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A Associação Famílias 
inaugurou no passado 
dia 11 de Setembro o 
seu Centro de Apoio 
Familiar e 
Aconselhamento 
Parental – “CAFAP 15 
de Maio”, numa 
cerimónia presidida 
pela secretária de 
Estado Adjunta e da 
Reabilitação, Dra. 
Idália Moniz.

CAFAP 15 de MaioReaparecemos com novo formato e 
suporte. Decidimos dar a INFAMÍLIAS o 
aspecto que se visualiza: mais leve e 
apelativo e mudar de suporte, deixando o 
papel por razões económicas, ecológicas e 
de pudermos aumentar o número dos 
nossos leitores. Em suporte digital, de 
facto, evitamos a edição em papel, 
contribuímos para poupar a floresta e, 
temos a certeza, chegarmos a todo o 
mundo.
Continuamos, porém, fiéis aos nossos 
princípios orientadores, tendo a Família e 
a vida como centralidade da nossa 
atenção, solicitude e trabalho. Vê-se, 
lendo, este INFAMÍLIAS, que, de facto, são 
estes os nossos objectivos. As nossas 
grandes preocupações com o modo como 
vemos (dês)respeitar a Vida humana e 
atacar a  Família, não nos deixam 
tranquilos. A sociedade vai de derrocada 
em derrocada. A Família não está a 
aguentar tanto ataque e tentativas de a 
destruir. Tudo serve para demolir, em vez 
de reforçar, a comunidade base de 
qualquer sociedade. E o resultado está aí, 
à vista de todos, até dos mais distraídos. 
Se é preciso políticas sociais de apoio à 
Vida e à Família, mais e melhores, a 
urgência, porém, está na premência de 
promover uma outra mentalidade, outra 
cultura, uma cultura pró-vida e pró-
Família.
Esperamos, com este serviço novo às 
nossas causas, poder contribuir para 
alterar o actual estado da sociedade: 
apoiando as causas da vida (da concepção 
à morte natural); defendendo os Direitos 
humanos e a dignidade igual de todos os 
homens e mulheres; promovendo a 
Família, baseada na relação estável e 
amorosa entre um Homem e uma Mulher, 
aberta a transmissão e acolhimento da 
vida; contrariar o actual e perigoso 
declínio demográfico; apoiar as famílias 
mais carênciadas; promover a mediação 
familiar… Todas estas propostas de acção 
não excluem novas acções face a novos 
desafios.

Carlos Aguiar Gomes,
Presidente da Direcção
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As mais recentes tomadas de posição do 
Papa na defesa da ecologia

Bento XVI
um Papa 
ecologista!

A Peste Branca 
dizima a população!
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encheu auditório da Junta de 
Freguesia de S. Victor - Braga

Workshop de Música

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento 
Parental (CAFAP) da Associação Famílias, realizou 
no dia 20 de Fevereiro, sábado,  pelas 10 horas, no 
auditório da Junta de Freguesia de S.Victor, um 
Workshop de Música.

ATL Associação Famílias

Bairro Social das 
Enguardas
uma reflexão, séria e consequente dos princípios 
basilares que norteiam a nossa acção pedagógica, 
assim como, a apresentação do nosso Projecto 
Educativo a ser implementado ao longo dos 
próximos três anos lectivos.

PÁG. 4

2010Objectivos da 
Associação Famílias

PÁG. 6



eufuncionalidade da Família melhor será a 
sociedade humana. Queremos lutar contra 
todas as formas de exclusão social. 
Lutaremos com determinação contra todas 
as formas de discriminação que aviltam as 
suas vítimas e agridem os direitos humanos 
fundamentais. A Associação Famílias ao 
preocupar-se e ocupar-se com as famílias 
procura que para cada Homem e cada 
Mulher, a Família seja o centro educativo e de 
vivência permanente dos valores que 
defendemos e que atravessaram os tempos 
com cambiantes tantas vezes violentas, 
agressivas e destrutivas da própria essência 
da Família.

Este CAFAP, é chamado “15 de Maio” 
p a r a  m e m ó r i a  d e  d o i s  g r a n d e s  
acontecimentos relativamente recentes que 
marcaram a nossa sociedade: foi em 15 de 
Maio de 1982 que o Papa João Paulo II veio a 
Braga e centrou a sua alocução brilhante e 
veemente precisamente sobre a Família; 15 
de Maio é, por determinação da ONU, desde 

IF: 

CG: 

Qual o motivo da designação “15 de 
Maio” para o CAFAP?

