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Ser cuidadora ou voluntário numa instituição de acolhimento residencial pode ser uma experiência
difícil e para conseguir estar bem é preciso ter as mãos e o coração abertos para se dar de
verdade.
É a prática verdadeira de fazer o bem sem olhar a quem.
O segredo está na gestão das expectativas pessoais. E a expectativa com que estamos nestas
casas tem de ser a de servir e não de receber. Ler mais...

Palavras de um Amigo

Gosto sempre mais que as pessoas e empresas se encontrem comigo na Ajuda de Berço do que
me peçam para ir ter com a elas a uma qualquer sala oval num edifício alto no meio da cidade. Não
por preguiça ou comodismo, mas porque acho que quem vem à Ajuda de Berço consegue sentir,
sem que haja muitas palavras, infinitamente mais, o amor que aqui se desenvolve do que eu
conseguiria explicar entre quatro paredes brancas. Ler mais..

Noticias da Ajuda de Berço

A relação da equipa técnica com as famílias biológicas
Segundo a Constituição da Republica Portuguesa: artº. 36º alíneas 
5) Os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos;
6) Os filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram os seus deveres
fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial.
Também a convenção dos direitos da criança consagra que no artº. 6º que “O Estado deve
garantir à criança cuidados adequados quando os pais, ou outras pessoas responsáveis por
ela não tenham capacidade para o fazer”. Ler mais...

Bons momentos!

DISNEY - Disney - No início de Junho a Equipa da Disney-Colombo veio mais uma vez à Ajuda de
Berço animar uma tarde de calor com fantoches e muita música. Esta equipa é para nós muito
querida e já faz parte da grande família Ajuda de Berço. Sempre que aparecem deixam largos
sorrisos nas caras das crianças e gargalhadas que deixam eco na nossa casa. Muito obrigado
queridos amigos por esta presença tão especial!

Algumas famílias gostam de partilhar com as crianças da Ajuda de Berço momentos especiais
como casamentos, baptizados, festas anos… São iniciativas pelas quais ficamos muito gratos,
pois transportam esta causa para fora das nossas casas e trazem-nos muita alegria. Muito
obrigada a todas as famílias que ao longo dos anos nos fizeram presentes nas suas festas! 

Testemunhos

“Nunca se arrependerão de ter sido generosos.”(1) Como voluntária da Ajuda de Berço ainda antes
de ser sua associada, posso dizer que o espírito da instituição reside no seu sentido amoroso de
missão e de gratuidade no serviço. É uma família que "não fica à espera, mas sai de si mesma à
procura de solidariedade"(2), de encontro às crianças da Associação, que no coração ficam a ela
ligados para sempre! - Maria do Carmo Pinheiro Torres, Voluntária.
(1) Ponto 179; (2) Ponto 181 da Amoris laetitia: Exortação Apostólica Pós-Sinodal sobre o amor na família, do Santo Padre
Francisco, 19 de Março de 2016.

“Trabalhar na Ajuda de Berço para mim é muito gratificante porque é onde eu aprendo todos os
dias a dar e a receber carinhos.” - Clotilde Martins, Serviços Gerais - cozinha e lavandaria.

Junte-se a esta causa

Se quer tornar um momento importante da sua família um momento especial, dê uma lembrança
das crianças da Ajuda de Berço aos seus convidados e contribua desta forma para a nossa causa.
Pode também aproveitar estes momentos para fazer uma angariação de fundos ou géneros para
esta causa!
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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