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Este 16º Aniversário foi celebrado com muita alegria e boas notícias.
A primeira prende-se com a decisão de dar início à construção de uma nova casa – é  um novo
desafio. Ao longo dos anos a Ajuda de Berço tem sido confrontada com a necessidade de acolher
e cuidar de crianças com graves problemas de saúde. Crianças com doenças crónicas, graves, as
quais, muitas vezes, comportam risco de vida. Muitas destas crianças e respectivas famílias são
também afectadas por graves problemas sociais. Ler mais...

Notícia da Ajuda de Berço

Ao longo destes anos a Ajuda de Berço, que
não nasceu inicialmente com a vocação de
dispensar cuidados de saúde, viu-se
confrontada com a necessidade de acolher e
cuidar de crianças com graves problemas de
saúde. Crianças com doenças crónicas,
graves e arrastadas, por vezes associadas a
perturbações complexas, potencialmente

causadoras de limitações importantes, temporárias ou permanentes, tanto na esfera física como
psíquica, as quais, não raro, comportam risco de vida.
Muitas destas crianças requerem períodos de internamento hospitalar. Mas fora dos episódios mais
agudos, muitas precisam de cuidados de saúde que as famílias nem sempre estão em condições
de assegurar, sobretudo quando afectadas por graves problemas sociais, como geralmente
acontece com as crianças que acolhemos. Ler mais...

Bons momentos!

Dar notícias de bons momentos, título este que daria muito pano para mangas, sobretudo no que
se refere às histórias engraçadas de quem partilha a vida com crianças. Mas, este mês, foi mês de
festa grande: o aniversário da fundação da Ajuda de Berço. Passaram 16 anos desde a fundação
da Ajuda de Berço. Mudou tanta coisa em Portugal, e nas vidas de todos nós, bem como na
própria Ajuda de Berço. Outros bons momentos!

Junte-se a esta causa

Não perca a oportunidade de apoiar a
Ajuda de Berço sem gastar um tostão!
Basta que no Anexo H, do formulário do IRS
coloque o NIPC da Ajuda de Berço 504 296
442, e uma parte do imposto consignado virá
para a Ajuda de Berço. Actualmente esta
campanha é vital para a Ajuda de Berço. Não
deixe passar esta oportunidade de ajudar as
40 crianças que acolhemos. Em nome de
todas as crianças um grande
obrigado! Junte-se a esta causa.
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