1994, Ano Internacional da Família, O Dia 
Internacional da Família é desde há 15 anos a 
data em que em todo o mundo se celebra a 
Família. 
Esta efeméride é sempre lembrada pela 
nossa instituição e graças ao seu empenho, 
hoje há monumentos à Família (Ponte de 
Lima ou Arcos de Valdevez), rotundas e ruas 
assinalando a data (como em Braga e 
Esposende). 
Esta data é-nos muito querida. 

Como é composta a Equipa Técnica do 
CAFAP?

A Equipa Técnica é composta por um 
Director Técnico e Psicólogo, uma Assistente 
Social, uma administrativa e uma animadora 
sociocultural. A Direcção da Associação 
Famílias tem a certeza de que esta equipa vai 
fazer do CAFAP 15 de Maio um modelo 
exemplar de funcionamento e de dedicação 
à causa das famílias, colocando a sua 
criatividade e espírito de trabalho 
interinstitucional em rede.

IF: 

CG: 

IF: A imagem do CAFAP é representada por 

Associação Famílias

O Infamí l ias  entrev istou o  
Presidente da Associação Famílias, 
Dr. Carlos Aguiar Gomes e o 
Psicólogo e Director Técnico do 
CAFAP, Dr.  Nuno Pires que 
manifestaram o seu agrado pela 
abertura desta resposta social.

 O que representa a 
inauguração do Centro de Apoio 
Familiar para a Associação 
Famílias?

O dia da 
inauguração do nosso CAFAP inscrever-se-á 
em letras de ouro porque inauguramos um 
serviço às famílias de importância ímpar. Este 
serviços de apoio às famílias mais carên-
ciadas e excluídas e de acompanhamento 
parental deve-se ao empenho, muito 
trabalho e dedicação de um grupo muito 
grande de amigos. Alguns que nos ajudaram 
de forma extremamente discreta, mas que 
não esquecemos. Uns ajudaram-nos a 
clarificar objectivos e estratégias. Outros 
deram-nos, nos piores momentos, a sua 
palavra e a sua mão amiga.

A criação desta resposta social era já um 
desejo antigo…

Sim, a Associação Famílias, com esta 
inauguração, cumpre um dos seus tão 
desejados objectivos. Mas ambiciona muito 
mais. Queremos reforçar a sociedade base 
da humanidade, a Família, sobretudo 
contribuir para uma melhor funcionalidade 
intra-familiar no pressuposto de que quanto 
mais reforçarmos a coesão, o equilíbrio e a 

Infamílias (IF):

Carlos Aguiar Gomes (CG): 

IF: 

CG: 

A Associação Famílias inaugurou 
no passado dia 11 de Setembro o 
seu Centro de Apoio Familiar e 
Aconselhamento Parental – 
“CAFAP 15 de Maio”, numa 
cerimónia presidida pela 
secretária de Estado Adjunta e da 
Reabilitação, Dra. Idália Moniz.
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a que é necessário dar resposta.

Têm tido apoio de muitos voluntários?
É da mais elementar justiça destacar o 

importante papel desempenhado pelos 
nossos voluntários. Queria destacar a 
colaboração que tem sido prestada pela Dra. 
Teresa Falcão e Dra. Isabel Santos que muitas 
vezes abdicaram da sua vida familiar para 
colaborar nas actividades desenvolvidas na 
Associação Famílias. Também no Projecto 
“Arca do Bebé” continuamos com a preciosa 
ajuda das Senhoras D. Iracema, D. Carolina, 
D. Amélia e D. Cidália. Mas quero destacar 
sobretudo a colaboração do Presidente da 
Direcção, Dr. Carlos Aguiar Gomes que, com 
o seu saber e, sobretudo, com a sua enorme 
sensibilidade social e disponibilidade para 
ajudar, muito contribuiu para o sucesso 
alcançado.

Qual o âmbito geográfico de intervenção 
do CAFAP?

 A nossa intervenção abrange todo o 
concelho de Braga.

Com que entidades está previsto o 

IF:
NP:

IF:

NP:

IF:

 
 

 

 

estabelecimento de parcerias?
Os nossos parceiros principais são a 

Segurança Social e a Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens de Braga. Indispensável 
será, também, o estabelecimento de uma 
estreita colaboração com outras entidades 
na concretização de projectos que se 
enquadrem no âmbito da nossa intervenção 
s o c i a l .  S o m e n te  c o m  u m a  l ó g i c a  
multidisciplinar se poderão alcançar os 
resultados desejados.

