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Carta dos Direitos da Família |

A luta pela Vida, da concepção até à morte

1983 - 2013
30 anos

natural e a Família não podem ter tréguas!
Há anos que declararam (quem?) uma
guerra interessante por aqueles valores
estruturantes de qualquer sociedade.
Para nós, são valores inegociáveis!
Em todos os países, ou quase, da Europa
trava-se, a propósito da premência de se
lutar com determinação, clareza e

«A família tem direito à assistência da
sociedade no que se refere aos seus deveres
na procriação e educação dos filhos. Os casais
legítimos com a família numerosa têm direito
a uma ajuda adequada e e não devem ser
discriminados.»

permanentemente pela vida, uma guerra
de título racismo cromossómico. Com a
PÁG. 2

“bondade” de se erradicar a trissomia 21
(como se tal fosse possível!) coagem-se as
abortar. Há, de facto, um ódio inadmissível

’’Uma Janela para a Cultura’’

contra os portadores desta diferença

Exposição de Pintura - Açores

grávidas a despistes pré-natais para…

cromossómica, considerados um fardo
social. Hitler não teve os actuais meios de
diagnóstico pré-natal, pois, se estivessem
à sua mão (dos médicos alemães nazis!) a
“limpeza” a que procedeu, teria sido
muito mais profunda.
Quanto à Família… bem, vamos reter o dia
17 de Maio de 2010, e em Portugal, para
nunca mais se esquecer a atitude do nosso
Chefe de Estado. Infelizmente, a crise

… Nove gotas áureas
Caíram da mão do Criador.
Depois, atento, viu
que iam bem com o azul do mar.
… Deus abriu as mãos
deixando cair
Augites, Safiras e Malaquites
Misturou tudo
E no mar azul
Nasceu um belo colar de 9 ilhas.
Deus ofereceu-o a Portugal
Terra de Santa Maria, Sua Mãe.
Este colar, dom precioso de Deus, são os Açores.
PÁG. 3/4

maior, verdadeiramente catastrófica, que
estamos a viver é a crise de valores. E
Cavaco Silva preferiu ficar do lado da crise

Dia do PAI - 19 de Março de 2013

(severa, convenhamos) económica como
se a recusa a aceitar novas conjugalidades
fizessem mexer com a económica!
… Por isso, a luta não pára. Por isso,
sempre pela Vida e pela Família. Pela
dignidade e direitos da Pessoa Humana.
Por isso, o nosso esforço, constante, de

No DIA DO PAI, a Associação Famílias, fiel aos seus
princípios orientadores, desejou felicitar todos os
pais que exercem a paternidade com dedicação,
esforço, amor e sentido das suas responsabilidades.
Que, sem alardes, se mostrem exemplo do amor
paternal.

servir as causas da Vida e da Família.
Carlos Aguiar Gomes,
Presidente da Direcção
PÁG. 5
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Artigo 3
Os esposos têm o direito inalienável de fundar uma família e de decidir quer
sobre o intervalo entre os nascimentos quer sobre o número de filhos a serem
procriados, tendo em plena consideração os deveres para consigo mesmos, para
com os filhos já nascidos, para com a família e a sociedade, dentro da justa hierarquia
de valores e de acordo com a ordem moral objectiva que exclui o recurso à
contracepção, à esterilização e ao aborto.
a) As actividades das autoridades públicas, ou de organizações privadas que
procuram limitar de qualquer modo a liberdade dos esposos nas decisões acerca dos
filhos, constituem ofensa grave à dignidade humana e à justiça.
b) Nas relações internacionais, a ajuda económica concedida no que se refere aos seus deveres na procriação e
educação dos filhos. Os casais legítimos com a família numerosa têm direito a uma ajuda adequada e não devem ser
discriminados.
c) A família tem direito à assistência da sociedade no que se refere aos seus deveres na procriação e educação dos
filhos. Os casais legítimos com a família numerosa têm direito a uma ajuda adequada e e não devem ser
discriminados.

