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Os sonhos mudam…
Os planos mudam…
A Vida muda…
Mas não mudam os princípios e valores da Ajuda de Berço que continuam iguais…

A Ajuda de Berço foi fundada em 12 de Março de 1998 e tem como objectivo o acolhimento de
crianças até aos 3 anos, necessitadas de protecção urgente face a situações que as colocam em
risco, tais como maus tratos, abusos sexuais, negligências várias e abandono.
Começou por abrir uma casa, na Av. De Ceuta em Lisboa, onde acolhe actualmente 20 crianças e
em 2005, com o apoio da Swatch, foi construída a casa de Monsanto com capacidade para
acolher mais 20 crianças, tendo capacidade para acolher hoje 40 crianças nas duas casas.
De há uns anos a esta parte, devido às mudanças sociais e ao facto de algumas das crianças mais
pequenas terem irmãos mais velhos, e não querendo separar este único laço familiar que têm, a
Ajuda de Berço acolhe crianças mais crescidas.
Ao longo dos 17 anos de vida a Ajuda de Berço acolheu 324 crianças das quais 23 com doenças,
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às vezes graves, sem que a sua estrutura tivesse sido preparada para prestar melhores cuidados
de saúde.
Por este motivo, a Ajuda de Berço quer construir uma nova casa, para aumentar a sua capacidade
de resposta, aumentar o tempo de permanência e melhorar as condições de acolhimento para
crianças que para além de terem sido abandonadas ou viverem em grave de risco social, como
todas as crianças que são confiadas à Ajuda de Berço, sofram de doença crónica e que por isso
vejam o seu projecto de vida comprometido quer no regresso à família biológica, quer no
encaminhamento para adopção.
Por outro lado, pretende-se com esta construção transferir as crianças que estão na Av. de Ceuta
visto que esta casa está muito degradada, não tendo as melhores condições para a saúde e
segurança das crianças.
Porquê uma nova responsabilidade?
As 23 crianças com doença grave ou crónica que a Ajuda de Berço já acolheu desde a sua
fundação, levaram a identificar uma necessidade urgente: dar uma resposta mais competente a
crianças doentes vítimas de abandono ou situações de risco, para quem é muito difícil encontrar
um projecto de vida definitivo.
A Ajuda de Berço pretende ser uma boa resposta social para estas crianças especificamente,
dando-lhes a possibilidade de viver e crescer numa casa que lhes proporcione condições
favoráveis ao seu bom desenvolvimento e estabilidade e que, tenha os meios necessários (técnicos
e humanos) para prestar os cuidados inerentes às suas doenças, diminuindo as visitas sistemáticas
aos hospitais e evitando situações de internamento, quando possível.
A nova casa beneficiará dos serviços da actual equipa técnica da Ajuda de Berço, em articulação
estreita com pessoal da área da saúde – enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares – preparados para
trabalhar com estas realidades, sob a Direcção comum da Ajuda de Berço.
A nova casa será em Benfica, num terreno já cedido pela Câmara Municipal de Lisboa. Terá a
capacidade para acolher 15 crianças doentes e as 20 crianças que estão actualmente na Av. de
Ceuta. Irá ser alargada a idade de acolhimento das crianças com doença e a sua permanência na
casa será prolongada.
A casa de Monsanto irá manter-se com a capacidade para 20 crianças.
Este projecto – construção da nova casa da Ajuda de Berço – traz algumas mudanças,
concretamente o alargamento da idade das crianças no momento de admissão, alargamento do
tempo de permanência das crianças, aumento na capacidade de acolhimento.
Mudanças estas que conduzirão a um aumento da responsabilidade da Ajuda de Berço, a um
investimento maior de recursos financeiros, técnicos e logísticos, mas mantemos inalteráveis os
mesmos princípios e valores da fundação desta obra em 1998, a defesa da Vida, reconhecendo e
promovendo a dignidade humana, através do acolhimento das crianças e do seu respectivo
encaminhamento e acompanhamento para um projecto de vida seguro e definitivo.
A Direcção - Sandra Anastácio, Maria de Jesus Pinheiro Torres e Patrícia Madeira Rodrigues

 

 

 

 

 

 

 

 



Palavras de um Amigo

Vem aí o Advento que prepara uma grande festa que todo o mundo celebra: o Natal. Não
estou a exagerar: o Natal não é indiferente a ninguém. Porque se crê ou se respeita quem crê,
porque a família ou a fé nos reúne, o Natal far-nos-á recordar sempre Aquele menino que nasceu
para nós, que iluminou a nossa vida com a sua luz.
Mas antes do Natal vem o Advento, que nos ajuda a preparar a festa. O Advento é um caminho de
esperança, que nos desafia a caminhar com calma, a viver o dia-a-dia, numa promessa de
presença de Deus no nosso mundo e na nossa vida.
Também na Ajuda de Berço se prepara o Advento e se acolhe a esperança. Apesar das muitas
actividades e saídas neste tempo - é pena é que não seja Natal todos os dias - o Advento pode ser
um caminho de alegria e de espera do nascimento de Jesus.
Assim como Maria trouxe no seu seio a esperança da luz que brilhou no presépio, assim também
nós, iluminados por esta mesma esperança, devemos trazer em nós o amor que se partilha, a paz
que se promove e a justiça que se defende.
Não dar o passo maior que a perna, que significa não anteciparmos o Natal, como faz o mundo do
comércio nas montras, é querer fazer caminho com aqueles que esperam que Jesus nasça nas
suas vidas.
Caminhemos então, na esperança, e bom Advento.
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Noticias da Ajuda de Berço