Em local está sediado o CAFAP?
As instalações do CAFAP são na Travessa 

José Gabriel Bacelar, n.º 9 em S. Victor. Muito 
do nosso trabalho será realizado no terreno: 
em visitas domiciliárias, em escolas, 
unidades de saúde, nas entidades parceiras, 
etc.

Onde pode ser obtida informação acerca 
das actividades do CAFAP?

Toda a informação poderá ser consultada 
no site da Associação Famílias (

) e num blog do CAFAP que está 
ainda em fase de construção.
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um logótipo recém criado…
CG:

IF:

Nuno Pires (NP):
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O logótipo do “CAFAP 15 de Maio” 
simboliza, de forma muito estilizada, uma 
Família – Pai, Mãe e três filhos – unidos e 
coesos. Um laço abrangente pretende 
transmitir esses mesmos valores – união e 
coesão – mas, simultaneamente, aquele laço 
não é estrangulador da liberdade de cada 
elemento. DE facto, a autora, Maria Luísa 
Vasconcelos, que concebeu e o ofereceu à 
Associação Famílias, dá ênfase ao laço que, 
“sem apertar, representa a união a qual terá 
que deixar folga para a liberdade e 
crescimento pessoal de cada elemento da 
Família”. Num fundo, a autora interpreta de 
forma muito significativa o papel do nosso 
CAFAP: ajudar a crescer em liberdade e 
responsabilidade todos os membros das 
famílias que ajudamos assumindo cada um a 
sua formação familiar e colectiva.
 

Dr. Nuno Pires, quais são os objectivos do 
Centro de Apoio familiar e Aconselhamento 
Parental da Associação Famílias?

 O CAFAP pretende 
desenvolver um conjunto de actividades e 
serviços vocacionados para o estudo e 
prevenção de situações de risco social e para 
apoio a crianças e jovens em perigo e 
respectivas famílias, prevenindo situações 
de ruptura que possam comprometer o 
desenvolvimento da sua autonomia 
funcional.

Q u e  a c t i v i d a d e s  s e  p ro p õ e m  
desenvolver?

Propomo-nos desenvolver actividades 
ao nível da formação parental no sentido de 
dotar as famílias de maiores competências 
parentais e familiares, facilitadoras de um 
desenvolvimento positivo das crianças e 
jovens e a fomentar os processos de 
resiliência familiares. Propomo-nos ainda 
proceder ao acompanhamento psicológico 
individual e em grupo e à mediação familiar, 
tendo como ponto de partida a avaliação e 
acompanhamento das condições sociais das 
famílias e como objectivo essencial a 
promoção de melhores relações afectivas 
dentro da família. 

Essas actividades vêm no seguimento do 
que já tem sido feito na Associação 
Famílias…

A Associação Famílias tem dado, neste 
âmbito, um importantíssimo contributo ao 
promover actividades cujo fim é similar ao do 
CAFAP. Foram, de facto, desenvolvidas várias 
actividades com resultados bem visíveis, só 
que pontuais e em regime de voluntariado, 
incompatíveis com as exigências prementes 
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pretender substituir nenhum deles. A sua 
intervenção educativa visa formar as 
crianças para o futuro, que se perspectiva 
incerto, mas que, seguramente lhes vai exigir 
o domínio de um leque multidisciplinar de 

capacidades e competências, face a uma 
sociedade cada vez mais competitiva para o 
qua l  os  padrões  de  qua l idade,  a  
diferenciação e a inovação são requisitos 
indispensáveis. Desde logo, conhecimento 

em várias áreas do saber 
e permanente desejo de 
aprender, reflexão critica 
e adesão a novos valores, 
criatividade, iniciativa, 
compreensão do mundo, 
do outro, do diferente, 
r e s p o n s a b i l i d a d e ,  
a u t o n o m i a  e  
cooperação, consciência 
dos direitos e liberdades 
i n d i v i d u a i s  s ã o  
fundamentais para a 
criança se tornar um dia 
um ser humano bom.
Depois de reflectirmos 
sobre alguns temas para 
a elaboração do nosso 
Projecto Educativo que 
conscientemente iremos 
i m p l e m e n t a r  n o  
decorrer dos próximos 
três anos, decidimos 
pelo tema “Educar para a 

Saúde”. A escolha do tema não foi 
seleccionado ao acaso, ou seja, depois de 
observarmos in loco o tipo de alimentação 
que as crianças fazem e das conversas 
informais que tivemos com as mesmas 

achamos por bem elegermos o tema 
“Educar para a Saúde” versando 
sobre a Alimentação. Dado que as 
crianças não estão dotadas de uma 
competência inata para eleger 
alimentos em função do seu valor 
nutricional, pelo contrário, os seus 
hábitos alimentares são apreendidos 
a t ra v é s  d a  e x p e r i ê n c i a ,  d a  
observação e da educação.
A selecção do tema vai permitir 
trabalhar e desenvolver um conjunto 
variado de temas, a referir, a roda dos 
a l i m e n t o s ,  a  á g u a ,  h á b i t o s  
a l i m e n t a r e s ,  a l i m e n t a ç ã o  
equilibrada entre outros.