Ninguém, individual ou colectivamente, Estado, associação de qualquer tipo, técnico ou perito pode impor ideias ou
métodos de planeamento da família. A todos assiste, unicamente, a possibilidade de informar, integralmente e só com
verdade, sobre os métodos de controlo da fertilidade. E aqui os métodos naturais não podem ficar no esquecimento.
Como também não se devem deixar de referir as implicações éticas. O planeamento familiar não é problema do foro da
química. É um problema humano e de decisão a dois: homem e mulher, «tendo em plena consideração os deveres»
inerentes à maternidade e paternidade.

Dr. Carlos Aguiar Gomes in «Notas e Nótulas Acerca da Família»

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | JANEIRO 2013
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‘’Uma Janela para a Cultura’’
Exposição de Pintura - Açores

L

uísa Vasconcelos nasceu em Angra do Heroísmo, ilha Terceira, filha de pai

graciosense e mãe picoense. As suas raízes familiares remontam aos primeiros Capitães
Donatários dos Açores. Fez a sua escolaridade em Ponta Delgada e Porto. Depois
licenciou-se em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa onde fez,
igualmente, o Curso Ciências Pedagógicas. Na Universidade de Navarra (Espanha) fez
formação em Orientação Familiar. Foi professora do Ensino Secundário e Coordenadora
Distrital de Braga do Projecto Vida. É autora de vários livros e foi particularmente
interventiva na introdução de Formação Parental, tendo sido reconhecida como
Formadora do Programa Foco para a formação de docentes.
É casada, tem quatro filhos e cinco netos. Tem exercido, em regime de voluntariado, várias funções sociais das quais se destaca a
dedicação á Associação Famílias.
No campo da pintura, Luísa Vasconcelos é uma autodidacta cuja formação se tem completado por constantes, atentas e muito
assíduas visitas - estudo aos mais importantes museus da especialidade da Europa, galerias de arte e exposições de autores de
diversas sensibilidades e estilos. Esta sua vocação, que se manifestou desde muito criança, encontrou, com a aposentação,
tempo e disponibilidade para se aperfeiçoar e aplicar a pintar a sua terra que traz na alma desde sempre.
Luísa Vasconcelos, nesta mostra, convida-nos a contemplar as maravilhas da
Natureza dos Açores através das telas onde imprime o seu olhar de amor
sobre as suas ilhas, janelas para a cultura, como gosta de dizer.

Exposição de 2 a 21 de Março de 2013

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | JANEIRO 2013
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‘’Uma Janela para a Cultura’’
Roteiro da Exposição de Pintura
Açores
“S.Lourenço: deliciosa marinha…à ilharga destaca-se o
coruchéu rochoso do “Ilhéu do Romeiro”… no
interior…”visão dantesca oferece-nos a sua gruta
estalactítica”…”…não será cripta fúnebre de algum
Deus lendário da côrte oceânica de Neptuno?…”
Jaime de Figueiredo

“As Flores e o Corvo erguem-se uma de fronte à outra,
separadas por um canal de 15 milhas.”
“…Flores… o carácter desta paisagem é a serenidade
com uma pontinha de tristeza.”
“…o Corvo espesso e nu… Aqui acabam as palavras,
aqui acaba o mundo que conheço;… aqui… só as coisas
eternas perduram… o Corvo não tem peso no mundo,
mas nunca senti como aqui a realidade e o peso do
Tempo”
Raul Brandão.

“Estou enfim perante o ilhéu do Topo… uma forma
arredondada, que se juncou de gaivotas. As ovelhas e
vacas vão e vêm a nado, amarradas aos barcos na vasa
da maré”
João de Melo

GRACIOSA
…O mar azul carregado
Vos une, vos separa
Ilhas de mistérios!
Terra d`história inquieta,
Irrequieta
Que m`encanta,
Me seduz!
Que luz
Vos ilumina
E me domina?
Que terra d`história inquieta
Irrequieta
É esta?
Sois irmãs, eterna festa
Ao Divino,
Composição poética, um hino
De verde de verdes plurais,
D`azuis de safiras e turquesas.
Também de negros, petrificados ais
Da terra d`história inquieta,
Irrequieta!
Carlos Aguiar Gomes

