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 A luta pela Vida, da concepção até à morte 

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 

permanentemente pela vida, uma guerra 

de título racismo cromossómico. Com a 

“bondade” de se erradicar a trissomia 21 

(como se tal fosse possível!) coagem-se as 

grávidas a despistes pré-natais para… 

abortar. Há, de facto, um ódio inadmissível 

contra os portadores desta diferença 

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 

maior, verdadeiramente catastrófica, que 

estamos a viver é a crise de valores. E 

Cavaco Silva preferiu ficar do lado da crise 

(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 

servir as causas da Vida e da Família.

Carlos Aguiar Gomes,
Presidente da Direcção

PÁG. 2

1983 - 2013
30 anos

«A Família está fundada sobre o matrimónio, 
união íntima de vida, complemento entre um 

homem e uma mulher, constituída pelo 
vínculo indissolúvel do matrimónio, 

livremente contraído, publicamente afirmado, 
união aberta à transmissão da vida»

Bento XVI resignou e um manto de profunda tristeza se 

abateu sobre mim. Como se tivesse morrido. O Papa da 

razão, da coragem, de três Encíclicas notáveis e da 

perseguição surda que lhe fizeram tantos daqueles que 

agora choram “ lágrimas de crocodilo”, vai deixar-nos! A Sua 

herança é fabulosa .Rica e profunda.

PÁG. 4

Bento XVI  - 19 de Abril de 2005  -  28 de Fevereiro de 2013

|Carta dos Direitos da Família

’Enquadramentos’’
Exposição de Fotografias

João Oliveira, expôs “Enquadramentos” na Biblioteca Lúcio 
Craveiro da Silva, em Braga, com o patrocínio da Associação 
Famílias, mostra esta que pôde ser apreciada até ao final do mês 
de janeiro de 2013.



1983 - 2013
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Carta dos Direitos da 
FAMÍLIA

Artigo 2

O matrimónio não pode ser contraído sem o livre e pleno consentimento 

devidamente expresso dos esposos.

a) Com o devido respeito pelo papel tradicional, que exercem as famílias nalgumas 

culturas guiando a decisão dos filhos, deve evitar-se toda a pressão que tenda a 

impedir a escolha duma pessoa concreta como cônjuge.

b) Os futuros esposos têm o direito de que se lhes respeite a liberdade religiosa. 

Por isso, impor como condição prévia para o matrimónio uma abjuração da fé, 

contrária à sua consciência, constitui violação deste direito.

c) Os esposos, dentro da natural complementaridade que existe entre homem e 

mulher, gozam da mesma dignidade e de iguais direitos a respeito do matrimónio.
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30 anos

Vai longe o tempo em que eram os pais que punham e dispunham no casamento dos filhos. E ainda bem! O matrimónio 
para ser verdadeiro tem de começar por ser livre. Ninguém pode e deve ir para o casamento se não for de livre vontade. 
E livre vontade significa preparação séria e serena. Por isso é tão importante o namoro. A qualidade deste vai ser a 
principal condicionante do êxito ou fracasso do casamento.

O namoro tem de ser o período adequado ao conhecimento recíproco do homem e da mulher. As virtudes, os defeitos, 
as manias, caprichos, pensamentos, numa palavra, tudo o que caracteriza cada indivíduo tem de ser conhecido, sem 
afrontamentos, mas com honestidade, verdade e sinceridade, pelo outro. E esta afirmação só é válida se for recíproca. 
Conhecendo melhor o outro, mais e melhor o amamos. Ninguém pode amar, de verdade, aquele que não conhece.

Dr. Carlos Aguiar Gomes in «Notas e Nótulas Acerca da Família»
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Bento XVI
19 de Abril de 2005  -  28 de Fevereiro de 2013

ESPANTO E TRISTEZA PROFUNDA

Bento XVI resignou e um manto de profunda tristeza se abateu sobre mim. 

