
Editorial | Direcção

Na Ajuda de Berço, o dia-a-dia é pensado com base nas necessidades das crianças. O nosso
desejo, desde a fundação, é que este tempo de acolhimento seja retemperador, que as compense
do sofrimento que as trouxe até nós, das negligências sentidas, da falta de condições, da doença
ou das adições dos pais, da pobreza, do risco, dos maus-tratos físicos e psicológicos e do
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abandono.
É necessário dar colo a estas crianças, prestar-lhes cuidados, aceitá-las, compreendê-las, dar-lhes
espaço, alegria, cor, e, sobretudo, tempo para serem crianças, tempo para brincarem.
Porque brincar ajuda a recuperar e a crescer – está provado que os adultos que mais brincaram na
infância são mais criativos. Mais importante do que ter o tempo completamente preenchido com
actividades escolares, extracurriculares e desportivas, é preciso que tenham tempo para brincar.
Mas isso não significa que nas casas da Ajuda de Berço queiramos iludir aqueles que acolhemos,
como se, ao enchê-los de actividades queiramos que esqueçam o que ficou para trás, como se de
um escudo protector se tratasse.
O que queremos é que tenham tempo para se encontrem com eles próprios e para irem ao
encontro dos outros, crianças e adultos. Porque é do encontro com os outros que nascem as
relações e é do jogo simbólico que se dá o desenvolvimento intelectual e moral. É importante que
as crianças aprendam a comunicar, a relacionarem-se, a imaginar, a ter tempo para conseguir ser.
Os adultos que trabalham na Ajuda de Berço, profissional ou voluntariamente, são elementos
muitíssimo importantes no desenvolvimento da personalidade das nossas crianças e das suas
capacidades de resiliência. São agentes preferenciais para construir e desenvolver um tempo de
brincadeira que seja retemperador, que os ajude a serem crianças felizes como todas devem ser.
Por isso, o Dia Mundial da Criança reveste-se de muito significado na Ajuda de Berço. Neste dia as
regras são diferentes: não vamos ao teatro, ao cinema, nem a festas cheias de actividades e
balões. Optamos por ficarmos juntos, crianças e adultos. Não há consultas médicas, não há
trabalhos de casa nem actividades desportivas. Optamos por brincar juntos. Almoçamos,
lanchamos e jantamos na companhia uns dos outros. E rimos.
As crianças fingem ser adultos e os adultos fingem ser crianças porque brincar dá saúde e faz
crescer... E o coração de todos precisa de guardar dentro de si o sentimento do que é ser uma
criança feliz.
Feliz Dia da Criança!            
Sandra Anastácio

 

Palavras de um Amigo
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Uma das passagens do Novo Testamento que gosto de ler nas celebrações de baptismos é a de
Jesus com as crianças. Pela ternura que é em pensar em Jesus a brincar com crianças e pela
seriedade do ensinamento que faz sobre o tornar-se como uma criança: “quem não receber o
Reino de Deus como um pequenino, não entrará nele” (Marcos 10, 15).
Esta é uma das passagens que nos fala da relação de Jesus com as crianças. Infelizmente a arte
religiosa não foi tão natural como em outros muitos casos; são raras as pinturas ou esculturas de
Jesus a brincar com as crianças. Quanto muito vemos Jesus rodeado de crianças a fazer o sinal da
cruz sobre elas. Que bom seria todos termos contemplado Jesus a beijar uma criança, a pegar nela
ao colo, a fazer-lhe cocegas… porque não? A naturalidade destas brincadeiras, que normalmente
fazemos com as crianças poderiam ter enchido de ternura e afecto as nossas relações na Igreja.
Mas nada está perdido. Se cada um de nós, quando brinca com uma criança, se sentir interpelado
a ser Jesus para ela, ou ver nela Jesus, está a actualizar a mensagem do afecto e da proximidade
que Jesus tanto pregou.
Tudo isto porque no início deste mês celebramos o dia mundial da criança. De todas as crianças.
Neste dia não há distinção entre as bem tratadas e as mal tratadas; todas estão incluídas neste dia.
Certamente que a nossa primeira inclinação será para as que nos são mais queridas, talvez
tenhamos algum sentimento de proximidade e de lembrança para com as que, sendo crianças
foram obrigadas a ser adultas antes de tempo, tendo sido privadas do direito de serem crianças e
de serem crianças felizes.
Temos muito a aprender com as crianças. Elas aprendem muito connosco; nós, se calhar, nem
tanto. Para nós, adultos, fica o poema “Canção inocente”, de Carlos Queirós, sobre esta
aprendizagem com as crianças.

Menino: queres ser meu mestre?
- Contigo teria tanto que aprender!
A ser casto, sem querer;
a ser bom, sem o saber;
a ser alegre, sem ter
motivos para o ser.