“Levantam uma pedra, atiram um punhado de
terra para um buraco e a videira deita raízes como
pode, abrigada no curral pelos muros estendida no
chão sobre calhaus”
Raul Brandão
ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | JANEIRO 2013
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Dia do PAI
19 de Março de 2013
NO DIA DO PAI
Como é já tradição, uma boa tradição, assinalamos a 19 de Março, festa de S. José, o DIA DO PAI. De todos os pais.
Dos que assumem, de facto, a paternidade. Dos que a enjeitam. Dos que já partiram. Dos que estão longe e
esquecidos de que são pais. DIA DO PAI, é, pois, um dia especial dedicado aos homens que, para sempre, são
coautores da vida e desta responsabilidade não se devem esquecer.
De facto, é-se Pai ou Mãe para todo o sempre!
Não se pode ser Pai temporariamente. Ou quando apetece. Pelo menos biologicamente, os laços da genética são de
tal modo entrelaçados que é impossível dissociar o contributo, igual, do Pai e da Mãe.
A partir do momento em que o fenómeno biológico vital e inicial da fecundação ocorre, que começa a paternidade e
nada nem ninguém pode apagar aquele contributo para o surgimento de uma nova Pessoa Humana. É esse o nosso
momento da partida para a grande corrida da vida. E o Pai (com a Mãe) passa a ter uma grande responsabilidade
tutorial sobre o filho, sem nunca poder considerado como propriedade de que se pode dispor.
Cada Pai tem, assim, uma enorme responsabilidade de que pode mas não deve alhear-se, mesmo que os caminhos
da vida o afastem dos da Mãe do filho que ambos trouxeram à vida. E nenhum, salvo raras excepções, se pode
arrogar ser tutor único do filho.
Este não é pertença de nenhum. Mas ambos, em igualdade, tem o direito/dever de cuidar com desvelo, amor e total
atenção, sempre cuidando de salvaguardar o interesse superior do filho antepondo este aos seus legítimos anseios.
Num momento de colapso de uma civilização, como este que estamos a viver, poderá não ser muito "politicamente
correcto" promover o direito natural da paternidade. Pode ser. Mas é um imperativo ecológico, social, moral e, até
económico, defender, promover e louvar o papel na vida das crianças e jovens de cada Pai.
No DIA DO PAI, a Associação Famílias, fiel aos seus princípios orientadores,
desejou felicitar todos os pais que exercem a paternidade com dedicação,
esforço, amor e sentido das suas responsabilidades. Que, sem alardes, se
mostrem exemplo do amor paternal.
Quisemos, igualmente, exortar os pais que, por diversas razões, estão
afastados ou se afastaram do exercício daquela função que lhes é própria, a
procurarem assumir o papel que lhes compete na relação com os filhos,
numa proximidade possível e sempre amorosa, no respeito total do
chamado "superior interesse" das crianças e jovens, seus filhos.