Como se tivesse morrido. O Papa da razão, da coragem, de três Encíclicas notáveis e da 

perseguição surda que lhe fizeram tantos daqueles que agora choram “ lágrimas de 

crocodilo”, vai deixar-nos! A Sua herança é fabulosa .Rica e profunda.
Bento XVI deixa-nos um manancial fantástico de escritos e de gestos que eram 

verdadeiras lições que muitos se recusam a ler! 
Um Papa discreto, pouco dado ao espectáculo das multidões, mas de um 

sentido fora de série do sagrado .Basta ver e /ou recordar o modo como as Missas a que 

presidia eram celebradas e em que todos os Seus gestos eram lições silenciosas ,mas 

veementes, que nos eram dirigidas .
Bento XVI era o Papa de braços abertos à reconciliação. O Papa da “ 

Anglicanorum coetibus” com que acolheu os anglicanos de volta a Roma, permitindo que guardassem as suas tradições.
 O Papa da “Summorum pontificus” que procurou suavizar a perseguição feroz aos católicos cuja sensibilidade 

litúrgica não era nem é respeitada ,por quem tem a obrigação de o fazer.Com os “integristas” procurou o diálogo sempre 

muito difícil com quem se diz fiel ao Papa mas recusa o Concílio como se este tivesse sido um mal para a Igreja  que os Papas 

aprovaram e promoveram.
O Papa que sempre condenou o relativismo moral que se anichou em todo o lado e ,com coragem e determinação, 

apontou novos caminhos.
Um Papa que quis que o 50º aniversário do II Concílio do Vaticano fosse recordado , como um dom precioso e 

voltasse a merecer a atenção e estudo, como uma boa nova para o mundo de hoje. Um mundo saturado de rupturas 

dilacerantes e que o Concílio continua a dar alento num espírito de continuidade da Tradição da Igreja. E, por isso, declarou 

um Ano da Fé  convidando-nos a abrir a “ Porta da Fé”, para entrarmos na essência da nossa Fé, uma Fé conhecida, vivida 

,rezada, amada e testemunhada. Voltarmos a deixar- nos  impregnar pelo Credo, pelos documentos do II Concílio do 

Vaticano e por essa obra notável que Lhe devemos e que é o Catecismo Universal da Igreja
Bento XVI foi dos Papas que mais sofreu com os pecados medonhos dos  filhos da Igreja. Sofreu e deu respostas.
Bento XVI foi o Papa do diálogo, tantas vezes difícil, com o mundo dos crentes e dos descrentes. Sem ceder, cedeu 

sempre ao diálogo.
Neste momento, sinto uma perda imensa pela partida deste gigante da Igreja. Sinto-me de luto. Uma enorme 

tristeza se abateu sobre mim no dia 11, dia de Nossa Senhora de Lurdes. Resta-me a consolação de saber que Bento XVI me ( 

nos ) deixou um legado que merece ser acarinhado e estimado como algo de muito precioso.

Se pudesse chegar perto deste Homem ,só Lhe queria dizer uma palavra :OBRIGADO! 

Carlos Aguiar Gomes
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‘’Enquadramentos’’
Exposição de Fotografias

João Oliveira, nasceu em Massarelos, Porto, em 1970. Desde criança reside na freguesia de Lage, Vila 

Verde, terra de onde se considera natural.

Formado em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo (Porto), é jornalista desde 1995. 
Exerce a profissão no jornal Diário do Minho.

Apaixonado desde cedo pela fotografia e pelas artes em geral, expôs pela primeira vez na Casa da 
Cultura de Vila Verde, em 1995.

Dez anos depois, apresentou, no Posto de Turismo de Vila Verde, uma mostra sobre a secular tradição da “bênção dos animais” 
em S. António de Mixões da Serra, em Valdreu (Vila Verde), com fotografias captadas um ano antes (2004).

Mais recentemente, em abril de 2012, para assinalar o 93.º aniversário do Diário do Minho, expôs, nas instalações deste jornal, 
um conjunto de 27 fotografias, de cariz documental, intitulado “Enquadramentos”, que se manteve patente até ao final de 
dezembro.

Durante o mês de julho de 2012, apresentou uma coleção de imagens artísticas, “Texturas Cromáticas”, na Galeria de Arte 
Francisco Gomes Machado, em pleno centro histórico de Guimarães – Capital Europeia da Cultura. 

Em agosto, desafiado pela Junta da Lage, expôs no auditório desta 
autarquia uma série de fotografias de diferentes espaços da 
freguesia, retratando sobretudo ambientes naturais, mas 
também edificações, monumentos, símbolos, marcas identitárias 
da Lage.

Agora, expôs “Enquadramentos” na Biblioteca Lúcio Craveiro da 
Silva, em Braga, com o patrocínio da Associação Famílias, mostra 
esta que pôde ser apreciada até ao final do mês de janeiro de 
2013.