Este projecto propõe-se, de uma forma 
integrada, desenvolver nas crianças, os 
princípios, os valores e atitudes que 
fundamentam a formação pessoal, a 
aprendizagem e o exercício de uma cidadania 

ATL Associação Famílias

Bairro Social das Enguardas

Eis-nos no começo de mais uma etapa da 
vida do Centro de Apoio à Família das 
Enguardas mais concretamente o Centro de 
Actividades Tempos Livres (CATL) da 
Associação Famílias e por conseguinte, 
chegada a hora de uma reflexão, séria 
e consequente dos princípios 
basilares que norteiam a nossa acção 
p e d a g ó g i c a ,  a s s i m  c o m o ,  a  
apresentação do nosso Projecto 
Educativo a ser implementado ao 
longo dos próximos três anos 
lectivos.
Hoje, mais do que nunca, o ATL vem 
facilitar de forma prática a conciliação 
entre a vida familiar e a vida 
profissional, já que permite aos pais o 
exe rc í c i o  d a  s u a  a c t i v i d a d e  
profissional, tendo um local que 
possibilite o auxílio na educação 
integral dos seus filhos. O Centro de 
Apoio à Família das Enguardas pretende ser 
um espaço acolhedor onde as crianças se 
sintam bem, gostem de estar e com o qual se 
identificam. O ATL procura ser um 
espaço/tempo entre a escola e a família, sem 

Bairro Social das Enguardas, Bloco I – Entrada 2 – R/C Esq. e Dt.º - Braga
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de forma prática a conciliação entre a vida 
familiar e a vida profissional, já que permite 
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profissional, tendo um local que possibilite o 
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pretende ser um espaço acolhedor onde as 
crianças se sintam bem, gostem de estar e 
com o qual se identificam. 



inclusiva, responsável e participativa. O 
projecto tem como objectivo basilar 
transmitir informação que visa a promoção 
da saúde e a prevenção de doenças.
Hodiernamente, uma das principais 
barreiras que dificulta a prática de uma 
alimentação saudável prende-se com o facto 
de as pessoas considerarem que não 
necessitam de alterar os seus hábitos 
alimentares, uma vez que julgam realizar 
uma a l imentação  suf i c ientemente  
equilibrada. Neste sentido, torna-se 
imperioso o papel da família na educação 
alimentar das crianças, assim como, o ATL 
assume uma particular importância na 
medida em que pode oferecer um contexto 
de aprendizagem formal sobre este e outros 
temas complementando o papel familiar. 
    Em síntese, o tema “Educar para a Saúde” 
irá funcionar como o princípio central do 
projecto que permitirá a promoção de 
actividades de carácter lúdico, pedagógico e 
recreativas, potenciando assim um maior 
conhecimento e desenvolvimento das 
crianças relativamente ao tema. Acresce a 
este Projecto Educativo a planificação das 
situações (vivências) a desenvolver ao longo 

do ano lectivo. Corroborando com o exposto 
o projecto educativo tem como grande fim 
contribuir para a formação integral de cada 
criança de modo a proporcionar a sua 
intervenção na sociedade de uma forma 
a c t i v a  e  r e f l e x i v a ,  p o i s  n ã o  h á  

desenvolvimento social sem a implicação 
dos cidadãos, isto é, as pessoas são o 
primeiro e principal suporte de mudança.

As Educadoras do ATL

1. Qual a importância do ATL?
O ATL serve para desenvolver e melhorar as capacidades do meu educando 
e divertir-se em conjunto com outras crianças.

2. De que modo o ATL contribui para o desenvolvimento das crianças?
O ATL ajuda o meu educando com os trabalhos de casa, de modo a que os 
perceba e retenha a matéria.

