edição de do-
cumentos de texto, folhas de cálculo, apresentações, ou mesmo desenhos técnicos, que aliados a um vulgar
telemóvel, permitem recriar a maior parte das funcionalidades disponíveis num escritório. A utilização destes
meios permite que as recorrentes idas ao hospital, para tratamento da criança, bem como a permanência no
mesmo em fases de internamento, tenham um impacto significativamente menor tanto a nível profissional,
como económico, sem que estes pais abdiquem de colocar o acompanhamento da criança no topo das suas prio-
ridades.
Foi desta forma que o meu filho Vasco completou o 4º de escolaridade com bom aproveitamento e eu consegui
manter-me profissionalmente activa durante vários meses, sem nunca deixar de o acompanhar.

Filipa Silveira e Castro, mãe

Kidzania Solidária

O parque temático em que as crianças podem ser
aquilo que sempre sonharam lançou aos seus pequenos
clientes o desafio de apoiar outras crianças! 
Durante um ano os visitantes doaram 42.530 Kidzos
(“moeda” em circulação naquele espaço) que foram
convertidos em 78 entradas oferecidas às crianças
apoiadas pela Acreditar. 
Mais do que um dia cheio de novos mundos e expe-
riências foi, para muitos, a oportunidade de descobrir
a sua vocação!
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Somos…!
Sofia, Tiago, Lia, Kumba, Maria Eduarda, Edna, Dai, João
Pedro, Suzete, André, Suellen, Júlia, Alexandre, Emanuel,
Kiko, Martim...
Somos uma casa em construção. Há vinte anos, momento
em que lançámos a primeira pedra de tudo, os nomes
eram poucos, porque tudo era muito estranho. Agora são
mais, e cada um deles, aqui escrito ou gravado no coração
de quem os conheceu, é dono de um quarto, de uma me-
mória, de um sorriso. Cada um deles é dono da Acreditar,
porque foi para eles que nascemos. 
Comemoramos vinte anos e lembramo-nos de tudo, que é
muito. Somos os livros que editámos, os passeios que fi-
zemos de mãos dadas, as gargalhadas nas tardes quentes,
as viagens e os encontros e as festas. 
Raul, Hernâni, Carolina, Prisca, Lídia, Duda, Ariana, Diana,
Leonardo, Camila, Rafael, Mamadu, Diogo, Pedro, Mada-
lena, Joana...
Somos os Pais que riem e os Pais que choram; somos os que
se afastaram para se resguardarem, os que ficaram para
dar um sentido às coisas. Somos as idas aos tratamentos,
as conversas de volta de um tacho na cozinha, os regres-
sos ao lar, as despedidas cheias de lágrimas, porque a ale-
gria e a tristeza chegam para que nos comovamos.
Somos ainda as empresas que nos ajudam, os profissionais
que se ultrapassam a si próprios, os voluntários sem os quais
pouco seríamos. 
Rui, Daniela, Paulo, Tânia, Miriam, Elton, Liliana, Maria, Nar-
ciso, Sónia, Rodrigo, Inês, Ana, Cátia, Patrícia, Edmilson,
Bacar, Beatriz...
Há vinte anos que acreditamos. Há vinte anos que abrimos
as portas às crianças e às suas famílias. Há vinte anos que
desafiamos os Pais a falar com os outros Pais, porque a lin-
guagem que os une é a mesma. A linguagem da esperança,
que é a única que conhecemos.
Por aqui vamos ficando, enquanto fizermos falta. Há vinte
anos que Acreditar é isto.

João de Bragança 

Qual o impacto
do investimento?

Em 2014 a Acreditar decidiu investir na análise SROI –
Retorno Social do Investimento - das Casas Acreditar
de Lisboa e Coimbra. 
Com o objectivo de aferir e avaliar o impacto destas
estruturas e garantir a qualidade e sustentabilidade
dos projectos, esta análise permite-nos igualmente
dar aos sócios e mecenas um conhecimento mais de-
talhado e aprofundado da forma como é utilizado o
apoio que nos disponibilizam.
Coordenada pela consultora externa 4Change, esta au-
ditoria implicou a recolha detalhada de dados e exi-
giu, naturalmente, o envolvimento de todos aqueles
que se dedicam ao projecto: equipa técnica; voluntá-
rios; mecenas; famílias; crianças e hospitais. 
Com este estudo concluímos que, por cada euro in-
vestido nas Casas da Acreditar, é gerado um impacto
social de 8,38 euros. Podemos assim dizer que o in-
vestimento na Acreditar gera um retorno relevante e
bastante superior aos 4 euros, valor que, em termos
internacionais, é considerado bom para projectos
desta natureza. 
Melhor documentados sobre a necessidade de apoio à
Acreditar, estamos hoje mais preparados para garan-
tir a qualidade e sustentabilidade não só das Casas
Acreditar como da intervenção da própria Associação. 

Porque nos obrigamos à criteriosa gestão dos recur sos
que nos são disponibilizados, pedimos aos nossos leito-
res que nos enviem e-mail para acreditar@acreditar.pt
com indicação de endereço electrónico par o envio da
versão digital da Newsltter. Muito obrigado!

Ajude-nos recebendo
a Newsletter por e-mail
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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

Um ano mais em que, com o apoio dos seus amigos, a Acreditar proporcionou uma experiência inesquecível àque-
les que vivem, ou viveram, a dureza da doença oncológica. Ir ao mundo de fantasia da DisneyLand Paris é regres-
sar com mais esperança na vida! O verbo “acreditar” ganha novos significados e conjugações!
Foram dias muito intensos! Intensos pela oportunidade de conviver com aqueles com quem se partilha uma histó-
ria de vida que poucos compreenderão plenamente. Dias intensos também pela diversão extrema e o privilégio de
sentir a adrenalina em estado puro! 
Uma grande aventura tem sempre peripécias que ficarão na memória de todos e continuarão a arrancar, ao longo
da vida, sorrisos secretos! Até os imprevistos foram importantes pois revelaram a dimensão do espirito de entrea-
juda deste grupo! 
Já de regresso, quando todos achavam que as aventura tinha ficado noutro país, surge o convite do Comandante:
“venham visitar o escritório com as melhores vistas do mundo!”. E não é que é mesmo? Inesquecível! 
A visita ao mundo encantado teve o grande empurrão do nosso grande amigo Pedro Castro que, através da inicia-
tiva Run With Castro, reuniu dezenas de apoiantes que o impulsionaram a superar-se na exigente prova Iron Man.
Com este esforço alcançou o valor necessário para assegurar todas as despesas da viagem de13 crianças. 
Porque também acreditam que a fantasia é essencial à vida, a Aquafresh Portugal e a Associação dos Pilotos Por-
tugueses de Linha Aérea também se associaram a este momento tão marcante nas vidas de cada criança e da pró-
pria Associação. 

Um sonho tornado realidade!

Siga-nos nas redes sociais e conheça as nossas actividades! 