Na Ajuda de Berço tentamos que as datas festivas não sejam esquecidas e que sejam dias
especiais para as crianças. Exemplos disso são os aniversários de cada criança acolhida e a festa
de Natal. 
Consideramos que o dia em que cada criança nasce deve ser recordado. Por esse motivo, tal
como se vivesse na sua casa, com a sua família, também aqui se faz uma festa, onde participam
os amigos, os cuidadores e os seus familiares mais próximos (que sejam referências afectivas para
a criança em questão). É oferecido um presente e enfeita-se o espaço onde se celebra, cantam-se
os parabéns. Tentamos que o bolo e a decoração (feitos pela equipa da Ajuda de Berço) vão de
encontro ao que cada um mais gosta!
Existe outra data especial que é assinalada com muito carinho e dedicação nesta instituição: o
Natal. Ao longo do mês de Dezembro as crianças vão participando na construção do presépio e
ajudando a decorar os espaços das casas, que se enchem de luzes, cores e brilho. Desde o início
do funcionamento da Ajuda de Berço, realiza-se uma festa em que todas as funcionárias e
crianças, de ambas as casas, se reúnem. Celebra-se uma missa (afinal, trata-se da comemoração
do nascimento do Menino Jesus), faz-se um almoço partilhado e aparece o Pai Natal (momento
muito esperado e apreciado pelas crianças!), com uma lembrança para cada menino e menina.
Abrem-se avidamente os presentes e a tarde é passada a brincar. É dia de muitos abraços,
beijinhos e deliciosa confusão!
Procuramos que estes dias sejam vividos com alegria, tentando sempre proporcionar um ambiente
familiar às crianças não o têm.
Os sorrisos das crianças enchem-nos o coração de alegria! Esperamos conseguir aquecer os
delas, mostrar-lhes que há esperança, que é possível confiar e sentir-se seguro!
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Bons momentos!

As amizades construídas à volta desta causa e por causa das crianças que acolhemos e da Missão
a que nos propomos, enchem-nos de alegria. Mais felizes ficamos quando verificamos que estas
amizades perduram no tempo e caminham connosco. É assim com a Perfumes&Companhia!
Desde 2004, há onze anos, que a Perfumes&Companhia faz uma campanha de Natal a favor da
Ajuda de Berço e os ursinhos que deram expressão a estas campanhas se juntam na nossa casa
comprovando esta amizade!

Este ano não é excepção e mais uma vez haverá a campanha de Natal a favor da Ajuda de
Berço nas lojas Perfumes&Companhia!

Testemunhos

...de um voluntário: “Estive ligada aos primeiros tempos da Ajuda de Berço e, como uma das
fundadoras, fui também, logo no início, responsável pelos voluntários da primeira casa.
Acompanhei mais ao longe o crescimento desta instituição com muito orgulho por tudo o que ia
sabendo, nomeadamente a segunda casa e os novos projetos de crescimento sustentado. Depois
de 25 anos a dar aulas optei este ano por me dedicar a outros projetos tendo tido a felicidade /
coincidência de ser desafiada a voltar a estar mais perto do dia-a-dia da Ajuda de Berço, agora
como membro da Direcção. Espero estar à altura deste novo desafio com a certeza que darei o
meu melhor por estas crianças que merecem tudo de nós.” - Patrícia Madeira Rodrigues

...de uma funcionária: “O tempo das crianças, não é igual ao nosso!
Em 2001 quando se deu o meu  "Encontro" com a "Ajuda de Berço" e todas as suas crianças
acolhidas, após 11 anos a trabalhar com os então chamados " Meninos da Rua", foi como se me
fosse dada a oportunidade de reforçar a minha esperança e acreditar que de facto é possível fazer
a diferença na vida das crianças.
Com os "Meninos da Rua" era óbvio, que a comunidade e o sistema não haviam chegado a tempo.
No projecto e missão da Ajuda de Berço encontrei a resposta para vários anseios profissionais e
pessoais e renovei a minha fé, pois, acredito que, (depois dos traumas aos quais nenhuma criança
deveria estar sujeita), uma intervenção mais precoce que vise uma boa dose de amor e a
transmissão de segurança e bem-estar às crianças,  pode reparar dores e marcas dando-se
oportunidade concreta a uma nova vida em que a felicidade seja a meta!” - Lúcia Saraiva



Junte-se a esta causa

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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