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | JANEIRO 2013
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Jérôme Lejeune
3 de Abril - Aniversário da sua morte
A 3 de Abril de 1994, Ano Internacional
da Família, morria um dos grandes geneticistas
do século XX, um médico e cientista do mais alto
gabarito.
Lejeune dedicou toda a sua vida ao
estudo das doenças de origem genética. Foi ele
o descobridor da Trissomia 21,doença genética
que afecta muitos cidadãos. Nunca, até esta
grande e marcante descoberta, se tinha
associado um erro genético a uma doença. O
Professor Lejeune, por esta descoberta, pode
considerar-se o pai da genética contemporânea.
A partir daquela, nunca mais Lejeune descansou no sentido de descobrir a cura para este tipo de doença. Dedicou
todo o seu saber, que era muito, ao estudo da Genética humana. O seu sentir cristão comprometido, levou-o a
dedicar-se aos mais frágeis e desde o momento da concepção. O Prémio Nobel esteve para lhe ser atribuído. Mas,
a sua posição firme, esclarecida e fundamentada contra o aborto, foi razão para que aquele prémio lhe tivesse
sido recusado. Contudo, Lejeune , recebeu inúmeras condecorações e honrarias. A maior foi, sem dúvida, o
convite do Beato João Paulo II para redigir o regulamento do Conselho Pontifício para a Vida de que foi seu
primeiro presidente..
Na sua última visita a França, João Paulo II ,quebrando o protocolo, fez questão de ir rezar ao túmulo deste
seu grande amigo, homem emérito da Ciência e Cristão sem medo.
Entretanto, a Diocese de Paris, decidiu abrir o processo de beatificação deste gigante da Ciência
contemporânea e intrépido defensor da vida humana desde a concepção. O processo já está em Roma e segue o
seu processo normal nestas circunstâncias.
O INSTITUTO INTERNACIONAL FAMILIARIS CONSORTIO, da Militia Sanctae Mariae – cavaleiros de Santa
Maria , escolheu-o como um dos seus inspiradores e modelo, na luta pelo direito à vida. Assim, comemorando o
dia da sua morte, em acção de graças pelo dom da vida de Jérôme Lejeune e pedindo ao Senhor da Vida que
brevemente a Igreja o reconheça como Beato, foi celebrada Missa, na basílica dos Congregados (Braga), no dia 3
de Abril, às 17 horas.

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | JANEIRO 2013
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Encaminhe 0,5 % do IRS que o Estado lhe cobra à ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS.
Consignar parte do IRS, como previsto na Lei Fiscal, é um direito seu!
Na declaração do IRS modelo 3, assinale com um X no quadro 9 do anexo H onde diz
"Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Colectivas de Utilidade Pública
(artº 32º nº 6)"

X

NIPC: 502 091 398

No campo 901, por baixo do NIPC, escreva o número de contribuinte da Associação Famílias:
502 091 398
Ajude de uma maneira simples e gratuita
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Carta dos Direitos da Família
O Preâmbulo da Carta dos Direitos da Família, como se disse em artigo anterior, é uma
introdução notável. Cada um dos seus Considerandos merece uma
leitura pausada e reflectida. São, sem dúvida, um precioso
contributo para a sua compreensão.
Num período histórico, como este que estamos a viver, a Carta dos
Direitos da Família, tem uma actualidade gritante. Parece que foi
escrita hoje e que nos acaba de chegar às mãos!
“ … a experiência de diferentes culturas através da história mostrou
a necessidade que tem a sociedade de conhecer e defender a instituição familiar “ (
Considerando H ). De facto, a Família, em todos os tempos e culturas, baseada na
complementaridade de Homem e Mulher, sempre que é agredida arrasta consigo a
degradação da própria sociedade que de protectora da realidade ecológica, natural, da
Família, por isso, se torna em verdadeira agressora de si mesma. E, assim, se torna vítima,
muitas vezes voluntátia!
É o que cada um de nós pode observar nesta aqui e agora! Os ataques à Família são cada vez
maiores e mais destrutivos. Nem os seus alicerces querem deixar incólumes, pois sabe-se que
destruindo os alicerces (o casamento, deve especificar-se claramente!), a sociedade acabará
caótica e pronta para a sua manipulação e domínio.
O Considerando I diz-nos muito claramente que “ a sociedade, e de modo particular o Estado e
as Organizações Internacionais, devem proteger a família com medidas de carácter político,
económico, social e jurídico, as quais contribuam para consolidar a unidade e a estabilidade
da família a fim de poder cumprir a sua função específica”. Infelizmente, em quase todos os
países do chamado Ocidente, assiste- se precisamente a uma acção contrária por parte de
todos os intervenientes indicados. Basta elencarmos todas as medidas políticas que se têem
tomado e que parecem não ter outro objectivo que não seja destruir a Família: legislação
sobre o casamento e perseguição feroz contra quem não admita o que nos é imposto em nome
das “conquistas da civilização”!...Ou a facilitação levada ao extremo e respectiva banalização
do divórcio (é muito mais fácil e barato pedir e obter o divórcio do que despedir um
trabalhador incompetente e negligente de uma empresa!). …Ou as leis laborais que ignoram
positivamente que um trabalhador, por via de regra, tem uma família… Ou que o Estado se
arroga o direito exclusivo (quase) de se intitular o educador dos nossos filhos não se
permitindo a livre escolha da escola para os filhos. …Ou uma fiscalidade altamente
penalizadora das famílias, sobretudo das que fogem à regra (imposta) de politicamente
correcto só se ter um filho (hipótese optimista). Ou… que cada um pense como o Estado todos
os dias e sempre penaliza as famílias, quando, por ser posterior àquelas, deveria ouvi-las,
respeitá-las e defendê-las.
Neste 30 º aniversário da Carta dos Direitos da Família e neste contexto agressivo contra as
famílias, é tempo de estas se levantarem e fazer ouvir a sua voz.

