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Ver crescer a Casa do Porto foi olhar
para os pais que ao longo dos anos
tiveram este sonho e sentir a alegria
contagiante de querer participar
para que tudo seja perfeito, para
que a Casa abra rapidamente e aco-
lha os filhos dos outros pais, dos que
agora estão a viver a doença dos fi-
lhos com deslocações longas, esta-
dias em locais precários e impossi-
bilidade de reunirem a família.
Este sonho está muito perto de ser
concretizado graças à equipa fantás-
tica que percebendo a importância e
urgência desta Casa tudo fez para
que os trabalhos decorressem sem
atrasos, com qualidade e sempre
com custos muito controlados. Os
profissionais do Atelier do Cardoso,

da Casais e da EnesCoord foram um contributo decisivo para que hoje possa escrever com
confiança que no início de Novembro estaremos em condições de iniciar a fase da decora-
ção e equipamento, de forma a receber a primeira família muito depressa.
No total foram já pagos 930.283,72 €, sobretudo vindos das poupanças que a Acreditar veio
fazendo ao longo dos anos, dos donativos em dinheiro e materiais que foram sendo efec-
tuados e que demonstram que quer empresas quer particulares entendem a necessidade
de mais de 80 famílias por ano poderem vir a usufruir de um espaço de conforto, próximo
do hospital mas muito distinto
deste e que todos os estudos de-
monstram ser mais um dos muitos
“detalhes” que contribuem para a
recuperação física e psicológica
das crianças e dos jovens com can-
cro, bem como para o reequilíbrio
da família que tanto se desestru-
tura perante o impacto de um can-
cro cedo demais.
Vamos ainda lançar uma campanha
para angariar fundos e para criar a
sensibilização na cidade que per-
mita o funcionamento desta Casa
no futuro com donativos e com vo-
luntariado, para além de uma
comparticipação que, esperamos,
venha da Segurança Social, à se-
melhança do que existe nas res-
tantes Casas Acreditar.
E termino retomando a ideia inicial, ao aproximar-se do final o que é importante não são pa-
redes nem equipamentos, o que é essencial é o brilho no olhar dos pais que olham para as
paredes e realizam o seu propósito de dar melhores condições do que as que encontraram.

Margarida Cruz, Directora-geral da Acreditar 

Acompanhamento de uma Obra…
Queridos Amigos,

Uma casa pode ser uma metáfora:
a concepção, os alicerces que tudo
sustentam, as paredes que nos pro-
tegem do tempo, as divisões deco-
radas para encanto do olhar; por
fim, a alegria de algo com que se
sonhou. 
A casa da Acreditar, que nascerá
em breve no Porto, não será uma
metáfora, porque tem uma exis-
tência bem real – existirá para re-
ceber as crianças e jovens com
cancro e as suas famílias e lhes dar
um lar longe do lar.
Esta newsletter fala da casa, dos
apoios, dos custos, do impacto po-
sitivo daquelas quatro paredes na
vida de tantas e tantas famílias.
Mas a newsletter também fala da
PanCare (a maior instituição inter-
nacional de apoio ao sobrevivente
de cancro infantil), de reuniões,
encontros e actividades nos quais
participamos com vista a aprender
e a ajudar melhor. E falamos ainda
de Setembro e da campanha CAN-
CRO INFANTIL: NÃO FICO INDIFE-
RENTE, com testemunhos de Pais e
Barnabés.
A vida da Acreditar é uma Casa
onde se abrigam os que sofrem de
cancro infantil. É (também) uma
casa metafórica, onde há paredes
e tecto que protegem, onde há
“moradores” – os profissionais e
voluntários – que marcam a dife-
rença no acolhimento.
Acreditar é isto.

João de Bragança
Presidente da Acreditar



Geograficamente muito próximos, o IPO - Porto e o Hospital de
São João prestam cuidados em oncologia pediátrica a crianças
e jovens provenientes tanto da cidade do Porto como de toda a
região norte, ilhas e países africanos de língua oficial portuguesa. 
Agora que a Casa está próxima da sua conclusão, quisemos saber
o que estes serviços hospitalares esperam deste espaço e que
impacto terá naqueles que servem, bem como na própria orga-
nização dos seus Serviços.
Conversámos com elementos da Direcção dos dois hospitais e
com as equipas de Serviço Social que articularão a estadia das fa-
mílias na Casa. No Hospital de São João estivemos com a Dra.
Manuela Amorim, vogal do Conselho Directivo e com as repre-
sentantes da Unidade de Serviço Social: Dra. Alexandra Ferreira
e Dra. Iza Carvalheiro. No IPO - Porto fomos recebidos pela Dra.
Rosa Begonha, Directora Clínica e ainda pela Dra. Sílvia Mendes
do Serviço Social.

