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Não há famílias perfeitas, mas o mundo com famílias é a melhor herança que podemos deixar.
A família deve ser um verdadeiro espaço de acolhimento, de liberdade e de humanidade.
É em família que aprendemos a receber e a agradecer, aprendemos que cada um precisa dos
outros para seguir em frente. É na família que aprendemos a experimentar os conflitos e o perdão.
A família é a escola de Humanidade que nos ensina a pôr o coração aberto às necessidades dos
outros.
As famílias das crianças acolhidas na Ajuda de Berço merecem e têm o direito de ser ajudadas
para conseguirem cumprir o seu papel parental.
A família é a instituição mais valorizada pela Ajuda de Berço e por isso é o que mais nos preocupa
devido a todos os factores que vão contra a sua unidade, o seu bem-estar.
Não há famílias perfeitas, não existem.
Sabemos por experiência que é possível recuperar famílias, como sabemos também que outras
não serão recuperáveis, sobretudo as que expõem as crianças à violência, ao abuso e abandono.
As fragilidades de muitas das famílias das crianças acolhidas na Ajuda de Berço são demasiado
profundas, levando a que muitas vezes nem consigam reconhecer a exposição ao risco e ao perigo
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a que sujeitaram os seus filhos.
É um trabalho difícil e exigente e é necessário um grande investimento no apoio a estas famílias,
quer a nível económico, quer a nível técnico especializado. Para recuperar famílias é preciso tempo
e criar laços de empatia e confiança.
Só que o tempo das crianças, não é o tempo dos adultos. As crianças precisam de ter família para
conseguirem ter harmonia e equilíbrio.
O acolhimento destas crianças, em casas de acolhimento residencial, é um factor de grande
sofrimento e ruptura, que elas sentem sempre como um abandono.
O acolhimento, embora necessário para se poder intervir junto dos factores de risco, terá de ser
sempre temporário. Em muitas situações, constitui-se como alternativa as famílias de adopção,
que também não são perfeitas.
Para uma criança ser feliz, ela precisa de ser amada e cativada e a família, seja ela biológica ou de
adopção, é onde se aprende a amar sem precisar ter um motivo para isso.

Ter e ser família é saber que:
– a felicidade encontra-se em pequenos momentos e que a alegria constrói-se aos pedaços,
porque é aos poucos que a vida vai dando certo;
– não há famílias perfeitas, somos todos imperfeitos, todos com defeitos e todos em construção.
Em suma, uma boa família é um lar, um lugar de refúgio para onde sempre poderemos voltar.
A melhor família é aquela em que todos se sentem parte de todos, onde as alegrias e os
sofrimentos são compartilhados de forma sincera e a força reside na união e nos momentos
vividos.
A Ajuda de Berço tem sido ao longo destes 19 anos de existência um espaço de família na maioria
das vezes temporário, outras vezes, aquele lugar onde se pode voltar para ser ouvido.

Palavras de um Amigo

Chamo-me Graça Bessa,  tenho 68 anos e sou voluntária na Ajuda de Berço  há 6 anos. O meu
"trabalho" não é junto das crianças mas é para as crianças. Depois de outros trabalhos de
secretaria, desde há cerca de um ano telefono para os queridos sócios da Ajuda de Berço 
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lembrando-os da importância/necessidade de manterem as quotas em dia contribuindo, assim,
para o bom funcionamento desta "Casa".
E como escrevi “Casa” e não instituição,  vou contar uma pequena história que se passou mal
cheguei aqui como voluntária. Fui ao balcão da cozinha servir-me de um café  (levamos as nossas
cápsulas) e vejo em cima do grande balcão quatro bolos de anos muito bem decorados e com as
respectivas velas.
Disse à cozinheira: “não me diga que hoje temos quatro crianças a fazer anos”.
Respondeu-me: “não,  são duas a fazer anos mas são dois bolos para levarem para o infantário e
dois para o lanche cá na Ajuda de Berço .”
Como sou chorona, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Pensei – tal como em nossas casas
os nossos filhos/netos levam um bolo para a escola para festejarem com os amigos e têm um bolo
para festejarem em família, assim se faz  com as crianças que temos na Ajuda de Berço.
Esta é uma história simples mas que me diz duas coisas que considero importantes:
1) a Ajuda de Berço  é uma “Casa” para as crianças que aqui são acolhidas e não uma “instituição”
com a carga negativa que algumas vezes encerra;
2) aqui, as crianças encontram a “família” que tenta dar-lhes, além do que é mesmo preciso para o
seu desenvolvimento,  também os mesmos mimos que nós damos aos nossos filhos/netos.

