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Editorial
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

1983 - 2013
30 anos

|Carta dos Direitos da Família
Hoje, DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA a nossa
mensagem é um grito pungente de alerta:
”O futuro da humanidade passa pela Família”
(João Paulo II)

trava-se, a propósito da premência de se
lutar com determinação, clareza e
permanentemente pela vida, uma guerra

Sem Família, as sociedades tornar-se-ão mais
violentas e selváticas.

de título racismo cromossómico. Com a
PÁG. 2

“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

Alteza Real, Senhor Duarte de Bragança
Visita Associação Famílias
No dia 19 de Janeiro, o Senhor Dom Duarte, Duque de Bragança, pelas 18 horas,
visitou a Associação Famílias onde Lhe foi entregue o Prémio Pro- Família.

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

Foi uma oportunidade para apresentar todo o trabalho
desenvolvido pela instituição há já 25 anos a uma
personalidade que é conhecido pelo seu empenho em
causas sociais relevantes.

Chefe de Estado. Infelizmente, a crise

PÁG. 3/4

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

Programa de Atividades - 2013

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

A Associação Famílias vai procurar desenvolver as suas
actividades centrando-se para cada uma delas nos seus
objectivos estruturantes:

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. 6
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Carta dos Direitos da

FAMÍLIA

1983 - 2013
30 anos

Em 22 de Outubro de 1983, a Santa Sé endereçou «a todas as pessoas, instituições e
autoridades interessados na missão da Família no mundo contemporâneo» uma
Carta dos Direitos da Família.
A Referida Carta consta de XII artigos, todos eles debruçando-se sobre aspetos
essenciais de primeira e fundamental célula natural da sociedade humana: a Família.
Em 2013 assinala-se os 30 anos da Carta dos Direitos da Família, pelo que, em cada
mês do ano, o boletim Infamílias irá refletir sobre cada um dos artigos.
Documento pioneiro, tem por objetivo ser base e/ou ponto de partida para a
definição e alargamento dos diferentes aspetos das políticas familiares.

