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Editorial

Carta dos Direitos
da Família

Actual e necessária...

Celebramos a 22 de Outubro o 25º aniversário da Carta dos 
Direitos da Família, efeméride que merece particular ênfase. 

De facto, “a finalidade deste documento é propor a todas as 
instituições públicas e privadas um elenco dos aspectos 
fundamentais desta sociedade primária” (in CDF, Card. 
Alfonso Trujilho, na apresentação da edição de 1998 da 
Associação Famílias).

Documento pioneiro na área dos direitos da Família, a Carta 
cujo aniversário assinalamos é suficientemente clara, preciso 
e abrangente no que concerne aos principais direitos que, 
naturalmente, competem a cada família e a todas as famílias 
do mundo. Apesar dos seus 25 anos, a Carta não envelheceu e 
mantém toda a sua actualidade e frescura de origem. 
Continua a ser um convite e uma convocatória para o seu 
conhecimento e aplicação. Infelizmente, é um documento de 
trabalho pouco conhecido por quem tem a obrigação de o 
conhecer e divulgar. A Carta dos Direitos da Família é um 
apelo ao respeito das famílias por parte da sociedade e dos 
políticos em particular. Estes, com uma frequência inaudita, 
mais parecem apostados no ataque à Família do que na sua 

promoção e defesa. Constata-se, no quotidiano, que parece 
haver um  “complot” contra a Família.

Há direitos das Famílias profundamente feridos! Há direitos 
ignorados! Há direitos atacados!

Ao celebrarmos o 25º aniversário deste extraordinário 
documento, queremos lembrar a todos os nossos 
concidadãos o quanto é fundamental, para a saúde da 
sociedade, o respeito, a promoção e a defesa intransigente 
dos Direitos da Família que a Carta elenca. 

Tal como há 25 anos, a Carta dos Direitos da Família mantém-
se viva e actual. Continua a ser um grito relevante para 
despertar todas as famílias para a exigência do cumprimento 
dos seus direitos fundamentais.

De cada vez que um direito da Família é atacado ou 
minorizado, todos nos deveríamos levantar e fazer ouvir o 
nosso mais forte e veemente protesto. 

Só defendendo os Direitos da Família a sociedade terá futuro.
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... Os direitos da pessoa, ainda que expressos como direitos do 
indivíduo, têm uma dimensão fundamentalmente social que na 
família encontra sua expressão inata e vital; 

... A família está alicerçada no matrimónio, essa união íntima e 
complementar do homem e da mulher que se estabelece pelo 
laço indissolúvel do matrimónio, livremente contraído e 
publicamente afirmado, e que se abre à transmissão da vida; 

... O matrimónio é a instituição natural à qual está confiada 
exclusivamente a missão de transmitir a vida; 

... A família, sociedade natural, existe antes do Estado e de 
qualquer outra colectividade e possui direitos próprios que são 
inalienáveis; 

... A família constitui, mais que uma unidade jurídica, social ou 
económica, uma comunidade de amor e de solidariedade 
insubstituível para o ensino e transmissão dos valores culturais, 
éticos, sociais, espirituais e religiosos, essenciais para o 
desenvolvimento e bem-estar de seus próprios membros e da 
sociedade; 

... A família é o lugar onde se encontram diferentes gerações e 
onde se ajudam mutuamente para crescer em sabedoria 
humana e harmonizar os direitos individuais com as outras 
exigências da vida social; 

... A família e a sociedade, vinculadas mutuamente por laços 
vitais e orgânicos, têm uma função complementar na defesa e 
promoção do bem de toda a humanidade e de cada pessoa; 

... A experiência de diferentes culturas através da história 
mostra a necessidade que a sociedade tem de reconhecer e 
defender a instituição da família; 

... 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, que 
contribuam para consolidar a unidade e a estabilidade da 
família para que possa cumprir a sua função específica; 

... Os direitos, as necessidades fundamentais, o bem-estar e os 
valores da família, por mais que se tenham progressivamente 
salvaguardado em muitos casos, frequentemente são 
ignorados e, não raras vezes minados por leis, instituições e 
programas sócio-económicos; 

... Muitas famílias são obrigadas a viver em situação de pobreza 
que as impede de exercerem dignamente o seu papel; 
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Mini-curso de Relações Humanas

Faça uma pausa e, se precisar, volte a ler cada uma das perguntas anteriores.

- Não se importa de conduzir o carro mesmo tendo bebido bastante?

- Em casa, às refeições, dá aos seus filhos menores bebidas alcoólicas?

- Acha que beber água, leite ou sumos é uma “mariquice”?

- Fuma haxixe ou usa outras drogas?

- Aos amigos só oferece bebidas alcoólicas?

