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Editorial | Direcção

Com a chegada do Verão, adivinham-se tempos de lazer e festa, arraiais e alegria. Na Ajuda
de Berço não é diferente. Não pode ser diferente!
Quem nos visita, encontra sempre um espaço de cor e alegria, mas as vidas das crianças que
acolhemos nem sempre é colorida e alegre. Quase parece que sim. É o dom que as crianças têm,
de sorrir e de ter esperança.
O tempo de acolhimento e de permanência na Ajuda de Berço pretende apaziguar, apagar e ajudar
a reconstruir na vida das crianças o direito a ser feliz, a terem colo e a sentirem-se amadas.
Como disse Oscar Wilde, “a melhor forma para criar crianças boas é fazê-las felizes”. Este é o
nosso objectivo – fazê-las felizes para que sejam mulheres e homens bons.
Acreditamos no amor como força reparadora e neste sentido, envolvermo-nos para criar condições
favoráveis de acolhimento e de lazer. Isso traduz-se em muitos passeios e actividades com o apoio
de voluntários e colaboradores porque, como diz o Evangelho, “ a alegria maior está em dar…”.
Da nossa experiência pode dizer-se que todos ganhamos, quem dá e quem recebe.
O dar é simples, damos o que de mais precioso temos: o nosso tempo.
Que este tempo estival seja um tempo para todos de descanso e lazer, mas também um tempo de
pensar naqueles – as nossas crianças – que precisam de um pouco do nosso tempo.
Boas Férias!<
A Direcção
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Notícia da Ajuda de Berço

O Arraial de Santo António chegou à Ajuda de Berço…
No passado dia 12 de Junho pequenos e graúdos da Ajuda de Berço festejaram o Santo António,
num final de tarde especial, repleto de momentos únicos e inesquecíveis.
Tudo isto começou com uma preparação intensiva por parte das crianças, que incansavelmente
ensaiaram as suas marchas populares, durante semanas a fio.
E que bem que correu...
Foi emocionante vê-los vestidos a rigor e dançando os seus passos coreografados, escondendo
sorrisos tímidos e o nervoso miudinho, mas felizes por demonstrarem aos adultos o quanto são
capazes!
O momento que se seguiu foi igualmente único e de partilha entre todos, desde voluntários,
Direcção, Equipa Técnica, Auxiliares, todos aqueles que dedicam parte das suas vidas
contribuindo para a nossa missão, assumindo cada um deles, um papel diferente, mas igualmente
importante na vida destas crianças. Todo o empenho daqueles que decidiram partilhar connosco o
seu tempo e disponibilidade, que realmente fazem a diferença em cada gesto.
Podemos proporcionar aos nossos meninos novas e primeiras experiências, como o experimentar
as famosas sardinhas no pão, ou os caracóis e, como foi engraçado acompanhá-los nestas
descobertas extraordinárias. Terminámos, aproveitando o calor, com um festejo diferente e que
certamente será guardado na memória de todos os que estiveram presentes…
Pequenos passos, pequenas aprendizagens, que na correria do nosso dia-a-dia nos passa ao lado,
mas que se tornam momentos únicos, quando partilhados com amor e alegria.
Mantemos o nosso caminho e a nossa Missão, de preencher os espaços livres de cada criança
acolhida, com experiências diárias, repletas de felicidade e entusiamos, para que pese, cada vez
menos, tudo o que de menos de bom guardam. Na impossibilidade de o apagar com uma
borracha, tentamos incansavelmente desenhar de uma forma cada vez mais colorida!
E seguimos em frente..
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Bons momentos!

“Andar a cavalo, jogar à bola, correr e dar festas ao cão da Casa Agrícola Cândido Azevedo
Mendes.  Estas foram algumas das atividades que cerca de duas dezenas de crianças da Ajuda de
Berço experimentaram na quinta de uma família amiga, a poucos minutos de Torres Novas, na
aldeia dos Soudos..."
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