Artigo 1
Todas as pessoas têm direito de eleger livremente o estado de vida e portanto o direito de contrair
matrimónio e construir família ou de permanecer celibatárias.
a) Cada homem e cada mulher, tendo atingido a idade matrimonial e a capacidade necessária, têm o direito
de contrair matrimónio e constituir família sem discriminação de nenhum tipo; as restrições legais quanto a
exercer este direito, sejam elas de natureza permanente ou temporária, podem ser introduzidas unicamente
quando requeridas por graves e objetivas exigências da instituição do próprio matrimónio, e do seu carácter
social e público; devem respeitar, em todo o caso, a dignidade e os direitos fundamentais da pessoa.
b) Todos quantos desejam casar-se e constituir famílias têm o direito de esperar da sociedade as condições
morais, educativas, sociais e económicas que lhes permitam exercer o seu direito de contrair matrimónio
com toda a maturidade e responsabilidade.
c) O valor institucional do matrimónio deve ser reconhecido pelas autoridades públicas; a situação dos pares
sem casamento não deve pôr-se no mesmo nível que o matrimónio devidamente contraído.
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Alteza Real, Senhor Duarte de Bragança
Visita a Associação Famílias
Alteza Real
Minhas Senhoras e meus Senhores,
Caros voluntários,
Companheiros da Direcção:
É com enorme júbilo que recebemos Vossa Alteza Real!
Neste tempo de crise brutal que se abateu sobre o nosso país, que os antepassados de Vossa Alteza Real ajudaram a fundar
e a construir, é para nós motivo de gratidão e de grande estímulo a presença de Vossa Alteza Real. A Sua presença, Senhor
Dom Duarte, lembra-nos a Rainha Santa Isabel, o Santo Condestável, a Rainha Dona Leonor, o Rei Dom Pedro V ou a
princesa Dona Isabel, a Redentora ,e o quanto fizeram pelos pobres e oprimidos do seu tempo. São exemplos para nós ,que
vivemos neste tempo conturbado e onde as diferentes e novas formas de pobreza e de opressão não cessam de aumentar.
A Associação Famílias nasceu e vive precisamente para o serviço das
grandes causas da Vida e da Família, áreas onde as pobrezas são
gritantes e às quais procura dar resposta, tendo sempre como
horizonte e alvo os mais pobres entre os pobres, os excluídos desta
sociedade do egoísmo consumista e do relativismo moral que faz
perigar gravemente o nosso futuro como povo solidário. As causas
da Vida e da Família, são para nós o motor do nosso trabalho e
entrega, pois são nestas que emergem todos os dias novas
realidades empobrecedoras e inquietantes e que fazem temer pelo
futuro. Com os nossos parcos recursos, mas cheios de uma enorme
boa vontade, procuramos estar atentos e respondentes aos
inúmeros e sempre novos desafios que nos batem à porta. São nossa
preocupação, sem qualquer tipo de discriminação religiosa,
cultural, social ou económica , somente ,aqueles que carecem do
nosso apoio, da nossa mão amiga e do nosso coração solidário. A
Associação Famílias não é nem será uma instituição política, nem
ligada a qualquer vínculo que desuna os nossos utentes .Somos ,e
queremos ser unicamente, servidores das causas que nos motivam:
as causas da Vida e da Família.
Alteza Real, em nome da Direcção da Associação Famílias queremos
agradecer-lhe vivamente o ter despendido algum tempo para nos honrar com a Sua tão prestigiada presença que, pode ter
a certeza, é um grande estímulo e dá-nos ânimo nestes tempos de desânimo.
Peço-lhe, Alteza Real, que aceite alguns dos nossos livros, materiais de formação e apoio nas e para as causas que apoiamos
e defendemos que serão uma presença nossa junto da Família Real portuguesa.
Permita-me, Senhor Dom Duarte, que Lhe entregue o Diploma do Prémio Pró-Família que a Direcção decidiu atribuir a
Vossa Alteza Real.
Senhor Dom Duarte, Alteza Real, muito obrigado pela Sua presença. Que Santa Joana Beretta Molla, nossa padroeira
,proteja sempre a Família Real.
O Presidente da Associação Famílias
Dr. Carlos Aguiar
ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | JANEIRO 2013
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Prémio Pro-Família
2013
Na sua reunião extraordinária de 18 de Janeiro de 2013, a Direção da Associação Famílias decidiu atribuir a Sua