A Acreditar
O trabalho desenvolvido pela Acreditar ao longo de 22 anos de
existência merece palavras de reconhecimento e louvor por
parte das representantes das duas instituições do norte do país
especializadas em oncologia pediátrica.
Do ponto de vista da Dra. Rosa Begonha, trata-se de uma orga-
nização que desempenha um papel extremamente importante
no apoio à função hospitalar, “ajudando a tornar as instituições
mais humanas, próximas dos doentes e suas famílias, ajudando
o Serviço a ser um local menos triste e fatalista onde a espe-
rança, decorrente da ciência, é também alimentada com maior
conforto físico e apoio psicológico às crianças e suas famílias”, diz
mesmo que a Acreditar “tem estado sempre na linha da frente
ao ajudar a minorar os embates da doença e transformar o fata-
lismo e o pessimismo em sorrisos de conforto e esperança”.

A doença
O Serviço Social do Hospital de São João faz o enquadramento
da doença oncológica enquanto “acontecimento assolador, com
grande carga emocional e alterações na vida quotidiana não só
para os doentes como também se estende aos seus familiares e
amigos”. São tratamentos prolongados e complexos “com im-
pacto nas famílias quer a nível psicológico quer em termos de
reorganização e ajuste das suas rotinas diárias para que possam
prestar auxilio”. 
A Direcção Clínica do IPO - Porto acrescenta que um dos maio-
res sofrimentos morais causados pela doença é o facto de obri-
gar à separação do ambiente familiar e que “por mais desdra-
matizado que o ambiente hospitalar seja, convive-se sempre
com a dor e o sofrimento”.

As famílias que residem longe do centro hospitalar
Com uma larga experiência de acompanhamento social de famí-
lias deslocadas, o Serviço Social do Hospital de São João lembra
que nestes casos os desafios às famílias poderão ser maiores pois
“encontram-se desprovidos de uma rede eficaz e de rectaguarda
na proximidade”. Exemplo destes transtornos são as viagens lon-
gas e frequentes até e desde o hospital, que implicam acordar e
sair muito cedo de casa. Acreditam que este desconforto será
minorado com a possibilidade de permanência na Casa Acreditar. 

A Casa Acreditar
A Dra. Rosa Begonha entende a construção desta Casa como “o
corolário natural de uma história de solidariedade eficaz e trans-
parente, gerida para o altruísmo e com o recato de quem, na

realidade, se afirma pela prática silenciosa do bem-fazer”.
Pensando na eficácia das características da Casa, a Dra, Manuela
Amorim está convicta de que “mais do que um equipamento so-
cial é um conceito que oferece uma alternativa digna a famílias
com dificuldades várias do foro emocional, social ou financeiro”
e que aqui encontrarão o apoio de que necessitam.
O Serviço Social do IPO - Porto acredita que, ao acolher cerca 80
novas famílias por ano, a Casa será um “espaço acolhedor, in-
termédio entre o seu lar e o hospital que possibilita e reforça a
importância da permanência dos pais junto à criança”.
A Direcção do IPO salienta ainda que o acolhimento num local
que virtualmente se aproxime daquilo que é o seu lar é benéfico
sob o ponto de vista psicológico, sem retirar, pela proximidade
do local, a segurança de um apoio médico em caso de necessi-
dade. É também diminuído o embate das constantes e dispen-
diosas viagens. 
Naturalmente sensível às questões das despesas e diminuição da
ansiedade familiar, a Unidade de Acção Social do Hospital de São
João acrescenta ainda a influência positiva que a estadia na Casa
terá na relação que os profissionais estabelecem com a equipa
intra-hospitalar, visto que permite uma maior disponibilidade na
interacção com os outros. Em sintonia com todas estas conside-
rações, o Serviço Social do IPO refere que “a redução do período
de tratamento e o envolvimento das famílias no mesmo apontam
para resultados de melhoras a nível clínico, emocional e social”.
A Direcção do Hospital de São João prevê que este espaço seja
também “um local privilegiado de partilha de ansiedade e medos
com todos os que estão a passar por uma experiência tão mar-
cante, bem como um local de esperança, de solidariedade, de
aprendizagem e até mesmo de cumplicidade que facilitará a re-
cuperação e o sucesso do tratamento”.  
A Dra. Rosa Begonha conclui afirmando que “esta obra está na
vanguarda do que deve ser a moderna organização hospitalar” e
lembra que “os hospitais de hoje, são cada vez mais locais de
passagem breve para diagnóstico e tratamento e menos locais de
residência mais ou menos prolongada”.

