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Os sonhos mudam…
Os planos mudam…
A Vida muda…
Mas não mudam os princípios e valores da Ajuda de Berço que continuam iguais…

A Ajuda de Berço foi fundada em 12 de Março de 1998 e tem como objectivo o acolhimento de
crianças até aos 3 anos, necessitadas de protecção urgente face a situações que as colocam em
risco, tais como maus tratos, abusos sexuais, negligências várias e abandono. Ler mais...

Palavras de um Amigo

Vem aí o Advento que prepara uma grande festa que todo o mundo celebra: o Natal. Não
estou a exagerar: o Natal não é indiferente a ninguém. Porque se crê ou se respeita quem crê,
porque a família ou a fé nos reúne, o Natal far-nos-á recordar sempre Aquele menino que nasceu
para nós, que iluminou a nossa vida com a sua luz. Ler mais..

Noticias da Ajuda de Berço

Na Ajuda de Berço tentamos que as datas festivas não sejam esquecidas e que sejam dias
especiais para as crianças. Exemplos disso são os aniversários de cada criança acolhida e a festa
de Natal. Ler mais...

Bons momentos!

As amizades construídas à volta desta causa e por causa das crianças que acolhemos e da Missão
a que nos propomos, enchem-nos de alegria. Mais felizes ficamos quando verificamos que estas
amizades perduram no tempo e caminham connosco. É assim com a Perfumes&Companhia!
Desde 2004, há onze anos, que a Perfumes&Companhia faz uma campanha de Natal a favor da
Ajuda de Berço e os ursinhos que deram expressão a estas campanhas se juntam na nossa casa
comprovando esta amizade!

Este ano não é excepção e mais uma vez haverá a campanha de Natal a favor da Ajuda de
Berço nas lojas Perfumes&Companhia!

Testemunhos

...de um voluntário: “Estive ligada aos primeiros tempos da Ajuda de Berço e, como uma das
fundadoras, fui também, logo no início, responsável pelos voluntários da primeira casa.
Acompanhei mais ao longe o crescimento desta instituição com muito orgulho por tudo o que ia
sabendo, nomeadamente a segunda casa e os novos projetos de crescimento sustentado. Depois
de 25 anos a dar aulas optei este ano por me dedicar a outros projetos tendo tido a felicidade /
coincidência de ser desafiada a voltar a estar mais perto do dia-a-dia da Ajuda de Berço, agora
como membro da Direcção. Espero estar à altura deste novo desafio com a certeza que darei o
meu melhor por estas crianças que merecem tudo de nós.” - Patrícia Madeira Rodrigues

...de uma funcionária: “O tempo das crianças, não é igual ao nosso!
Em 2001 quando se deu o meu  "Encontro" com a "Ajuda de Berço" e todas as suas crianças
acolhidas, após 11 anos a trabalhar com os então chamados " Meninos da Rua", foi como se me
fosse dada a oportunidade de reforçar a minha esperança e acreditar que de facto é possível fazer
a diferença na vida das crianças.
Com os "Meninos da Rua" era óbvio, que a comunidade e o sistema não haviam chegado a tempo.
No projecto e missão da Ajuda de Berço encontrei a resposta para vários anseios profissionais e
pessoais e renovei a minha fé, pois, acredito que, (depois dos traumas aos quais nenhuma criança
deveria estar sujeita), uma intervenção mais precoce que vise uma boa dose de amor e a
transmissão de segurança e bem-estar às crianças,  pode reparar dores e marcas dando-se
oportunidade concreta a uma nova vida em que a felicidade seja a meta!” - Lúcia Saraiva

Junte-se a esta causa

Faça chegar as nossas notícias aos seus familiares e amigos, enviando-lhes a nossa
Newsletter e um presente em nome da Ajuda de Berço: um livro infantil da nossa colecção ABC
da Vaquinha, sem quaisquer custos para si.

Faça a oferta através do email: ajudadeberco@ajudadeberco.pt

Saiba mais na página de facebook Ajuda de Berço ou em www.ajudadeberco.pt
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