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Todos sabemos que a criança que fomos continua dentro de nós e se faz presente de muitas
formas na idade adulta.
Estudos comprovam, iniciando na gravidez, os primeiros três anos de vida são essenciais para o
desenvolvimento humano.
Quem experimenta o abandono durante a infância vai sentir, invariavelmente, um medo
incontrolável de ser deixado ao longo da vida. <
Quando se fala em abandono não se fala apenas em casos em que a criança é literalmente
abandonada pelos seus pais, há crianças que são abandonadas através da negligência das suas
necessidades básicas, de falta de respeito pelos seus sentimentos e pela manipulação através da
culpa.
Estas crianças abandonadas psicologicamente, emocionalmente ou realmente, entram na vida
adulta com uma noção profunda de que o mundo pode ser um lugar perigoso  e geralmente a sua
auto-estima torna-se muito baixa, tendo muita dificuldade em confiar nelas próprias ou nos outros.
Quando na infância somos rejeitados de alguma forma, seja ela a nossa maneira de pensar, olhar,
sentir, comer ou existir não obtendo reconhecimento do nosso valor, é inevitável que este
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sentimento seja registado como abandono porque de algum modo, inconscientemente,
abandonamo-nos a nós próprios para nos tornarmos em quem esperam que sejamos.
Sente-se abandonado quem não se sentiu amado.
É muito frequente crianças que crescem em famílias muito disfuncionais sofrerem a negação do
seu verdadeiro eu.
As crianças que sofrem em silêncio aprendem a reprimir os seus sentimentos  pois, uma criança só
pode demonstrar o que sente quando tem alguém que a aceite completamente, ouvindo,
compreendendo e dando-lhe apoio. Caso contrário, crescerá de modo a revelar apenas o que é
esperado dela e muito dificilmente saberá com verdade o que existe de si mesma por trás das
máscaras que teve que criar para sobreviver e acreditar, e fazer acreditar, que é feliz.
Estas crianças, mais tarde adultos, podem desenvolver uma busca desesperada por esse amor
entrando muitas vezes em conflito constante entre a necessidade de ser cuidado e o medo de ser
abandonado.
A sensação de ter valor é essencial à saúde mental e essa certeza deve ser conseguida na infância,
daí a responsabilidade do acolhimento nas casas da Ajuda de Berço como local para resgate da
auto-estima e amor-próprio das crianças, onde estas se podem reencontrar consigo mesmos para
serem cuidadas de forma a que as feridas provocadas na infância não contaminem a vida adulta.

Palavras de um Amigo

A Ajuda de Berço cruzou o meu caminho em 2015 através de um amigo que procurava alguém que
percebesse de comunicação e pudesse contribuir para o projeto. Sou publicitária, mas entrei pela
primeira vez na casa de Monsanto a titulo pessoal para perceber onde poderia ajudar e conhecer
um pouco mais do que o elementar que levava comigo - sabia apenas tratar-se de uma instituição
com notoriedade que acolhia crianças.
Saí a discutir estratégias para futuro, tomada de assalto pela energia contagiante da Sandra
Anastácio e pela força mobilizadora do amor que ali respirei. E com a certeza de que a  ambição de
construir uma nova casa, capaz de abraçar a vida de quem não sabe de quantos dias será feita a
sua vida,  se tornaria realidade. Tenho a sorte de pertencer a uma empresa que também abraça o
mundo que a rodeia e não foi difícil criar uma equipa que coloca o seu talento ao serviço desta
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missão. Quando oiço a algazarra das crianças no pátio, entre brincadeiras e zangas, quando
tropeço nos seus sorrisos rasgados ou me torno colo do seu mimo, tenho a certeza absoluta de
que o que recebo é incomparavelmente mais do que dou e que esta é uma casa verdadeira, feita
de corações e razões para voltar.
Graça Magalhães - Administradora, J. Walter Thompson