Impacto na organização do Serviço
Para além dos impactos qualitativos nos cuidados à criança e
bem-estar da sua família, a Dra. Rosa Begonha refere que a Casa
“libertará estruturas do IPO para receber e tratar mais doentes
de uma doença em crescimento”, reforçar-se-á assim a capaci-
dade e qualidade da oferta de cuidados do IPO - Porto a esta
procura crescente.
A equipa directiva do Hospital de São João detalha a esperada
“diminuição do tempo de internamento dos doentes, a liberta-
ção de recursos do Serviço Nacional de Saúde, para além do au-
mento da confiança dos utentes deste Serviço”.

A Casa do Porto aos olhos
dos responsáveis

e técnicos hospitalares
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Estima-se que na Europa haja cerca de 300 000 sobreviven-
tes de cancro infantil, sendo que aproximadamente 2/3
deles sofrem, pelo menos, um efeito tardio da doença. Em
25% desses casos, os efeitos tardios provocam problemas gra-
ves e verdadeiramente limitadores na vida dos ex-doentes.
Por isso, “Cure is not enough” é o mote das principais dis-
cussões europeias sobre a sobrevivência ao cancro infantil. 
PancareSurFup é o espelho do reconhecimento destes dados
e da premissa de que a cura já não é suficiente. Trata-se de
um estudo que reúne 11 países europeus e que pretende ava-
liar os efeitos tardios do cancro, criar orientações de acom-
panhamento dos sobreviventes e disseminar os resultados
pelos principais agentes envolvidos. O fim último deste es-
tudo é promover a igualdade de acesso aos cuidados de fol-
low-up em toda a Europa.
A Acreditar esteve presente na conferência europeia “Panca-
reSurFup for Childhood Cancer Survivors – Acting Now!”, em
Bruxelas no mês de Maio, onde sobreviventes, pais, médicos e
associações, entre outros, discutiram o melhor cuidado a ser
prestado ao sobrevivente. 
Alertou-se para os principais efeitos tardios da doença (inferti-
lidade, risco de problemas cardíacos, risco de segundas neo-
plasias, etc.) e para a importância de todos estarem informa-
dos durante e após a doença. Como defendia um sobrevivente
romeno, “um doente informado é um sobrevivente com poder”.
O Passaporte do Sobrevivente e o documento: Linhas Orien-
tadoras para um follow-up a longo prazo, foram debatidos

enquanto ferramentas com um papel fundamental no ga-
rante de uma sobrevivência de qualidade. A primeira, por
permitir ao doente aceder a todo o seu histórico de doença
e a recomendações essenciais de futuro. A segunda, porque,
a ser seguida por sobreviventes e profissionais, será o ga-
rante de um cuidado de follow-up adequado e minucioso.
Por cá, na Acreditar, continuamos com as atenções voltadas
para o antes e durante a doença, mas na certeza que o após
é cada vez mais o nosso compromisso. Num trabalho con-
junto com os Barnabés estamos certos que conseguiremos
ser promotores nacionais de mudança e avanços em prol de
uma (sobre)vivência plena.  