3. Sendo o ATL um equipamento social, acha que dá resposta a todas as 
necessidades das crianças?
Sim, mas há aspectos que podiam ser melhorados, como o espaço onde as 
crianças brincam, que podia ser maior. 
Quanto ao resto acho que as educadoras fazem tudo o que podem para 
melhorar as condições de trabalho para as crianças.

4. Acha que as instalações do ATL se adequam às necessidades das 
crianças?
Excepto a área disponível para que as crianças se movimentarem mais à 
vontade para brincar. 
O ATL adequa-se às necessidades das crianças.

5. O que se deveria fazer para melhorar o ATL?
Arranjar um lugar com mais espaço e com mais instrumentos de brincadeira 
para as crianças.

6. Quais seriam as consequências de um eventual encerramento do ATL?
A criança ficaria em casa só e não teria um melhor acompanhamento ao 
nível de ajuda no estudo e não brincaria tanto com os colegas, em conjunto 
com outras crianças.

1. Qual a importância do ATL?
É um apoio escolar para as crianças que frequentam o ATL. É também uma 
ocupação fora do horário escolar. O ATL permite o desenvolvimento em 
termos intelectuais e de convivência com outras crianças da mesma idade 
ou idades diferentes.

2. De que modo o ATL contribui para o desenvolvimento das crianças?
O ATL contribui para o desenvolvimento intelectual e de convivência com 
outras crianças de meios económicos e sociais diferentes, de modo a 
conviverem com todo o tipo de crianças.

3. Sendo o ATL um equipamento social, acha que dá resposta a todas as 
necessidades das crianças?
Sim, tem tudo o que é necessário para as crianças se desenvolverem.

4. Acha que as instalações do ATL se adequam às necessidades das 
crianças?
Por um lado acho que sim, porque tem locais próprios para as várias 
actividades, desde a realização dos trabalhos de casa até brincarem. Por 
outro lado acho que o espaço deveria ser mais amplo e ter mais espaços 
verdes.

5. O que se deveria fazer para melhorar o ATL?
A localização podia ser melhor e necessita de algumas obras.

6. Quais seriam as consequências de um eventual encerramento do ATL?
Muitas crianças ficariam com muito tempo livre depois do horário escolar, o 
que seria mau. Poucas crianças teriam apoio na realização dos trabalhos de 
casa e pouca convivência com crianças de diferentes fases etárias.

A opinião dos pais...
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OBJECTIVO 1

OBJECTIVO 2

OBJECTIVO 3

    Promover e valorizar a instituição familiar

Realizar e participar em conferências, debates, seminários e 

congressos relativos à importância da Família, promovidos pela AF 

ou em colaboração com outras instituições, sobretudo tendo em 

conta o Ano Europeu Contra a Pobreza e a Exclusão Social a 

celebrar ao longo do ano 2010.

Celebrar o Dia Internacional da Família, em colaboração com 

outras instituições - 15 de Maio.

Celebrar o Dia do Pai (19 de Março), Dia da Mãe (1º Domingo de 

Maio), o Dia Internacional da Criança (01 de Junho) e o Dia 

Nacional dos Avós (26 de Julho).

Promover actividades no Dia Internacional da Acção Voluntária, 

centrando esta na Família (05 de Dezembro).

Manter dinâmico o sítio da AF na Internet. 

    Apoio às Famílias

Continuar com o trabalho no ATL das Enguardas e desenvolver 

mais formação familiar naquele equipamento.

Desenvolver projectos na área do apoio à inclusão social e contra a 

violência familiar.

Continuar a desenvolver o projecto “Enxovais”, de apoio à vida, 

integrando-o num projecto mais amplo a que decidimos chamar 

“ARCA DO BEBÉ”, oferecendo um apoio mais alargado às famílias.

Promover cursos de formação familiar e parental integrados ou 

não nas actividades do CAFAP 15 de Maio. 

Continuar a melhorar o serviço do CAFAP, com a colaboração dos 

técnicos desta Resposta Social.

    Defesa da Família

Sempre que tal vier a ser oportuno e necessário, tomar posições 

públicas, sempre que oportuno, na defesa do direito à vida e dos 

direitos das famílias.

OBJECTIVO 4

OBJECTIVO 5

OBJECTIVO 6

    Promover os Direitos Humanos

Celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de 

Dezembro)

Promover actividades/projectos de formação, informação e 

sensibilização para a igualdade de oportunidades entre Homens e 

Mulheres.

Promover acções de formação na área do Direito à vida e dos 

Direitos Humanos.

Continuar a sensibilização dos Pais para a importância da 

liberdade de Ensino.

Comemorar o Dia Europeu Contra a Pobreza e Exclusão Social (17 

de Outubro).