Menino: queres ser meu mestre?
- Deixa o teu arco aí. Vem-me ensinar
a sorrir e a confiar;
a ter esperança e a perdoar;
a esquecer e a chorar...

Menino, que brincas no jardim:
- Tu sim,
podias ser um mestre para mim!
Frei Filipe Rodrigues, op

Noticias da Ajuda de Berço
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Doença mental, pobreza das famílias. Ao longo do ano de 2014 foram acompanhadas 54
crianças nas duas casas da Ajuda de Berço. Este foi um ano particularmente difícil para as famílias
e, em especial para as crianças, dado o contexto de crise sócio-económica que se tem vivido em
Portugal.
Já no ano anterior, e segundo dados do INE “19,5% das pessoas estavam em risco de pobreza em
2013 (face a 18,7% em 2012) (…). A presença das crianças num agregado familiar está associada
ao aumento do risco de pobreza, sendo de 23,0% para as famílias com crianças dependentes e de
15,8% para as famílias sem crianças dependentes. (www.ine.pt – “O risco de pobreza continuou a
aumentar em 2013”, 30 de Janeiro de 2015)
Já Ana Guimarães (in www.barometro.com.pt – “Saúde Mental: Um reflexo da actualidade”),
mostra-nos “que as doenças mentais são duas vezes mais frequentes em pessoas que vivem em
situação de pobreza (…)”. Refere ainda que as doenças mentais “têm vindo a tornar-se cada vez
mais frequentes, talvez como reflexo da crise e instabilidade financeira, bem como, da organização
da sociedade actual (…) torna-se claro que a doença mental e a pobreza estão claramente
relacionadas e se desenvolvem numa dinâmica de círculo vicioso. Os resultados têm vindo a
indicar que as pessoas que não têm acesso à alimentação e que contraem dívidas têm uma maior
probabilidade de desenvolver doenças mentais. [4].(…) A pobreza aumenta o risco de desenvolver
uma doença mental e ter uma doença mental pode aumentar a probabilidade de viver numa
situação de pobreza (…) Ao nível familiar o impacto é também pesado (…)”, caso não seja também
ele “cuidado”, o portador de doença mental terá algumas limitações na prestação de cuidados à
criança.
De facto, observou-se que a problemática dominante que motivou o acolhimento das crianças no
ano 2014 na Ajuda de Berço, foi a doença mental com uma percentagem de 24% das situações,
tratando-se de famílias muito fragilizadas em que é fundamental uma intervenção sistémica e
complementar, para que a criança possa crescer num ambiente harmonioso e que tenha em conta
o seu bem-estar.

Bons momentos!
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"VAMOS PINTAR A MANTA" é o grande projecto solidário que a Dotquilts se propôs a tricotar nos
próximos tempos para as crianças mais velhas da Ajuda de Berço de Monsanto. A muitas mãos
será feita uma manta gigante para tornar a sala de actividades mais confortável e colorida onde
eles “pintam a manta”!
Muito obrigada à Dot Quilts por esta iniciativa muito divertida e que move muitas mãos à volta da
Ajuda de Berço. Estamos desejosos de ver a manta! Para saber mas sobre este projecto consulte a
página. Para participar, consulte a página de Facebook da Dotquilts...

Testemunhos

...de uma trabalhadora: “Trabalhar na Ajuda
de Berço é muito mais do que um trabalho, é
ter um papel de mãe e educadora na vida das
crianças. É um trabalho duro mas muito
recompensador que espero que possa ter
algum impacto no futuro delas.” Lydie Lopes

...de uma voluntária: “A mensagem principal
que tiro do voluntariado que faço na Ajuda de
Berço é que temos de nos aceitar a todos
como cada um de nós é, não é por sermos
diferentes ou termos menos capacidades que
deixamos de poder fazer o que os outros
fazem e, de facto, a amizade tem um papel
fundamental nesta aceitação.” Clara Valério
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Ensaio Geral Solidário | A Ajuda de Berço tem o prazer de o convidar a assistir ao Ensaio Geral
Solidário de “O Pássaro de Fogo” pela Companhia Nacional de Bailado no dia 17 de Junho
pelas 21h no Teatro Camões. Um espectáculo fantástico onde, para além de se divertir, está a
contribuir para mudar as vidas das nossas crianças. Não perca! Música de Igor Stravinski, Direcção
Musical Joana Carneiro, Interpretação Musical Orquestra Sinfónica Portuguesa. Para receber um
convite tem apenas que fazer um donativo a partir de 12€.

Informações e Reservas através de ajudadeberco@ajudadeberco.pt ou 21 770 30 20/28.

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