Curar não chega 
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A Acreditar esteve presente no “III Encuentro Internacional de
Jóvenes con Cáncer y Sobrevivientes”, que decorreu em Miami
no mês de Agosto e contou com a representação de 13 países.
Os três grandes objectivos desta reunião eram: desenvolver as
capacidades de liderança dos jovens de forma a constituírem
fontes de inspiração para outros sobreviventes; elaborar um
manual de dicas para que doentes e seus familiares lidem da
melhor forma possível com a doença e, por fim, fortalecer a
rede internacional de jovens sobreviventes.
Regressámos a casa com a clara noção da desigualdade de
acesso ao tratamento do cancro infantil no mundo, certos
da responsabilidade dos doentes e sobreviventes na luta
pelos seus direitos e seguros de que, independentemente da
parte do mundo em que se viva a doença, as necessidades e
os desafios ao longo do percurso são universais. Foi refor-
çado que a voz do doente deve ser ouvida em uníssono, sem
barreiras ou fronteiras, para que possam trocar-se desaba-

fos, angústias, receios e formas de fazer mudar.
Imbuídos desta motivação, o Daniel, o Luís e a Renata parti-
lham a importância que a participação no Encontro assumiu
nas suas vidas. 
“Aqui descobri uma das muitas respostas que procurava
acerca da existência do cancro na minha vida. Agora sei que
fui abençoado com a minha vida - tenho a responsabilidade
de ajudar aqueles que estão apenas a começar a viver aquilo
que eu experienciei. Descobri que existem lugares com
menos oportunidades e recursos que o México e, ainda assim,
têm conseguido maravilhas. Aqui conheci pessoas como eu,
que estão dispostas a sonhar e a correr o risco de que o sonho
se torne realidade.” Daniel, México, 24 anos
“Os meus objectivos passam agora por divulgar informação
sobre o cancro e apoiar as crianças e jovens que o comba-
tem. Com a doença aprendi o valor da vida e a grande força
daqueles que sofrem com cancro, isso ajuda-nos a ajudar

todos aqueles que precisem desse ânimo e moti-
vação par se tornarem sobreviventes como nós.”
Luís, Panamá, 21 anos
“Quero muito poder partilhar o conhecimento
adquirido na instituição em que sou voluntária,
sugerindo projectos que já são realizados nou-
tras instituições. Gostaria também de distribuir
e explicar aos doentes e familiares o Manual de
Dicas elaborado por nós neste Encontro. Fiquei
muito feliz por poder fazer parte deste selecto
grupo, o que aprendi com esta troca de expe-
riência levarei comigo para o resto da vida.” Re-
nata, Brasil, 29 anos.

De tão longe e tão semelhantes
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Acreditar na Europa
Enquanto membro fundador da Childhood Cancer International –
confederação de organizações que se dedicam ao cancro infantil,
é essencial que a Acreditar esteja presente no Encontro que, anual-
mente, reúne as instituições europeias. Em Abril, a cidade de Bel-
grado, na Sérvia, recebeu o evento e fizemo-nos representar pelas
pessoas que diariamente trabalham e vivem esta realidade. 
A presença neste Encontro que é um dos principais meios de inter-
câmbio de ideias, permitiu-nos aprofundar e estruturar possíveis
caminhos para a melhoria do trabalho de todas as Organizações que
diariamente procuram minorar o sofrimento das crianças e jovens
com cancro e das suas famílias.
Este Encontro evidencia a importância cada vez maior da partilha
das mais recentes informações sobre novos tratamentos e ensaios
clínicos que poderão marcar a diferença na terapêutica utilizada,
bem como dos passos que deverão ser dados para que se chegue à sua implementação a nível Internacional. 
De referir também a enorme relevância de ouvir e compartilhar as preocupações dos jovens adultos que sobreviveram à
doença e que querem apoiar, da melhor forma, aqueles que estão agora em tratamento. Salientamos ainda a urgente ne-
cessidade de, em cada país, os centros hospitalares trabalharem em estreita colaboração entre si e com as Organizações,
de forma a conseguirmos, em conjunto, conhecer as necessidades mais prementes nas terapias e chegar aos principais agen-
tes para que estas sejam criadas, ensaiadas e implementadas com todo o rigor que se exige.
Estas são apenas algumas das enormes preocupações que se revelam comuns a toda a União Europeia na área do tratamento
oncológico pediátrico. 
Não há dúvida: Juntos acreditamos mais e melhor!