    Promover a melhoria da qualidade de vida das Famílias

Comemorar o Dia Internacional de Luta Contra a Droga (26 de 

Junho)

Participar nas comemorações do Ano Europeu Contra a Pobreza e 

a Exclusão Social.

Promover acções de sensibilização para uma relação equilibrada 

no consumo de bens.

Sensibilização das Famílias, através de desdobráveis/folhetos para 

os problemas ecológicos tornando-as proactivas na defesa e 

promoção de boas práticas.

    Promover a solidariedade inter-familiar

Continuar a apoiar Famílias de Timor e de Angola.

2010

Ao longo do ano, e sempre que a oportunidade surgir, a AF pode e 
deve desenvolver outras actividades além das indicadas. 
Continuamos a atribuir o Prémio PRÓ-FAMÍLIA a individualidades que 
se tenham destacado nos domínios da Defesa do Direito à Vida e da 
Família.
Dar 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.
Celebrar, como, noutros anos, a festa da Padroeira da Associação 
Famílias, Santa Joana Beretta Molla – 28 de Abril.
Colaborar na celebração do Dia Internacional das Crianças por Nascer  
- 25 de Março.

Tal como se disse na nota introdutória a Associação 
Famílias vai procurar desenvolver as suas actividades 
centrando-se para cada uma delas nos seus objectivos 
estruturantes:

6
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2010
Objectivos

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS, 2010



Bento XVIBento XVI
um Papa 
ecologista!

Depois da magnífica mensagem que dirigiu a todos os homens para o Dia Mundial da Paz (1 de Janeiro 2010), o Papa Bento XVI é considerado 
um Papa ecologista. Registam-se 10 pequenos apontamentos recentes em que o brilho do pensamento se entrosa numa fé esclarecida e 
profunda.
De facto, também na Ecologia Bento XVI alia a Fé e a Razão:

«… os perigos que derivam do desleixo, se 
não mesmo do abuso, em relação à terra e 
aos bens naturais que Deus nos concedeu … 
um conjunto de problemáticas que derivam 
de fenómenos como as alterações climáticas 
(a desertificação, a deterioração e a perda de 
produtividade de vastas áreas agrícolas, a 
poluição dos rios e dos lençóis de água, a 
perda da biodiversidade, o aumento de 
calamidades naturais, a desflorestação das 
áreas equatoriais e tropicais.)»

Mensagem para o Dia Mundial da Paz 2010

«… os refugiados “ambientais”, ou seja, 
“pessoas que, por causa da degradação do 
ambiente onde vivem, se vêem obrigadas a 
abandoná-lo – deixando lá, muitas vezes, 
também os seus bens – tendo de enfrentar 
os perigos e as incógnitas de uma deslocação 
forçada.
O acesso a recursos naturais, acrescenta, 
está na base de “conflitos, já em acto ou 
potenciais” e as questões ambientais “tem 
um impacto profundo no exercício dos 
direitos humanos, como, por exemplo, o 
direito à vida, à alimentação, à saúde, ao 
desenvolvimento”.

Mensagem para o Dia Mundial da Paz 2010

«… Infelizmente temos de constatar que um 
grande número de pessoas, em vários países 
e regiões da terra, experimenta dificuldades 
cada vez maiores, porque muitos se 
descuidam ou se recusam a exercer sobre o 

ambiente um governo responsável.
Mensagem para o Dia Mundial da Paz 2010

«… A questão ecológica não deve ser 
enfrentada apenas por causa das pavorosas 
perspectivas que a degradação ambiental 
esboça no horizonte; o motivo principal há-
de ser a busca duma autêntica solidariedade 
de dimensão mundial, inspirada pelos 
valores da caridade, da justiça e do bem 
comum.»

Mensagem para o Dia Mundial da Paz 2010

«… A humanidade tem necessidade de uma 
profunda renovação cultural, precisa de 
redescobrir aqueles valores que constituem 
alicerce firme sobre o qual se pode construir 
um futuro melhor para todos». 

Mensagem para o Dia Mundial da Paz 2010

«… Não é possível nutrir um respeito 
verdadeiro pelo meio ambiente sem que 
saibamos reconhecer no cosmos os reflexos 
da face invisível do Criador».

Homília de Bento XVI, 6.Janeiro.2010

«… O homem é capaz de respeitar as 
criaturas na medida em que porta em seu 
próprio espírito um sentimento pleno de 
vida, caso contrário será levado a desprezar a 
si mesmo e tudo aquilo que o rodeia, a não 
ter respeito pelo ambiente em que vive ou 
pela criação».

