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Na Ajuda de Berço, o dia-a-dia é pensado com base nas necessidades das crianças. O nosso
desejo, desde a fundação, é que este tempo de acolhimento seja retemperador, que as compense
do sofrimento que as trouxe até nós, das negligências sentidas, da falta de condições, da doença
ou das adições dos pais, da pobreza, do risco, dos maus-tratos físicos e psicológicos e do
abandono. Ler mais...

Palavras de um Amigo

Uma das passagens do Novo Testamento que gosto de ler nas celebrações de baptismos é a de
Jesus com as crianças. Pela ternura que é em pensar em Jesus a brincar com crianças e pela
seriedade do ensinamento que faz sobre o tornar-se como uma criança: “quem não receber o
Reino de Deus como um pequenino, não entrará nele” (Marcos 10, 15). Ler mais..

Noticias da Ajuda de Berço

Doença mental, pobreza das famílias. Ao longo do ano de 2014 foram acompanhadas 54
crianças nas duas casas da Ajuda de Berço. Este foi um ano particularmente difícil para as famílias
e, em especial para as crianças, dado o contexto de crise sócio-económica que se tem vivido em
Portugal. Ler mais...

Bons momentos!

"VAMOS PINTAR A MANTA" é o grande projecto solidário que a Dotquilts se propôs a tricotar nos
próximos tempos para as crianças mais velhas da Ajuda de Berço de Monsanto. A muitas mãos
será feita uma manta gigante para tornar a sala de actividades mais confortável e colorida onde
eles “pintam a manta”! Muito obrigada à Dot Quilts por esta iniciativa muito divertida e que move
muitas mãos à volta da Ajuda de Berço. Estamos desejosos de ver a manta! Para saber mas sobre
este projecto consulte a página. Para participar, consulte a página de Facebook da Dotquilts...

Testemunhos

...de uma trabalhadora: “Trabalhar na Ajuda
de Berço é muito mais do que um trabalho, é
ter um papel de mãe e educadora na vida das
crianças. É um trabalho duro mas muito
recompensador que espero que possa ter
algum impacto no futuro delas.” Lydie Lopes

...de uma voluntária: “A mensagem principal
que tiro do voluntariado que faço na Ajuda de
Berço é que temos de nos aceitar a todos
como cada um de nós é, não é por sermos
diferentes ou termos menos capacidades que
deixamos de poder fazer o que os outros
fazem e, de facto, a amizade tem um papel
fundamental nesta aceitação.” Clara Valério

Junte-se a esta causa

Ensaio Geral Solidário | A Ajuda de Berço tem o prazer de o convidar a assistir ao Ensaio Geral
Solidário de “O Pássaro de Fogo” pela Companhia Nacional de Bailado no dia 17 de Junho
pelas 21h no Teatro Camões. Um espectáculo fantástico onde, para além de se divertir, está a
contribuir para mudar as vidas das nossas crianças. Não perca! Música de Igor Stravinski, Direcção
Musical Joana Carneiro, Interpretação Musical Orquestra Sinfónica Portuguesa. Para receber um
convite tem apenas que fazer um donativo a partir de 12€.

Informações e Reservas através de ajudadeberco@ajudadeberco.pt ou 21 770 30 20/28.

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