Alteza Real, o Senhor Dom Duarte, Duque de Bragança, o Prémio Pró-Família, considerando o empenho,
dedicação e entusiasmo com que Sua Alteza Real se tem dedicado, direta e indiretamente, há dezenas de anos,
às causas da Vida e da Família.
A Direção da Associação Famílias ponderou, nomeadamente, o fortíssimo engajamento na causa da liberdade
de Timor e nos apoios que, através da Fundação D.Manuel II, tem canalizado para as famílias daquele nobre país
de que Sua Alteza Real é cidadão por mérito do Seu comprometimento com Timor.
Foi, igualmente, considerado o enorme esforço que o Senhor Dom Duarte tem feito para dar aos jovens
portugueses um sentido para a vida, divulgando e promovendo, sem descanso, o Prémio Infante D. Henrique,
projeto de desenvolvimento pessoal, familiar e comunitário de muitas centenas de jovens.
A Direção da Associação Famílias conhece e reconhece, e, por isso, agradece a Sua Alteza Real, os esforços e
apoio que tem dado a inúmeras instituições de solidariedade social espalhadas por todo o país e pelos países da
lusofonia sobretudo de África que, como todos os portugueses sabem, tem um lugar especial no coração do
Senhor Dom Duarte.
Finalmente,” the last but not the least”, a Direção da Associação Famílias reconhece e destaca o papel que , com
Sua Alteza Real, a Senhora Duquesa Dona Isabel, o Senhor Dom Duarte ,como pai, tem tido na educação de Seus
filhos, procurando fazer deles dignos herdeiros da Sereníssima Casa de Bragança.
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4ª Edição do Jantar de Reis
Inciativa Solidária a favor da Associação Famílias
Alteza Real, Senhor Duarte de Bragança,
Reverendíssimo Senhor Vigário-Geral da Arquidiocese de Braga,
Minhas Senhoras e meus Senhores:
Um coração solitário, não é um coração!
Há anos escrevi um artigo com este título e esta ideia. De facto, se cada Pessoa não
se sente comprometidamente solidária com os outros que ,em cada tempo,
percorrem o mesmo caminho , será uma Pessoa solitária. E o seu coração será um
coração solitário. Sem Amor. E podemos viver sem Amor? Não! O Homem, cada
um de nós é feito para o Amor e para amar e ser amado. Sentir o outro com o
coração, símbolo do Amor. Este é um sentimento tão elevado, tão profundo e tão
radicalmente comprometido, que Deus se define, precisamente, como o Amor
,como nos refere S. João: ”Deus caritas est” ou seja, Deus é amor. Amor e Caridade
são uma e a mesma coisa. O Amor é o cúmulo da perfeição da solidariedade.
Estamos ,hoje e aqui, para manifestarmos a nossa solidariedade para com uma
instituição, a Associação Famílias, que nasceu e vive para servir, no Amor, pela
solidariedade, as grandes e inegociáveis causas da Vida e da Família, numa
preferência, não exclusiva mas prioritária para com os mais pobres, desprotegidos
e excluídos entre os mais pobres, desprotegidos e excluídos.
Este evento é presidido por Sua Alteza Real ,o Senhor Dom Duarte ,Duque de Bragança, herdeiro de figuras que marcaram o
nosso percurso como nação no serviço aos pobres e desprotegidos. Recordo a Rainha Santa Isabel, o Santo Condestável, a
fundadora das Misericórdias, a grande Rainha Dona Leonor ou a Madrinha de Vossa Alteza Real, a Rainha Senhora Dona
Amélia .Tem sentido, pois, esta presidência. E em Vossa Alteza Real, digno herdeiro dos que, com o povo, fizeram esta pátria,
vemos um Homem de causas em que os valores inegociáveis são prioridades. Bem haja, Alteza Real.
Senhor Dom Deão do Cabido Primacial, peço-lhe se digne transmitir a Sua
Excelência Reverendíssima ,o Senhor Arcebispo Primaz ,no momento em
que uma instituição com sede na Arquidiocese de Braga, vai ser objeto da
generosidade solidária dos presentes que pode continuar a contar com a
Associação Famílias para o serviço às grandes causas que já referi.
Devo ,por imperativo de gratidão, referir o quanto a Associação Famílias, que
aqui represento, está agradecida ao Senhor Eng. Manuel Beninger e sua
Mulher. Sem o seu entusiasmo e apoio não teria a instituição que represento
sido beneficiada com o vosso contributo. Bem haja!
Para todos ,minhas Senhoras e meus Senhores, vai o preito da gratidão
profunda da Associação Famílias que, graças à vossa generosidade, vai poder
melhorar a qualidade dos nossos serviços que os nossos utentes merecem.
Para todos vai um MUITO OBRIGADO!

