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Com a chegada do Verão, adivinham-se tempos de lazer e festa, arraiais e alegria. Na Ajuda
de Berço não é diferente. Não pode ser diferente!
Quem nos visita, encontra sempre um espaço de cor e alegria, mas as vidas das crianças que
acolhemos nem sempre é colorida e alegre. Quase parece que sim. É o dom que as crianças têm,
de sorrir e de ter esperança.
O tempo de acolhimento e de permanência na Ajuda de Berço pretende apaziguar, apagar e ajudar
a reconstruir na vida das crianças o direito a ser feliz, a terem colo e a sentirem-se amadas.
Como disse Oscar Wilde, “a melhor forma para criar crianças boas é fazê-las felizes”. Ler mais...

________________________________________________________

Notícia da Ajuda de Berço

O Arraial de Santo António chegou à Ajuda de Berço…
No passado dia 12 de Junho pequenos e graúdos da Ajuda de Berço festejaram o Santo António,
num final de tarde especial, repleto de momentos únicos e inesquecíveis.
Tudo isto começou com uma preparação intensiva por parte das crianças, que incansavelmente
ensaiaram as suas marchas populares, durante semanas a fio.
E que bem que correu. Ler mais...

________________________________________________________

Bons momentos!

“Andar a cavalo, jogar à bola, correr e dar festas ao cão da Casa Agrícola Cândido Azevedo
Mendes.  Estas foram algumas das atividades que cerca de duas dezenas de crianças da Ajuda de
Berço experimentaram na quinta de uma família amiga, a poucos minutos de Torres Novas, na
aldeia dos Soudos..." Ler mais...
________________________________________________________
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