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Fazer parte de uma obra como a Ajuda de Berço é viver na Esperança. Esta é uma
característica humana que nos impulsiona. Que nos faz construir novos projetos.
Com a esperança acreditamos que não existe um não definitivo.
Diante de todas as crises aqui vividas temos experimentado o maior dos tesouros humanos,
acreditar que cada pessoa é criada por Deus. Ele que deposita na humanidade toda a esperança é
que semeia nos nossos corações a esperança, que nos faz acreditar que existe sempre um novo
amanhã. Uma nova oportunidade. Ler mais...

Palavras de um amigo.

Quando Deus quer…
A Primavera, na Ajuda de Berço (falo da casa de Monsanto, onde vou mais), faz toda a diferença. A
luz, o sol, os espaços ganham nova vida. As brincadeiras, os risos e os choros das crianças
juntam-se ao espreguiçar da natureza, que também reage às mudanças que a primavera faz. Ler
mais...

Notícia da Ajuda de Berço

E chegamos ao mês de Março….
Este mês que tão especial é para nós!!
Começam a florir os campos e as árvores e com eles vêm mais passeios, mais experiências e
momentos inesquecíveis!

Março é para nós um mês com um simbolismo muito importante… há 17 anos atrás nasceu e
cresceu a nossa grande “casa” Ajuda de Berço. Ler mais...

Bons momentos!

São muitas as formas de voluntariado e nem todas são de iniciativa individual.
A Ajuda de Berço tem contado com o apoio de muitas empresas, que colaboram com o nosso
projeto de diversas formas.

O novo site e a nova campanha de IRS, são fruto do trabalho de duas empresas que,
voluntariamente, se disponibilizaram a oferecer o que de melhor sabem fazer. Ler mais...

Ajude-nos com o seu IRS

Uma simples cruz no Anexo H do seu IRS é um pequeno detalhe que faz toda diferença para a
Ajuda de Berço. Ao seleccionar a opção 901 do Anexo H, está a doar 0,5% dos seus impostos de
uma forma completamente gratuita. Clique aqui e saiba mais sobre este pequeno detalhe que
pode ser um grande gesto.
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