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As férias são para a maioria de nós um tempo de descanso, de paragem, mas também de
fazer coisas novas e diferentes. Chegado o fim do período de férias faz-nos ver que é sempre
possível recomeçar, dar uma nova oportunidade, renovar as esperanças na vida e acreditar que o
melhor se vai instalar nas nossas vidas com a chegada do outono. É assim nas nossas vidas e
também nas vidas das crianças acolhidas na Ajuda de Berço. Ler mais...

Palavras de um Amigo

Recomeçar - um desafio. Para mim a palavra recomeçar é uma palavra muito positiva e cheia de
esperança. Porque não a vejo como um voltar às rotinas mas sim como um desafio a colocar
novidade no que faço. Por isso, recomeços e desafios são duas palavras e dois conceitos irmãos,
que nos dão força para continuar a abraçar com alegria os trabalhos e as ocupações de sempre
mas, ao mesmo tempo, acolhermos com esperança o que já temos projectado e o que a surpresa
nos possa trazer. Ler mais..

Noticias da Ajuda de Berço

O final de Agosto significa também a despedida das férias das nossas crianças. Fechado
este ciclo, aproxima-se a passos largos o regresso à escola! Para alguns, significa a primeira
experiência neste contexto, em que será uma fase de descoberta e crescimento individual. Para
outros, significa rever amigos, professores, colegas, o regresso à rotina escolar diária.. Ler mais...

Bons momentos!

A Fundação PT juntou-se à Ajuda de Berço fazendo um donativo de 10.000eur que se pretendia
que fosse aplicado em bens necessários ao bom funcionamento da Instituição! Conseguimos com
este donativo adquirir computadores, máquinas fotográficas e 4 Ar Condicionados que vêm
melhorar muito a qualidade de vida das crianças que acolhemos. Muito obrigado Fundação PT!

A Staples contribuiu para um inicio de ano escolar extraordinário na Ajuda de Berço: doou
mochilas e material escolar para que não falte nada às crianças no regresso à escola, nem mesmo
o entusiamo para estudar! Muito obrigado Staples!

Testemunhos

...de uma voluntária: “Sou voluntária na Ajuda de Berço há praticamente 3 anos e as horas que lá
passo, seja com as crianças ou seja ajudando na parte administrativa, já estão enraizadas na minha
rotina. É algo recompensador, que me enche o coração e que me faz crescer um bocadinho todos
os dias.” Catarina Esteves

...de uma trabalhadora: “Sou administrativa na Ajuda de Berço há cerca de 11 anos. É um
trabalho de que gosto muito pois estamos sempre a aprender e é desafiante, principalmente pelo
contacto humano existente com as colegas de trabalho, as crianças e com pessoas particulares
que apoiam a instituição! A Ajuda de Berço é uma instituição pela qual sinto um carinho especial,
para mim é uma casa que está sempre disponível a ajudar o próximo! Nos momentos difíceis existe
sempre uma grande união, especialmente quando o assunto são as nossas crianças!” Teresa
Viegas

Junte-se a esta causa

Os amigos que a Ajuda de Berço tem e que ao longo dos anos nos têm apoiado permitindo que
esta obra se mantenha de pé ao serviço das crianças que nos são confiadas, são um bem
precioso! Obrigada por fazer parte deste grupo!
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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