Telma Sousa, Coordenadora do Núcleo Centro da Acreditar

Directamente do continente para… a Madeira!
Pela primeira vez, os Barnabés do continente foram recebidos na ilha da Madeira para um campo de férias verdadeiramente na-
cional que teve como missão proporcionar momentos memoráveis para aqueles que vivem ou viveram uma doença oncológica. Ex-
periências que dão o alento necessário para superar a doença, ou melhor lidar com as sequelas que a mesma possa ter deixado. 
O passeio de teleférico, com vista panorâmica sobre o Funchal, foi, para
muitos, um momento marcante de superação de medos e ansiedades e aca-
bou por promover a amizade, entreajuda e cumplicidade entre todos. Um
outro ponto alto da viagem foi a visita ao museu CR7, uma vez que o Cris-
tiano Ronaldo é, para grande parte dos jovens, um exemplo de trabalho e
sucesso.
Nesta viagem de muitas caminhadas alguns troços dos percursos pedes-
tres revelaram-se um pouco extensos e difíceis para alguns. Uma vez
mais, uma dificuldade que acabou por reafirmar a coragem, força de von-
tade e resiliência dos Barnabés que por tudo isto viveram momentos de
profunda partilha e, naturalmente, grande cumplicidade.

Em Abril a PanCare - Pan-European network for care of sur-
vivors after childhood and adolescent cancer realizou em
Lisboa a sua conferência de Primavera. Este é o mais repre-
sentativo organismo internacional de apoio a sobreviventes
de cancro infantil e tem como missão reduzir a frequência,
intensidade e impacto dos efeitos secundários dos trata-
mentos nos sobreviventes de cancro infantil.
Desde os tratamentos inovadores, à partilha de experiencias
na primeira pessoa e entre Organizações, este espaço é mar-
cado pela presença assídua não só de sobreviventes mas tam-
bém de todo o pessoal médico, voluntários, terapeutas, fa-
miliares e amigos, o que traz uma grande riqueza ao debate. 
O Bernardo Almeida é sobrevivente de Cancro Infantil, par-
ticipou na conferência e fez a apresentação do Projecto da
Acreditar Ser e Crescer Barnabé que suscitou muita curiosi-
dade na plateia e que até serviu de inspiração para o de-
senvolvimento de projetos similares noutros países.

Nas suas palavras, foi “uma experiência única e inesquecível
poder ter participado nesta conferência onde os principais
tópicos foram a probabilidade de surgimento de outras doen-
ças após vencer o cancro e a importância de garantir a qua-
lidade de vida após os tratamentos e a plena reintegração
na sociedade”. Conclui que “o caminho seguido, as estraté-
gias definidas e os objetivos a alcançar são muito semelhan-
tes entre organizações e estão totalmente alinhados, o que
prova que uma maior interação poderia ajudar a saltar eta-
pas”.
Com todo o trabalho desenvolvido pela Acreditar, sobretudo
através do Projecto Ser e Crescer Barnabé, o Bernardo en-
tende que deveremos ser “uma presença assídua nestas con-
ferências onde irão ser sempre debatidos novos temas e de
extrema importância”, e termina: “agradeço muito à Acre-
ditar a possibilidade de ter participado neste evento que me
ensinou bastante!”.

Vencer. E depois?
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Inteiramente bom!
Todos os anos, mesmo antes do regresso à escola,
a Acreditar leva um grupo de 16 Barnabés de todo
o país (continente e ilhas) até à DisneyLand Paris.
Uma viagem com destino a um mundo encantado
onde a magia partilhada deixa memórias para a
vida. 
A Ana Sofia é da Madeira e conta-nos como foi
esta experiência de partilhar cinco dias com
pessoas até então desconhecidas mas, desde aí,
para sempre próximas, com muito mais em
comum do que poderia alguma vez pensar. 
“Esta viagem foi algo inteiramente bom: conhe-
cer pessoas com quem podemos falar de algo re-
lacionado com a doença e essas compreende-
rem; construir amizades mais especiais do que
as habituais; estarmos num mundo onde não há
questões nem reacções estranhas quando o as-
sunto é a quimioterapia, por exemplo – um
mundo só nosso. Coisas que foram possíveis com
esta viagem. O pensamento e a sensação de es-
tarmos sozinhos contra o mundo foram destruí-
das com a presença de outras crianças com o
mesmo que nós, já não estamos sozinhos nunca mais.
Assim concluo que esta foi e será sempre uma das viagens mais enriquecedoras em que eu estive presente.”