Homília de Bento XVI, 6.Janeiro.2010

»
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«… Se o homem se degrada, degrada-se o 
ambiente em que vive; se a cultura se volta 
em direcção ao niilismo, ainda que não 
teórico mas prático, a natureza pagará as 
consequências».

Homília de Bento XVI, 6.Janeiro.2010

«… Quanto mais somos habitados por Deus, 
e quanto mais formos sensíveis também à 
Sua presença naquilo que nos rodeia: em 
todas as criaturas, em especial nos demais 
homens».

Homília de Bento XVI, 6.Janeiro.2010

«… Se o Magistério da Igreja exprime 
perplexidade diante de uma concepção de 
ambiente inspirada pelo ecocentrismo e 
pelo biocentrismo, é porque tal concepção 
elimina a diferença ontológica e axiológica 
entre a pessoa humana e os demais seres 
vivos. Desse modo, elimina-se de facto a 
identidade e o papel especiais do homem, 
favorecendo uma visão igualitarista da 
“dignidade” de todos os seres vivos. Dá-se 
espaço, assim, a um novo panteísmo, com 
características neopagãs, que pretende 
derivar, da natureza por si mesma, 
entend ida  no  sent ido  puramente  
naturalístico, a salvação do homem». 

Homília de Bento XVI, 6.Janeiro.2010

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS, 2010
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A qualidade total 
na família

  - Formadora de PESSOAS
  - Educadora de valores humanos
  - Promotora de desenvolvimento

 equilibrado e sustentado.

… ocorre quando esta funciona como um 
sistema em que os três subsistemas 

- conjugal, parental e fraterno - 
se tornam coesos como 

comunidade

Nós te damos graças, Senhor,

fonte de Vida e de Amor,

que nos deste Santa Joana 

Beretta Molla como modelo 

de mulher e de mãe para 

estes tempos em que nos é 

dado viver.

À sua semelhança, fazei 

com que todas as 

mulheres descubram e  

amem o ministério do 

acolhimento à vida. 

Abençoai, Senhor, todas as 

mães, sobretudo aquelas 

que esperam o nascimento 

de um filho.

Que todas, ao serviço da 

vida, tenham a coragem e a 

força para educar os filhos e 

fazê-los crescer em graça e 

Sabedoria.

Ámem

Santa Joana
Beretta Molla

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS, 2010

A Peste Branca 
dizima a população!
É muito preocupante a situação demográfica 
em Portugal. Contrariamente ao que muitos 
pensam, não basta criar mais e melhores 
condições económicas às  famíl ias.  
Obviamente que estas são positivas. Mas… o 
mais grave e onde ninguém deseja mexer é 
tomar medidas na área da mudança de 
mentalidades. É um facto indesmentível que 
estamos mergulhados numa mentalidade 
absolutamente contraceptiva. Separamos o 
amor do sexo e este da reprodução, quase 
sempre programada tecnicamente,  
dilaceramos o acolhimento à vida. Estamos 
contra ela de forma clara e insofismável. 
Basta ver como se faz a chamada educação 
sexual e reprodutiva: ter sexo, não interessa 
como, quando ou com quem. O importante é 
não ter filhos em nome de não ter DST – 
doenças sexualmente transmissíveis. Insiste-
se na irresponsabilidade e vagabundagem da 
actividade sexual! Depois, legalizou-se e 
liberalizou-se o aborto, em nome da 

chamada “saúde sexual e reprodutiva” e 
criaram-se todos os obstáculos possíveis para 
fazer diminuir o número de abortos. E a 
agravar a situação, a “pílula do dia seguinte” 
(RU 486) é de uso e aquisição livre, como 
contraceptivo que não é, mas sim como um 
abortivo que é. A “pílula do dia seguinte” não 
impede a gravidez mas é forma química, mais 
ou menos eficaz, de eliminar um bebé no 
inicio da sua formação. É, sem dúvida um 
abortivo, promovido a anticoncepcional! Os 
promotores da mentalidade reinante, 
ferozmente contraceptiva e abortiva, recorre 
a todos os meios, económicos, culturais e 
educativos. Têm dinheiro e os media estão ao 
seu serviço.
Perante  esta  campanha  ant i -v ida ,  
sistemática, capilar ou ostentiva, que se 
esperava quanto à evolução da taxa de 
natalidade?
Infelizmente, sem crianças não há futuro!... E 
Portugal está sem futuro! É esta a triste 

