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A Ajuda de Berço já tem 18 anos.

18 anos é a idade mais esperada! Todos nós fazemos muitos planos para esta nova etapa da vida,
é a idade da maioridade, da responsabilidade, da autonomia. É a idade em que tudo começa a
ficar mais apurado, começam os tempos das grandes decisões…de escolhas dos caminhos a
seguir… Ler mais...

Palavras de um Amigo

A Ajuda de Berço... um lugar de misericórdia?
O Papa Francisco quis que toda a Igreja celebrasse ao longo desta no de 2016 o Ano da
misericórdia.
Não se trata de um ano para ter pena das pessoas ou das situações nem de ser misericordioso só
durante um ano.
Trata-se de um convite aberto a todas a pessoas que acreditam em Jesus para terem um olhar de
bondade e de amor sobre as situações mais difíceis e sobre as pessoas mais frágeis do nosso
mundo. Mas, se a misericórdia não é ter pena de alguém, o que é?. Ler mais..

Noticias da Ajuda de Berço

No final do ano de 2015 casa de Monsanto viu a sua realidade ao nível das crianças que acolhe ser
alterada. Com grande satisfação nossa, doze crianças viram o seu projeto de vida concretizado,
onze das quais foram reintegradas junto da sua família de origem. Ler mais...

Bons momentos!

EMEL – a Emel lançou no passado mês de Dezembro a sua nova aplicação. A par com o
lançamento resolveu associar uma acção de solidariedade: por cada 10eur de carregamento 1eur
reverteu para a Ajuda de Berço e Operação Nariz Vermelho. O resultado foi uma grande ajuda para
as crianças que acolhemos! Obrigado Emel!

BAZAR DIPLOMÁTICO – a Ajuda de Berço foi contemplada com um donativo da Associação das
Famílias dos Diplomatas Portugueses, que todos os anos faz um Bazar de Natal e em 2015 decidiu
beneficiar Instituições que se dedicam à saúde materno-infantil. O valor doado à Ajuda de Berço
será para comprar uma cadeira de rodas para uma criança com dificuldades locomotivas.

Campanha JUMBO – O Jumbo das Amoreiras recebeu a Ajuda de Berço para um dia de Recolha
de Géneros junto dos seus clientes. Com a ajuda dos nossos queridos voluntários, conseguimos
rechear a nossa despensa!

Testemunhos

Chegar todos os dias e sentir o carinho das crianças com reconhecimento, fruto da nossa entrega
dia após dia, nesta missão tão difícil mas ao mesmo tempo tão simples que é mostrar-lhes que a
felicidade existe, e fazê-las sentir que são o melhor que no mundo existe. – Bárbara, Educadora.

É um trabalho muito exigente, mas ao mesmo tempo, muito gratificante. Saber que tudo o que é
feito pode ter um impacto positivo nas crianças, motiva a querer fazer mais e melhor. Encontrei na
Ajuda de Berço uma equipa que trabalha em conjunto e que dá de si hoje para melhorar o amanhã
destas crianças. – Marco, motorista.

Junte-se a esta causa

Está a decorrer até ao final de Maio o período de entrega da sua declaração de IRS. Não se
esqueça que ao fazê-lo pode ainda apoiar os bebés e crianças da Ajuda de Berço, sem pagar mais
nem receber menos. Para isso basta que coloque um X no quadro 11 do Modelo 3 do seu IRS
e o NIF da Ajuda de Berço. Obrigado!

 

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