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Cê Não Vai Me Acompanhar 
Arnaldo Antunes 

Eu sigo só na minha onda  

Cê não vai me acompanhar  

Eu sigo o sol, não quero sombra  

Nem ninguém pra me assombrar  

Eu tô no dente da serpente  

Eu tô na jaula do leão  

Dançando na chapa quente do fogão  

Vou sozinho em meu caminho  

Cê não vai me acompanhar  

 

Apaguei minhas pegadas  

Pra você não me alcançar  

Deletei minhas palavras  

Pra você não rastrear  

Sou mais um sobrevivente  

Namorando a solidão  

No meio de tanta gente sem direção  

Meu caminho é só comigo  

Cê não pode acompanhar  

 

Vou por fora dessa estrada  

Pra ninguém me acompanhar  

Hora certa, madrugada  

Longe do seu doce lar  

Tô na beira do acidente  

Tô na boca do vulcão  

Distante de tanta gente que tem razão  

 

Eu tô no dente da serpente  

Eu tô na jaula do leão  

Dançando na chapa quente do fogão  

 

Sou mais um sobrevivente  

Namorando a solidão  
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ARCO-ÍRIS 
VOLUNTARIADO 

para APOIO AO DOMICÍLIO 
em ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 

 

Perante os muitos desafios quotidianos que os pais têm de enfrentar, a Acreditar constituiu um 

grupo de voluntários especialmente vocacionado e formado para o apoio domiciliário. 

As visitas são  gratuitas e de periodicidade tipicamente semanal. 

A cada família ficam alocados dois voluntários, interlocutores privilegiados no estabelecimento 

de uma relação de confiança e de apoio às famílias. 

 

 

 Criando oportunidades de convívio, brincadeira e estímulo para a criança/jovem; 

 Apoiando nos estudos; 

 Oferecendo companhia e suporte emocional aos pais; 

 Ajudando nos cuidados básicos e na organização quotidiana; 

 Pensando em conjunto nas necessidades que surgem e na procura de soluções; 

 Ajudando a concretizar experiências boas para a criança/jovem e família; 

 Facilitando a ligação a outros serviços de apoio locais; 

 Permanecendo no período de luto como testemunhas de tudo quanto foi vivido. 

Porto, desde  2010: 

em articulação com  

Hospital São João 

Serviço Pediatria IPO Porto 

 

Lisboa, desde 2013: 

em articulação com  

Serviço Pediatria IPO Lisboa 
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