realidade que faz com que haja, anualmente, 
mais abortos, cirúrgicos ou químicos, e 
nasçam menos bebés… E para cúmulo, 
querem chamar casamento a um acto que é, 
em si, naturalmente, estéril e infecundo, 
destruindo e desvalorizando o seu sentido 
profundo que se confirma no… nascimento 
d e  u m  b e b é ,  g e r a d o  p e l a  M ã e ,  
acompanhado e também esperado pelo Pai. 
O casamento é por natureza fértil e fecundo. 
As excepções só confirmam a regra. Com 
dois homens ou com duas mulheres, 
naturalmente, não há fertilidade. Há 
impossibilidade biológica. Simplesmente. A 
espécie humana – Homo sapiens – é 
gonocórica.  E não há volta a dar-lhe! Pode-
se fingir. Lá isso pode, mas… não é a mesma 
coisa, pois não?

Carlos Aguiar Gomes
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A Família vista pelas crianças 
do ATL do Centro de apoio à Família das Enguardas

Capa do Livro lançado no Dia Mundial da Criança /09

A Associação Famílias tem 
desenvolvido nos últimos anos o 
Projecto “ARCA DO BEBÉ” que 
procura responder a necessidades 
básicas essenciais de famílias 
carênciadas com ou à espera de 
bebés.
A procura não tem diminuído. Pelo 
contrário!
Precisam-se, com grande urgência e 
necessidade de:

   - Caminhas de bebé
   - Biberões
   - Fraldas
   - Roupa para recém-nascido de 

Primavera/Verão
   - Cadeirinhas de carro 
   - Cadeirinhas de passeio
   - … ou dinheiro que permita adquirir 

estes bens (será passado um 
recibo de donativo).

Em época de crise, as carências 
agravam-se. Não podemos deixar os 
bebés sem o mínimo de conforto.
Apela-se, pois, a generosidade de 
quem nos ler.

Os donativos podem ser entregues 
nas instalações da instituição:

Rua de Guadalupe nº 73 
S. Vicente – Braga

Travessa José Gabriel Bacelar nº 9 
Areal de Cima – Braga

ATL das Enguardas 
Bairro Social das Enguardas – Bloco I 
– r/c – S.Victor – Braga

ARCA 
DO
BEBÉ

APELO

Promoções

Manual de Formação Parental
+

Drogas – Antes que seja tarde

Na Volta do Correio
+

Notas e Nótulas

A Eficácia das Decisões 
Sobre Nulidade do 

Matrimónio Canónico

Retalhos da História
de Braga

Efemérides

No 25º aniversário da 
Familiaris Consortio 

testemunhos

30 €

últimos exemplares

5 €

5 €

17 €

17 €

ASSOCIAÇÃO FAMÍLIAS, 2010



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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encheu auditório da Junta de 
Freguesia de S. Victor - Braga
O Centro de Apoio Familiar e 
Aconselhamento Parental (CAFAP) 
da Associação Famílias, realizou no 
dia 20 de Fevereiro, sábado,  pelas 10 
horas, no auditório da Junta de 
Freguesia de S.Victor, um Workshop 
de Música.
Esta iniciativa destinou-se às crianças 
que frequentam o CAFAP e o ATL do 
Bairro Social das Enguardas, tendo 
sido desenvolvida em parceria com a 
Turma E do 12.º da Escola Secundária 
Carlos Amarante, a Associação 
Educação, Cultura e Artes de Amares 
e a Junta de Freguesia de S. Victor,
Integrada nas actividades da Disciplina de 
Área Projecto da turma E, esta actividade 
teve como objectivos sensibilizar as crianças 
para a importância da música e possibilitar a 
aquisição de novos conhecimentos e 
técnicas instrumentais. 
Para além disso, destinou-se a desenvolver e 
estimular nos jovens o espírito de 
intervenção cívica e de solidariedade para 
com populações privadas frequentemente 

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

ATL das Enguardas 
Bairro Social das Enguardas – Bloco I – r/c
S. Victor, Braga
Telef: 253 614 727

Telef./Fax: 253 611 609
Cafap.afamilias@gmail.comm
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Workshop de Música

do acesso a actividades lúdico-culturais.
Após uma descrição dos instrumentos 
musicais utilizados, os jovens amarenses 
deliciaram o público com as actuações da 
Orquestra Jovem, do Aeca Drums e dos 
grupos de Canto e Dança.  
Esta foi uma acção muito participada, tendo a 
assistência enchido o auditório.