Noticias da Ajuda de Berço

Toda a criança nasce com o mesmo inalienável direito a um começo de vida saudável,
educação e uma infância segura e protegida. – Convenção dos Direitos da Criança.
Que bom seria que este direito estivesse assegurado! Mas como todos sabemos a realidade é bem
diferente, verificando-se a necessidade de algumas crianças serem acolhidas na Ajuda de Berço
(ou noutras instituições) por terem sido expostas a situações de perigo: maus-tratos, abuso,
negligência ou abandono.
Quando falamos de abandono, estamos aqui a referir-nos a duas formas: um abandono efectivo,
que diz respeito ao acto de deixar a criança entregue a si própria ou a outros deixando de a
procurar; e ao abandono emocional, relacionado com a carência e a privação afectiva. Podem estar
aqui assegurados os cuidados funcionais de higiene, alimentação, saúde, mas existe uma carência
de cuidados afectivos ou de estimulação.
Face a uma situação de abandono é indispensável a presença de um substituto adequado da mãe
ou de outro familiar que cuidava da criança, um adulto sensível e capaz de identificar e responder
às necessidades da criança.
A instituição e todos os funcionários da mesma, têm a função e o dever não só de proteger e
acolher a criança mas também de a respeitar e de tentar responder às suas necessidades a todos
os níveis. Não se pode limitar a prestar os cuidados de higiene e de alimentação, numa idade em
que o amor e a continuidade são importantes para que a criança consiga satisfazer as suas
necessidades de afecto. Sob o risco das crianças chegarem a um estado tal de desamparo e de
sofrimento irreversíveis…
Importa, pois, dedicar a cada uma das crianças acolhidas uma atenção especial, o reconhecimento
de que esta é um ser único com características, necessidades e gostos particulares. É preciso
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reconhecer os seus progressos, dar sentido às suas manifestações…
É um trabalho exigente e difícil mas sem dúvida imprescindível para permitir a reparação e
atenuação do sofrimento que a criança vivenciou. Os cuidados apropriados permitem à criança
ainda acreditar que pode ser feliz, que o mundo é seguro e que pode confiar nos outros e nas suas
capacidades!
Equipa Técnica

Bons momentos!

Sobre o projecto da nova casa para crianças com necessidade de cuidados de saúde especiais,
têm-se dado passos importantes nos últimos tempos: em Junho fomos apresentar ao Senhor
Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, o projecto da Casa actualizado que tem data de início de
construção prevista para o final de 2017. Viemos deste encontro muito felizes, pela renovada
confiança depositada na nossa equipa – o 1º grande apoio deste projecto foi a entrega da
Renúncia Quaresmal da Diocese de Lisboa em 2014. Motivaram-nos as palavras de D. Manuel ao
dizer que “a Ajuda de Berço faz acontecer esperança”. É nossa intenção que esta casa seja
mesmo um lugar de Esperança para todos os que nela venham a viver! Já em Julho tivemos a boa
notícia do parecer favorável da Segurança Social sobre o projecto da casa, esperamos agora para
breve a aprovação do projecto na Câmara Municipal de Lisboa. Para saber mais sobre este
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projecto consulte o nosso site.

Testemunhos

“Ser voluntária na Ajuda de Berço significa abraçar uma missão única que passa por fazer nascer
sorrisos no rosto de cada criança. Todas as semanas entro num mundo em ponto pequeno onde
brinco, dou colo, cavalitas, e os encho de beijinhos. Muitos beijinhos! Amo as nossas crianças
como se fossem minhas. Sei que não são, mas eu serei para sempre delas.” Joana Sousa –
Voluntária

“Para mim, pertencer a esta grande família que é a Ajuda de Berço é um constante desafio, é um
caminho que fazemos todos os dias, tendo bem cientes a noção de que nada somos sem
partilharmos… A partilha para mim é das coisas mais importantes na vida. Poder partilhar o que
sou com todos estes meninos e meninas e poder receber o triplo da partilha, todos os dias, a cada
instante, é o que faz com que pertencer seja tão especial. Aprendo que o tamanho, a idade, nada
têm a ver com o sentir, pelo contrário, sentir sem limitações e olhar para quem está e para quem
nos “ampara” nos momentos mais difíceis faz-nos ver a vida com um sorriso e com a esperança
que tudo tem o seu lugar e que todos eles, um dia, encontrarão o seu.” Patricia Guerreiro –
Assistente Social

Junte-se a esta causa!

A saúde em primeiro lugar - A campanha de Medicamentos lançada pelo dia Mundial da criança
tinha o objectivo de cobrir a despesas com medicamentos do ano 2017. Não conseguimos, mas
estamos quase a atingir o objectivo, chegámos aos 10.910€! Continuamos a precisar da sua ajuda
para chegar ao objectivo da campanha - 12.000€ - o que significa 25€ por mês por criança em
medicamentos. Faça o seu donativo aqui e apoie as crianças da Ajuda de Berço. Obrigado!

Para mais informações entre em contacto connosco através do email
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ajudadeberco@ajudadeberco.pt.

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