
Editorial | Direcção

A adopção é muitas vezes um sonho. Para quem deseja ter um filho, muitas vezes porque o
biológico não permitiu, e para as crianças que sonham ter uma família, um lar, para o resto da vida.

Este tempo, sempre longo para quem espera e desespera, traz consigo muitas dúvidas, perguntas,
medos e incertezas. São muitas as pessoas que chegam à Ajuda de Berço a perguntar o que têm
de fazer para adoptar uma criança. Ler mais...

Palavras de um Amigo

A cinesioterapia, ou ginástica respiratória, é uma necessidade quase constante que temos ao longo
do ano e que se intensifica com a chegada do Outono e Inverno, sobretudo nos bebés mais
pequeninos que precisam muitas vezes desta terapia para o tratamento de infecções respiratórias.
Tem sido desde sempre uma fonte de preocupação, ter quem possa assistir os bebés e crianças
nesta necessidade, sabendo que são terapias dispendiosas mas muito necessárias para a sua
saúde e bem-estar. Ler mais..

Noticias da Ajuda de Berço

A equipa técnica da Ajuda de Berço tem como principal objectivo a definição de um projecto de
vida para cada uma das crianças que se encontra acolhida na Instituição, tendo como
preocupação todo o trabalho desenvolvido e intervenção efectuada: as famílias, o harmonioso
desenvolvimento das crianças e seu superior interesse. Privilegiando sempre a família biológica e
como impõe a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, “a intervenção deve respeitar o

direito da criança à preservação das relações afectivas estruturantes de grande significado e

de referência para o seu saudável desenvolvimento, devendo prevalecer as medidas que

garantam a continuidade de uma vinculação securizante” (artº 4º, alínea g)). Ler mais...

Bons momentos!

Rádio Comercial - A Rádio Comercial lançou no passado mês de Julho um CD Solidário “Passa a
outro e não ao mesmo” em que a receita reverte para 11 instituições. Estão envolvidos 11 artistas
numa compilação única de originais criados para cada uma das Instituições escolhidas pelos
próprios artistas. A Ajuda de Berço foi a Instituição escolhida pelo João Só e a ele e à Radio
Comercial estamos muito agradecidos! Damos ainda os parabéns à Radio Comercial pelo seu
sentido solidário e pelo papel importante que tem tido na divulgação do trabalho social no nosso
País!

Durante o mês de Junho desenvolvemos uma campanha de angariação de fundos para a
vacinação das crianças da Ajuda de Berço com as vacinas Bexsero, Rotavirus e Prevenar - vacinas
recomendadas pelos pediatras mas que não estão incluídas no Plano Nacional de Vacinação, as
duas últimas algumas crianças beneficiam delas gratuitamente pois foram incluídas no PNV
recentemente mas as crianças mais velhas não. A campanha foi um sucesso conseguimos angariar
a verba necessária, podemos agora vacinar todas as crianças! Obrigado a si que contribuiu e
divulgou! Muito obrigado!

Testemunhos

“Assim que entro na Ajuda de Berço sei que dificilmente vou ter um dia calmo ou de rotina, mas o
que mais me dá prazer e força para voltar no dia seguinte é quando uma das crianças corre ao
meu encontro ou aquele que mal sabe andar por uma paralisia e muito trôpego vem ao meu
encontro para me contar as suas novidades e agora por ultimo quando entro na casa da Av. de
Ceuta e o nosso menino especial que está a dormir e mal ouve a minha voz começa aos saltos e a
sorrir a chamar-me com o seu palrar. É assim que renovo as minhas forças todos os dias.” - Maria
Reynolds, Serviços Gerais (apoio a consultas e actividades exterior).

Quando entrei há 12 anos como voluntária vinha motivada a dar a estas crianças amor. Passados
estes anos percebi que recebo o dobro. Peço a Deus que me dê ajuda e saúde para continuar
nesta casa. Amo os meninos, adoro cá estar.” - Madalena Osório, Voluntária.

Junte-se a esta causa

A Ajuda de Berço vai ser benificiária do Festival Bands
like Bands no próximo dia 1 de Outubro no Mercado
da Ribeira a partir das 17h, o único Festival de
empresas do mundo! Venha passar uma tarde solidária
em família! Os bilhetes estão já à venda na Ticketline
e revertem integralmente para a Ajuda de Berço.
Para mais informações entre em contacto connosco
através do email ajudadeberco@ajudadeberco.pt.

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