Superação, novas amizades e medalhas!
Foi com orgulho, empenho e garra que um grupo
de nove Barnabés representou Portugal nos World
Children’s Winners Games em Moscovo. Trata-se de
uma competição desportiva destinada a crianças
que ultrapassaram uma doença oncológica e é
anualmente promovida pela Gift of Life - organiza-
ção russa sem fins lucrativos que apoia estas crian-
ças e as suas famílias.  
Na primeira pessoa, a Carolina Moniz e a Carolina
Fernandes falam-nos desta experiência: 
“Foi com muito orgulho que participei. Como
adepta de desporto gostei de tudo: do atletismo,
da natação e do futebol onde, com muito empe-
nho, ganhámos medalhas, o que foi muito gratifi-
cante, pois estávamos a representar o nosso país.
Também gostei da convivência e das amizades que
criámos entre os Barnabés de Portugal e os moni-
tores. Aprendi que apesar de diferentes nacionali-

dades e
culturas todos nós lutamos pelo mesmo. Foi uma experiência inesquecível e per-
manecerá no meu coração!” 
Carolina Moniz  
“Para mim foi uma experiencia incrível onde conheci pessoas incríveis. Eu parti-
cipei em natação e atletismo, adorei os jogos em geral e tudo o que fizemos.
Aprendi que todas as crianças que venceram o cancro - todos nós, somos vence-
dores e, tal como as outras crianças, podemos praticar os desportos de que mais
gostamos.” Carolina Fernandes
Deste lado do continente, acompanhámos com muito orgulho – e até vaidade! -
as prestações e conquistas destes jovens que, acreditaram, se puseram à prova,
cresceram e venceram!

Porque nos obrigamos à criteriosa
gestão dos recur sos que nos são dis-
ponibilizados, pedimos aos nossos
leitores que nos indiquem o ende-
reço de e-mail para o envio digital da
Newsletter
acreditar@acreditar.pt
Muito obrigado!

Ajude-nos. Receba
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

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

Setembro Dourado
Setembro é o mês Internacional de Sensibilização para o Cancro Infantil e dourado é a cor que simboliza a força, coragem
e resiliência destas crianças e jovens. A Acreditar não poderia deixar de se juntar a todos os que assinalam esta data que
tão próxima nos é.
Com vista a gerar uma maior consciencialização sobre a realidade do cancro infantil e sobre a forma como este afecta mi-
lhares de crianças, jovens e famílias por todo o mundo, voltámos a unir esforços com a Fundação Rui Osório de Castro para
gerar uma onda de solidariedade e fazer chegar mais longe a voz de apoio a todos aqueles que lidam com a doença cedo
demais.
Foi criada a campanha NÃO FICO INDIFERENTE! que teve como elemento central, em colaboração com a Câmara Municipal
de Lisboa, a iluminação, a dourado, da estátua de D. José I no Terreiro do Paço, em Lisboa como sinal de apoio a esta causa.
Naturalmente que esta acção é um pequeno passo em direcção aos nossos objectivos, contudo, acreditamos que o mais pe-
queno apoio pode ter um grande impacto naqueles que mais precisam. Esta campanha estendeu-se também ao “mundo on-
line”, nomeadamente ao Facebook, para o qual foi criada uma moldura personalizada, alusiva à campanha, aplicável à fo-
tografia de perfil daqueles que optaram por apoiar a causa. Ainda para dar voz a esta campanha, foram recolhidos, e
partilhados na nossa página de Facebook, alguns testemunhos de quem na primeira pessoa, ou muito muito próximo, con-
viveu com a doença.
“Quando eu pedia à minha mãe para passear a pé, havia pessoas que falavam mal de nós porque, como não tinha cabelo,
diziam que eu não devia andar na rua.” Alexandra, Barnabé
“A rede de instituições privadas de solidariedade social faz toda a diferença neste processo pessoal e familiar. Nunca mais
poderei esquecer todos aqueles que, com ações, gestos e olhares, tornaram momentos de dor e incertezas em algo de sin-
gular e belo.” Alberto, Pai da Alberta
Se por um lado estes testemunhos ilustram a dura realidade daqueles que sofrem com a indiferença e desrespeito dos ou-
tros, ilustram também o agradecimento de quem a superou graças à bondade e ajuda daqueles que nunca se deixaram ficar
indiferentes.




