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nasce. Nós temos aprendido que
para sonhar é preciso ter Fé,
trabalhar muito e ser resiliente.
A Fé é um Dom de Deus que dá
forma ao sonho, mas foi também
com o exemplo das crianças que
aprendemos a ser resilientes e a
não desis�r de construir esta
casa, que sabemos irá fazer a
diferença na vida das crianças que
aqui forem acolhidas.
Serão elas as mais frágeis, aquelas
que ninguém quer, as que não
desistem nunca!
É por elas, que vamos construir a
nova casa.

Discurso da Presidente da
Direcção, Sandra Anastácio, no
Lançamento da pedra e bênção
do terreno
Estar aqui hoje para lançar a 1ª
pedra, desta nova casa, representa para nós fundadores,
Direcção e toda a equipa da
Ajuda de Berço uma renovação
dos votos que ﬁzemos em 1998,
em prol da Defesa da Vida:
Digniﬁcar a Vida Humana através
do acolhimento de bebés e
crianças que são re�radas às suas
famílias por algum �po de
negligência, abuso ou abandono.
Desde 1998, acolhemos 405

crianças das quais 27 com
doenças graves, muitas vezes
impedi�vas de conseguirem
serem integradas numa família.
Esta casa irá acolher crianças
doentes com esperança de vida
curta que se encontrem em
situação de abandono e com
poucas hipóteses de serem
integradas numa família.
Queremos com esta casa dar mais
sen�do à nossa Missão: dar dignidade às crianças mais frágeis
desde que nascem até que cumpram o seu des�no neste mundo.
Esta casa foi sonhada durante
quase 8 anos. O poeta diz que
quando o Homem sonha a obra

PALAVRAS DE UM AMIGO
Ricardo Carriço apadrinha a Ajuda
de Berço desde há muitos anos:
esteve presente na inauguração
da casa de Monsanto em 1994,
par�cipou em diversas campanhas de Natal, no congresso
dos 20 Anos da Ajuda de Berço…
tem sido um amigo que nos
acompanha em momentos importantes.
A propósito do projecto da Casa
Nova da Ajuda de Berço, voltamos
a ter a companhia e apoio do
Ricardo para divulgar e dar visibilidade a este projecto. O evento de
lançamento da 1ª pedra foi por
ele conduzido e apresentou com

um grande sen�do de missão o
projecto aos convidados.
Muito obrigado Ricardo por este
apoio, por dar a cara e o coração
pela Ajuda de Berço.
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Uma casa com Jardim – Intervenção Técnica
“Era uma vez uma casa branca
nas dunas, voltada para o mar.
Tinha uma porta, sete janelas e
uma varanda de madeira pintada
de verde. Em roda da casa havia
um jardim de areia onde cresciam lírios brancos e uma planta

que dava ﬂores brancas, amarelas
e roxas… “
(Sophia de Mello Breyner
Andresen)
Ao longo da sua missão de acolher, proteger e deﬁnir projectos
de vida de crianças desprotegidas, a Ajuda de Berço tem agora
um novo desaﬁo sócio-afec�vo! A
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA

CASA!
Uma casa para crianças e adolescentes que necessitam de afecto,
cuidados e sobretudo de uma
família.
Será na con�nuidade do modelo
de intervenção iniciado em 1998
que a equipa técnica da Ajuda de
Berço irá intervir e desenvolver a
sua acção. Uma intervenção
especializada,
centrada
na
criança, não descurando obviamente a importância da família;
da reuniﬁcação familiar e/ou da
adopção.
Será uma intervenção em que
cada dia se reajustará ao perﬁl de
cada criança, de cada contexto
familiar, de cada problemá�ca.
Certamente, que serão adquiridos novos conhecimentos técnicos; novas prá�cas serão implementadas e novas abordagens
psicossociais
surgirão.
Impõem-se assim novas respostas: individuais; familiares; em
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rede e em parceria. Respostas
que visem o melhor interesse de
cada criança. Respostas e estratégias que deverão habitar sempre
nesta grande CASA, com janelas,
muita luz e um grande Jardim!

BONS MOMENTOS!

Hino - Ajuda de Berço
Quando há portas que se
fecham
E tudo parece escuro
Quando a vida que começa
Parece não ter futuro
É quando abrimos as portas
De casa e do coração
Porque a vida não tem preço
E a ajuda começa no berço
Com cuidados, colo e mimo
Pode torcer-se o destino
Porque há sempre um
recomeço
E a ajuda começa no berço
Quando a noite é fria e crua
E as coisas correm mal
Quando não há estrelas na rua
A anunciar o Natal

Lembra-se da nossa campanha
do Dia Mundial da Criança?
Tínhamos o objec�vo de completar a angariação de fundos para a
compra de uma carrinha de 9
lugares adaptada ao transporte
de crianças com deﬁciência ou
mobilidade reduzida. Em 2018,
com a mesma campanha do Dia
Mundial da Criança �nhamos
angariado 21.600 eur e em 2019
chegámos aos 9.700 eur. Temos
agora forma de adquirir a tão
necessária carrinha!
Muito muito obrigado a si que se
juntou a nós neste objec�vo,
juntos conseguimos prestas bons
cuidados às crianças!

É quando abrimos as portas
De casa e do coração
E da palha se faz berço
Vida nova, redenção
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“DÊ CASA AO CORAÇÃO”

Centro de Acolhimento de Alcântara

Av. de Ceuta 51, r/c
1300-125 Lisboa
213 628 274

Centro de Acolhimento de Monsanto

Travessa Francisco Resende 37
1500-289 Lisboa
21 770 30 20
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