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | JANEIRO 2013

INFAMÍLIAS | 6

Programa de Atividades
2013
A Associação Famílias vai procurar desenvolver as suas actividades centrando-se para cada uma
delas nos seus objectivos estruturantes:
OBJECTIVO 1
Promover e valorizar a instituição familiar
Data

Atividade
1

Celebrar o Dia Internacional da Família – divulgar uma mensagem, editar um folheto sobre a
efeméride, realizar um colóquio e participar em iniciativas exteriores à AF, centrando-se na 15 de Maio
Carta dos Direitos da Família (30º aniversário).

2

Publicar no Infamílias mensalmente um dos 12 artigos da Carta dos Direitos da Família e um
comentário a ele ligado.

3

Celebrar o - Dia do Pai,
- Dia da Mãe – (1º Domingo de Maio)
- Dia Internacional da Criança
- Dia Nacional dos Avós.
Divulgar uma mensagem e editar um folheto comemorativo destas efemérides.

4

Manter dinâmico o sítio da AF na Internet.

Mensal
19/03
05/05
01/06
26/07

Ao longo do
ano

OBJECTIVO 2
Apoio às Famílias
Atividade

Data
- Continuar com o trabalho no CATL das Enguardas e desenvolver mais formação familiar Ao longo do
ano
naquele equipamento, promovendo inflo-inclusão familiar e o bom uso das novas tecnologias

1

Iniciar no 1º

- Manter e ampliar o centro de apoio a estudantes carenciados (Português, Inglês e
trimestre de
Matemática no CATL), com o apoio de voluntários qualificados.
2013
- Continuar com o centro de música

Todo o ano

2

Desenvolver projectos na área do apoio à inclusão social e contra a violência intra-familiar.
Ao longo do
Colocar no final de cada mês, na varanda da Associação Famílias, uma fita branca por cada
ano
vítima de violência doméstica assassinada.

3

Continuar a desenvolver o projecto “Arca do Bebé”, de apoio à vida, integrando-o num Ao longo do
ano
projecto mais amplo de apoio mais alargado às famílias.

4

Realização de Feiras Sociais.

5

Promover cursos de formação familiar e parental integrados ou não nas actividades do CAFAP Ao longo do
ano
15 de Maio.

Épocas
Festivas
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Programa de Atividades
2013
OBJECTIVO 3
Defesa da Família
Data

Atividade

1

Sempre que
Tomar posições públicas na defesa do direito à vida, dos direitos das famílias e dos direitos tal vier a ser
oportuno e
humanos em geral, tendo como referência a CARTA DOS DIREITOS DA FAMÍLIA
necessário.

OBJECTIVO 4
Promover os Direitos Humanos
Atividade

Data
10 de
Dezembro

1

Celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos

2

Promover actividades/projectos de formação, informação e sensibilização para a igual Ao longo do
ano
dignidade de Homens e Mulheres.

3

Promover acções de formação na área do Direito à vida e dos Direitos Humanos, tendo como Ao longo do
ano
base o “Manual de Bioética para jovens”.

4

Continuar a sensibilização dos Pais e interventores sociais e políticos para a importância da Ao longo do
ano
liberdade de Ensino e lutar por este direito fundamental.

5

Realizar uma exposição de edições da Carta dos Direitos da Família e uma mesa redonda sobre
este instrumento.

22 de
outubro

OBJECTIVO 5
Promover a melhoria da qualidade de vida das Famílias
Data

Atividade
1

Comemorar o Dia Internacional de Luta Contra a Droga
– divulgar uma mensagem;
– realizar um debate aberto à comunidade;

2

Promover acções de sensibilização para uma relação equilibrada no consumo de bens, Ao longo do
ano
sobretudo acerca das condições de saúde, de higiene e de ordem económica.

3

Sensibilização das Famílias para os problemas ecológicos tornando-as proactivas na defesa e Ao longo do
ano
promoção de boas práticas ambientais.

26 de junho
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Programa de Atividades
2013
OBJECTIVO 6
Promover a solidariedade inter-familiar
Data

Atividade

1

Promover/incentivar a partilha de bens para apoio aos mais carenciados (géneros Ao longo do
alimentares, mobiliário, brinquedos, etc), de apoio à concretização do obj.2.3
ano

Ÿ Incrementar a venda de livros da nossa edição.
Ÿ Colaborar nas actividades do Instituto Internacional Familiaris Consortio (IIFC/IFCI), divulgando o seu boletim
(+VITA) e participando nas suas celebrações.
Ÿ Continuar a atribuir o Prémio PRÓ-FAMÍLIA a individualidades ou instituições que se tenham destacado nos
domínios da Defesa do Direito à Vida e da Família.

Ÿ Atribuir Diplomas de Benemerência a benfeitores da AF, de acordo com a decisão de 4 de Julho de 2012, da
Direcção da AF.
Ÿ Manter a

periodicidade mensal e em suporte digital ao nosso boletim (in)formativo “INfamílias”, também
com elo de ligação entre a Direcção e todos aqueles que apoiam a AF.