Carlos Aguiar - Presidente da Associação Famílias

www.a-familias.org

Sede:
Rua de Guadalupe, n.º 73
4710–298 Braga
Telef / Fax: 253 618 456
associacao.familias@gmail.com
CAFAP 15 de Maio
Travessa José Gabriel Bacelar nº 9
Areal de Cima – Braga
Telef./Fax: 253 611 609
Cafap.afamilias@gmail.comm
ATL das Enguardas
Bairro Social das Enguardas – Bloco I – r/c
S. Victor, Braga
Telef: 253 614 727

1. Entendemos que a nossa acção presente e futura deve
assentar num conjunto de princípios que orientem a nossa
forma de servir e promover a Família. Assim, serão
divulgados os seguintes «Princípios Directores» da
actividade da Associação Famílias:
Princípios Directores
I
«A Família é o elemento natural e fundamental da sociedade
e tem direito à protecção desta e do Estado» (Declaração
Universal dos Direitos Humanos», Art.º 16.°-3).
II
«Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o
género de educação a dar aos filhos» (idem, Art.º 26.°-3).
III
«O direito de se casar e fundar uma família é reconhecido ao
homem e à mulher a partir da idade núbil» (Pacto
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos - Art.° 23.°-1).
IV
«O bem estar da criança depende do bem estar da família».
«O interesse prioritário da criança é ser educada pelos seus
verdadeiros pais» (Declaração sobre os Princípios Sociais e
Jurídicos Aplicáveis à Protecção e Bem-Estar das Crianças
Tendo em Conta Sobretudo a Prática da Adopção e da
Colaboração Familiar nos Planos Nacional e Internacional Art.° 2.° e 3.º).
V
A Família tem «o direito à estabilidade do vínculo e da
instituição matrimonial» (Carta dos Direitos da Família Santa Sé).
VI
«A criança, por motivo da sua falta de maturidade física e
intelectual tem necessidade de uma protecção jurídica
adequada, tanto antes como depois do nascimento»
(Declaração do Direitos da Criança).
VII
«As pessoas idosas ou diminuídas têm igualmente direito a
medidas específicas de protecção que correspondem às
suas necessidades físicas ou morais» (Carta Africana dos
Direitos do Homem e dos Povos – Ar.º 18.°-4).
VIII
«Os cônjuges gozarão de direitos iguais (Projecto da
Declaração Universal dos Direitos Familiares da Pessoa e dos
Direitos Sociais da Família – Art.º 4.°-2).
IX
«Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para
lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar...»
(Declaração Universal dos Direitos Humanos - Art.° 25.°-1).
X
O Estado deve «garantir para todos, em especial para as
pessoas de escassos recursos e para as famílias numerosas,
alojamento condigno e assistência pública adequada»
(Declaração Sobre o Progresso e Desenvolvimento no
Domínio Económico e Social – Art.º 10.º - F).
2. Entendemos, também, que há «instrumentos»
fundamentais que estruturam a nossa forma de agir.
Destacar-se-ão, pela sua relevância: Carta dos Direitos
Humanos» (ONU); encíclica «Familiaris Consortio» (Santa
Sé); «Carta dos Direitos da Família» (Santa Sé); «Declaração
dos Direitos da Criança» (ONU); a instrução da Congregação
para a Doutrina da Fé «Donum Vitae» (Santa Sé); etc.
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