Versão web | Actualizar preferências | Remover subscrição

Gostar

Reenviar

Editorial | Direcção

As férias são para a maioria de nós um tempo de descanso, de paragem, mas também de
fazer coisas novas e diferentes. Chegado o fim do período de férias faz-nos ver que é sempre
possível recomeçar, dar uma nova oportunidade, renovar as esperanças na vida e acreditar que o
melhor se vai instalar nas nossas vidas com a chegada do outono. É assim nas nossas vidas e
também nas vidas das crianças acolhidas na Ajuda de Berço.
O Verão nas casas da Ajuda de Berço foi cheio dos acontecimentos próprios desta época estival:
mais tempo no exterior; idas à praia e a parques; brincadeiras com água; cinema e pipocas ao ar
livre; corridas de bicicleta, etc… Algumas crianças saíram para férias com os seus familiares. Os
funcionários e voluntários foram gozar os seus desejados dias de férias, houve crianças que saíram
definitivamente da Ajuda de Berço porque encontraram o seu projecto de vida, que desejamos seja
seguro e definitivo. Novas crianças foram admitidas, chegaram cheias de angústia, saudades,
medo mas porque são crianças também trouxeram a esperança de encontrar o seu futuro e uma

casa qua as acolha e que as ajude a amenizar o medo, as saudades e a angústia. Desejam elas
também estar de férias, ir ver o mar e brincar…
E a cada dia que vai passando, ao longo destes longos dias quentes, fica nos corações de quem
vai acompanhando o movimento das nossas casas, a certeza de que o único desperdício destes
dias que queremos felizes, está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência
egoísta que nada arrisca e que, fugindo de tudo o que não ‘’cheira’’ a férias, nos leva a perder a
felicidade. A dor será sempre inevitável, a nossa e a das crianças que acolhemos, mas o sofrimento
é opcional.
Perante isto, é preciso não nos iludirmos com o sol que brilha para nos iluminar e não ofuscar, com
o mar salgado que nos refresca mas que não nos pode tornar frios e egoístas e as conchas do mar
que são bonitas mas já não têm a vida que as habitava. Há que aproveitar tudo isto, sem deixar de
viver, de estar presente ao lado de quem precisa de nós.
Bem-vindo Outono, e que traga muitos colos que acolham, braços que envolvam, alegrias que
contagiem e tudo o que dê sentido à vida.
Sandra Anastácio

Palavras de um Amigo

Recomeçar - um desafio. Para mim a palavra recomeçar é uma palavra muito positiva e cheia de
esperança. Porque não a vejo como um voltar às rotinas mas sim como um desafio a colocar
novidade no que faço. Por isso, recomeços e desafios são duas palavras e dois conceitos irmãos,
que nos dão força para continuar a abraçar com alegria os trabalhos e as ocupações de sempre
mas, ao mesmo tempo, acolhermos com esperança o que já temos projectado e o que a surpresa
nos possa trazer.
Também na Ajuda de Berço, recomeçar requer desafio. De um lado estão as crianças. Algumas da
casa de Monsanto começarão ou recomeçarão as aulas; outras começarão ou recomeçarão as
creches. E do outro lado estamos nós que cuidamos delas. Quando regressamos de férias temos
curiosidade em saber como estão quem deixámos de ver...
Recomeçar com esperança e alegria é um dom. Desinstalar-se da rotina e da mesmice é uma
graça. Que Deus nos dê, então, a alegria do recomeço, vendo-o como um desafio de irmos ao

encontro da novidade que o dia-a-dia nos pode trazer.
Frei Filipe Rodrigues, op

Noticias da Ajuda de Berço

O final de Agosto significa também a despedida das férias das nossas crianças. Fechado
este ciclo, aproxima-se a passos largos o regresso à escola! Para alguns, significa a primeira
experiência neste contexto, em que será uma fase de descoberta e crescimento individual. Para
outros, significa rever amigos, professores, colegas, o regresso à rotina escolar diária.
As manhãs nem sempre são fáceis, marcadas pela agitação natural de quem vai recomeçar uma
nova dinâmica. Os finais de tarde, por sua vez, são repletos de alegrias e novidades que querem
tanto partilhar!
Para nós é mais um desafio, uma realidade nova tendo em conta a evolução da faixa etária das
crianças acolhidas na Ajuda de Berço. Uma adaptação que temos feito ao longo destes anos, com
o principal objectivo de dar resposta a quem mais precisa de nós.
Prevê-se que neste ano lectivo que se avizinha, tenhamos 1 criança a iniciar o 5º ano de
escolaridade; 2 crianças a iniciar frequência de 2º ano e 1 criança no 3º ano do 1º ciclo. Para além
destas 4 crianças, teremos 8 crianças a frequentar o pré-escolar. Cada uma delas, com as suas
inseguranças, as suas expectativas, os seus tempos de adaptação e necessidades específicas.
Os nossos braços continuam a acolher bebés, bebés que acabam por crescer connosco e a ter de
enfrentar novos desafios. Nós cá estamos para os ajudar a enfrentá-los, em troca recebemos o
conforto do seus sorrisos que nos ajudam a entender que é esta a nossa Missão.

Bons momentos!

A Fundação PT juntou-se à Ajuda de Berço fazendo um donativo de 10.000eur que se pretendia
que fosse aplicado em bens necessários ao bom funcionamento da Instituição! Conseguimos com
este donativo adquirir computadores, máquinas fotográficas e 4 Ar Condicionados que vêm
melhorar muito a qualidade de vida das crianças que acolhemos. Muito obrigado Fundação PT!

A Staples contribuiu para um inicio de ano escolar extraordinário na Ajuda de Berço: doou
mochilas e material escolar para que não falte nada às crianças no regresso à escola, nem mesmo
o entusiamo para estudar! Muito obrigado Staples!

Testemunhos
...de uma voluntária: “Sou voluntária na Ajuda de Berço há praticamente 3 anos e as horas que lá
passo, seja com as crianças ou seja ajudando na parte administrativa, já estão enraizadas na minha
rotina. É algo recompensador, que me enche o coração e que me faz crescer um bocadinho todos
os dias.” Catarina Esteves
...de uma trabalhadora: “Sou administrativa na Ajuda de Berço há cerca de 11 anos. É um
trabalho de que gosto muito pois estamos sempre a aprender e é desafiante, principalmente pelo
contacto humano existente com as colegas de trabalho, as crianças e com pessoas particulares
que apoiam a instituição! A Ajuda de Berço é uma instituição pela qual sinto um carinho especial,
para mim é uma casa que está sempre disponível a ajudar o próximo! Nos momentos difíceis existe
sempre uma grande união, especialmente quando o assunto são as nossas crianças!” Teresa
Viegas

Junte-se a esta causa

Os amigos que a Ajuda de Berço tem e que ao longo dos anos nos têm apoiado permitindo que
esta obra se mantenha de pé ao serviço das crianças que nos são confiadas, são um bem
precioso! Obrigada por fazer parte deste grupo!
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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