Ÿ Celebrar, como, noutros anos, a festa da Padroeira da Associação Famílias, Santa Joana Beretta Molla – 28 de
Abril – com a bênção de grávidas, dando-lhe maior visibilidade mediática.
Ÿ Participar na celebração do Dia Internacional das Crianças por Nascer

- 25 de Março, promovido pelo

IIFC/IFCI.

Ÿ Ao longo do ano, e sempre que a oportunidade surgir, desenvolver outras actividades além das indicadas.
Ÿ Desenvolver actividades no âmbito da LIGA DE AMIGOS, para divulgar a AF e angariar fundos de suporte às
suas actividades.
Ÿ Ao abrigo do mecenato, fazer pequenas reparações na nossa sede (reparar o telhado e o tecto de uma das
salas, pintar a porta de entrada, etc).
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Direitos Humanos
No dia 10 de dezembro as crianças do Centro de Apoio à Familia das Enguardas
comemoraram o dia Internacional dos Direitos Humanos. Esta comemoração foi
realizada através de um placard, em que cada criança colocou a sua mão e
escreveu um Direito Humano. Fizeram também uma pesquisa sobre a
importância dos Direitos Humanos, assim como, as Organizações que os
defendem.
O trabalho teve como objetivo sensibilizar todas as crianças do CATL, assim
como, fazer um levantamento das suas opiniões sobre a importãncia dos Direitos
Humanos, por forma a perceberem o que são.

Lanche de Natal
O Centro de Apoio à Familia das Enguardas realizou no
dia 18 de dezembro a sua festa de Natal, esta decorreu
nas instalações do CATL onde participaram todas as
crianças e familiares. A Organização promoveu um
lanche de Natal, com o objetivo de sensibilizar cada
criança para a importância da partilha . Neste sentido,
cada criança contribuiu com um doce ou salgado.
No final da festa receberam uma prenda de Natal

Trabalhos Realizados
Ao longo do ano de 2012 as crianças que
frequentam o CATL realizaram vários trabalhos
alusivos às comemorações mais significativas,
entre as quais destacamos o dia da mãe,do pai e
dia da criança.Fizeram ainda outros trabalhos
realizados
com feltro, pinturas, lãs,
ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS | JANEIRO 2013
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Campanha de Material Escolar
Cruz Vermelha em parceria com a Capital Europeia da Juventude
No dia 28 de Setembro de 2012, através da recolha de material escolar promovida por voluntários da delegação
de Braga da Cruz Vermelha e da Capital Europeia da Juventude, a Associação Famílias foi presenteada com 120
kits de material escolar. Estes kits foram distribuídos por famílias carenciadas acompanhadas nas diferentes
respostas sociais da instituição.

Campanhas de Natal
Bazar Factory
À semelhança do ano anterior a empresa Factory Business Center & Cowork dinamizou um Bazar de Natal no qual
procederam à recolha de artigos de puericultura, roupas de bebés e crianças, fraldas, brinquedos e livros.

Paróquia de Panoias
A paróquia da freguesia de Panoias procedeu, junto das crianças da doutrina e respetivas famílias, à angariação de
bens alimentares e vestuário para crianças, sendo que os bens recolhidos foram entregues à Associação Famílias no
Dia de Reis.

Presépio Solidário
Um artesão bracarense em parceria com a Junta de Freguesia de S. Victor dinamizou uma venda de presépios, cuja
parte do valor de venda reverteu a favor da Associação Famílias. O valor angariado
permitiu a aquisição, por parte da instituição, de fraldas, um bem muito solicitado pelas
famílias.

Cabazes de Natal
Com vista à angariação de fundos que permitisse adquirir cabazes de natal compostos por
bens alimentares, a Associação Famílias procedeu à divulgação/sensibilização de tal
necessidade junto dos deputados da Assembleia da República.
Os donativos angariados através destas duas campanhas de Natal foram distribuídos
pelas famílias apoiadas pela Arca do Bebé, uma resposta social da Associação Famílias
que conta já com mais de 20 anos de existência.

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 o 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 as sua voz.

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.

Carlos Aguiar - Presidente da Associação Famílias
www.a-familias.org
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