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | JANEIRO 2013
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Exposição Ex-Libris 2013 
Raridades de outrora e diversidades de ontem

Insere-se esta exposição nas comemorações do 60.º aniversário da 
fundação da Academia Portuguesa de Ex-Líbris e, numa prática de 
descentralização cultural, pretende familiarizar os visitantes com o 
fascinante mundo dos ex-líbris que, na definição do investigador Moreira 
Rato são o símbolo pessoal, estampado ou impresso geralmente em papel – 
de desenho heráldico, alegórico, simbólico, ornamental ou falante, onde 
figura também o nome e, facultativamente, a divisa do bibliófilo - , que se 
cola no verso da capa de cada livro possuído para garantir a pertença da 
obra e favorecê-la com esse derradeiro requinte de arte.

Para alcançar esse objectivo foram constituídos dois núcleos. O primeiro, 
composto por 24 marcas de posse bibliotecárias, destinado a pôr o visitante 
em contacto com diversas técnicas gráficas utilizadas na produção das suas 
matrizes reprodutoras, daí apenas a indicação destacada da técnica 
utilizada seguida do nome do utente identificando cada peça, permitirá 
constatar as semelhanças e diferenças existentes entre elas, com uma clara 
intenção pedagógica que, devidamente explorada em eventuais visitas de 
estudo, possibilitará, particularmente a docentes e alunos, leituras e 
interpretações estéticas e artísticas enriquecedoras.

Segismundo Pinto
Presidente da

Academia Portuguesa de Ex-Líbris

Apoio: Associação Famílias
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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)" 

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 

X

NIPC: 502 091 398



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.

www.a-familias.org
Periodicidade: Mensal |  ISSN: 1646-9305 | Depósito Legal: 284438/08Nº Inscrição: 418457 |

Associação Famílias

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
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Carta dos Direitos da Família

Em 22 de Outubro de 1983, há 30 anos, a Santa Sé publicou um documento vital para a defesa 

e promoção da dignidade da Família : a CARTA DOS DIREITOS DA 

FAMÍLIA. Com um Preâmbulo notável, a Carta tem 12 Artigos que 

especificam e explicam os direitos essenciais da célula base de toda 

e qualquer sociedade de todos os tempos e culturas. Este 

documento inscreve-se num conjunto mais alargado de tomadas de 

posição sobre a grandeza e dignidade da Família que 

caracterizaram o pontificado do Beato João Paulo II. Daqueles não 

se pode deixar de relevar a Exortação “Familiaris consortio”, 

verdadeiro vademecum da pastoral da Família e cuja actualidade 

se mantém com o frescor do dia da sua publicação.

O Preâmbulo espraia-se por 13 considerandos, que são outros tantos pontos de reflexão e que 

procuram situar no tempo e na cultura dominante a citada Carta. Partindo dos direitos da 

Pessoa, “embora expressos como direitos do indivíduo, têm dimensão fundamentalmente 

social, que encontra a sua expressão inata e vital na família…” (Considerando A). Como 

merece uma atenta reflexão este primeiro considerando! Como ele é actual! Como o seu não 

entendimento e respeito explica o rotundo fracasso da nossa sociedade individualista e que 

tudo faz por ignorar a família como lugar natural e decisivo para se ser Pessoa!

… Mas uma família “fundada sobre o matrimónio, união íntima de vida, complemento entre 

homem e mulher, (…).

Depois, chama-se a atenção para o facto, indesmentível, de que “a família, sociedade natural, 

existe antes do Estado ou de qualquer outra comunidade, e possui direitos próprios que são 

inalienáveis” ( Cons. D). Por isso, pode perguntar-se, com que direito o Estado promove 

legislação invasiva, dissolvente e opressiva da Família? Ora, quanto mais as famílias abdicam 

do exercício dos seus direitos, mais o Estado invade o domínio familiar, não para as promover e 

apoiar mas para as dominar e desestruturar e desnaturalizar, como está a acontecer cada vez 

mais neste Ocidente decadente em que  vigoram ditaduras do pensamento único e em que o 

Estado invasivo se arroga o direito de atentar contra os fundamentos da própria sociedade e 

da ecologia familiar!

Neste 30º aniversário da CARTA DOS DIREITOS DA FAMÍLIA permito-me sugerir a sua 

(re)leitura e uma maior intervenção cívica dos cidadãos que ainda crêem que a Família e na 

Família reside o bem-estar do futuro da humanidade.

Carlos Aguiar - Presidente da Associação Famílias
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