A Ajuda de Berço é, assim, uma “família” temporária cujo objectivo número um é ajudar a criar
condições para que as crianças voltem às suas Famílias de verdade.  Mas enquanto aqui estão, 
esta é uma “família” que, de facto, funciona e promove o bem estar destas crianças.
Um obrigada enorme a todos que se interessam pela Ajuda de Berço.

Noticias da Ajuda de Berço

A exigência do cuidar em acolhimento residencial.
Para a equipa da Ajuda de Berço, que diariamente procura dar resposta às necessidades de cada
criança aqui acolhida, é fundamental destacar-se que toda a intervenção tem como foco a própria
criança!
Não podemos descurar que, apesar de necessário em situações de risco e perigo, o acolhimento é
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um factor desestabilizador e de grande sofrimento para a criança, que na maioria das vezes não
tem capacidade de compreender que estava em perigo e o porquê de ter sido afastada dos adultos
de referência.
É árduo o trabalho de proporcionar um desenvolvimento saudável e ensinar-lhes de facto a serem
crianças!
Nesse sentido e acreditando que estas famílias não só merecem como têm o direito de serem,
sempre que possível, capacitadas para o papel parental, é fundamental um trabalho sustentado de
equipas técnicas com competência e pareceres fundamentados e oportunos.
O trabalho a efectuar é difícil, os contextos são difíceis e exigem por isso equipas multidisciplinares
que trabalhem em parceria e clima de confiança entre elas, por forma a que esta situação de crise
seja ultrapassada e se torne num momento gerador de mudança e capacitação para a família.<
As diferentes e difíceis vivências das famílias, assim como os recursos internos que cada uma
possui divergem e só é possível efectuar-se uma intervenção de sucesso – entendendo-se como
sucesso um retorno familiar seguro – se existir um trabalho consertado com vista à eliminação de
situações de perigo para as crianças. Considerando-se fundamental a disponibilidade da família e
a sua pretensão de mudança.
Tudo isto se torna desafiante quando temos em conta o tempo útil das crianças, que
inevitavelmente passa a uma velocidade maior do que o dos adultos.

Bons momentos!
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No passado dia 7 de Dezembro tivemos a honra de receber na nossa casa de Monsanto o Sr.
Presidente da República, que a propósito de um evento promovido pela Swatch nos fez esta
visita e veio conhecer as nossas crianças e o nosso trabalho pessoalmente.

O evento da Swatch foi mais um momento memorável na nossa história, em que esta empresa tão
amiga da Ajuda de Berço, representada em Portugal pelas mãos da família Kolinski, quis mais uma
vez associar-se a nós lançando o SWATCH DOCINHO, que vem apoiar na sustentabilidade do
nosso trabalho diário.
Um dia emocionante passado entre amigos na nossa casa de Monsanto!

Testemunhos

“Para mim trabalhar na Ajuda de Berço é um prazer, é uma vida! Trabalho aqui há 15 anos e gosto
muito (…) uns são tímidos e não falam, outros gritam e enlouquecem-nos, mas quando partem são
amores que não se esquecem” Rosa Brás – Funcionária

“… GRATIDÃO, é o que sinto por esta instituição, e não menosprezando rigorosamente ninguém de
toda a equipa, o meu grande bem-haja às auxiliares, pois é com elas que trabalho, é com elas que
aprendo, e é toda uma equipa que me faz sentir parte da Ajuda de berço. Bem-haja meu Deus por
se terem atravessado no meu caminho!” Ana Margarida Ramos – Voluntária

Junte-se a esta causa!

Está a decorrer até ao final de Maio o período de entrega da sua declaração de IRS. Lembre-se que
ao marcar um X no quadro 11 do Modelo 3, na opção 1101 do seu IRS, está a doar 0,5% dos seus
impostos de forma completamente gratuita, para a Ajuda de Berço construir uma casa que vai
marcar uma nova etapa na vida de muitas criança que precisam de cuidados especiais. Basta para
isso indicar o NIPC 504 296 442, sem pagar mais ou receber menos por isso.

Para mais informações entre em contacto connosco através do email
ajudadeberco@ajudadeberco.pt.
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Saiba mais na página de facebook Ajuda de Berço ou em www.ajudadeberco.pt
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