- Orgulha-se e mostra-o aos seus filhos, de “aguentar” bem as bebidas 
alcoólicas?

- Toma calmantes, estimulantes ou anorexígenos sem prescrição médica?

Confidencial (Só para Pais)

Vamos ajudá-lo...
... a questionar-se relativamente às suas atitudes e comportamentos sobre drogas. Leia-a atentamente cada uma das seguintes perguntas e 
procure reflectir sobre elas:

- Desvaloriza a gravidade do abuso de bebidas alcoólicas, utilizando linguagem 
brejeira (p.ex.: “A água é para lavar os pés”; “A água faz nascer rãs na barriga”; 
etc)

- Esforça-se por se sentir melhor sem recorrer a medicamentos?

- Para dormir, toma medicamentos não prescritos pelo médico?

- Fuma?

- As suas conversas têm, frequentemente, como tema dominante as bebidas 
alcoólicas?

- Nas festas desforra-se bebendo muito?

Escreva-nos e diga-nos quais as suas dúvidas e discordâncias. Responderemos neste boletim e no nosso sítio da Internet 

Note bem que:
- Como Pai/Mãe precisa de saber que as suas atitudes e comportamentos são facilmente copiados pelos seus filhos.
- Vários estudos científicos permitem concluir que as crianças e jovens filhos de pais que usam/abusam de drogas (do álcool também!) correm um risco maior de se 
tornarem toxicodependentes.

www.a-familias.org

As seis mais importantes palavras:
“Eu admito que cometi um erro”

As cinco mais importantes palavras:
“Você fez um excelente trabalho”

As quatro mais importantes palavras:
“Diga a sua opinião”

As três mais importantes palavra:
“Se faz favor”

As duas mais importantes palavras:
“Muito obrigado”

A palavra menos importante:

“Eu”
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Proximamente, vai o povo português 
ser chamado a escolher os deputados 
p a r a  o  P a r l a m e n t o  e ,  
consequentemente, o novo Governo.

Viver em Democracia exige não só a 
participação em actos eleitorais como o 
exercício da cidadania activa e 
participativa todos os dias por parte dos 
cidadãos isolados ou colectivamente 
a s s o c i a d o s .  O  v o t o  s ó  é  
verdadeiramente livre se é assumido 
com liberdade e conscientemente 
exercido. Cabe aos Partidos políticos 
promoverem o esclarecimento dos 
eleitores sobre os seus projectos de 
governação, de modo claro, honesto e 
transparente. Só cidadãos bem 
(in)formados podem, de facto, votar 
com liberdade!

Contudo, aos cidadãos compete, 
igualmente, aprofundar a sua (in)for-
mação. Defender os seus pontos de 
vista. Colaborar na «res pública», na 
promoção da Justiça, Liberdade, 
Tolerância, na Cultura ou na Economia, 
entre outros.

A acção política não é exclusiva dos 
políticos nem dos Partidos políticos.

Estatutariamente, à Associação 
Famílias está vedada a acção política, 
no sentido de apoiar ou de se vincular a 
um determinado partido político ou 
grupo de partidos. Mas faz parte da sua 
identidade a intervenção nas grandes 
causas que tenham implicação na 
qualidade de vida das famílias ou no 
direito à vida. A Família é o fundamento 
da sociedade. Nela assenta o futuro da 
humanidade. Dela depende o bem-
estar, equilíbrio e harmonia das pessoas 
qualquer que seja a sua raça, credo 
político ou religioso ou situação 
económica. Por isso, ao aproximar-se 
novo período eleitoral, queremos 
part ic ipar no debate pol í t ico, 
procurando introduzir nele as questões 
da Vida e da Família. Queremos 
colaborar na reflexão a que todos os 
eleitores vão ser convidados. 
Queremos, também, convocá-los a 
escolher os projectos e programas 
políticos que claramente se apresentam 
com propostas que, inequivocamente, 
defendem o direito à vida, da concepção 
à morte natural e os direitos da Família 
tal como a nossa cultura a tem 
en tend ido .  E s t e s  t emas  que  
consideramos vitais, não são apanágio 
de um grupo religioso. Pertencem ao 
património da humanidade.

Alguns aspectos merecem a nossa 
particular atenção. Vamos indicá-los:

1. DIREITO À VIDA

Defendemos que a vida humana se 
inicia com a fecundação tal como o 
atesta o conhecimento científico das 
Ciências da Vida e que, a partir desse 
momento fundamental da pessoa 
humana, a vida que o ovo encerra se irá 
desenvolver de forma contínua até que 
a morte interrompa esse processo. Por 
isso, queremos que a vida humana 
nascente, na maturidade ou no ocaso 
da vida seja sempre objecto de 
protecção, como sujeito de direitos dos 
quais o direito à vida é o primeiro e 
principal.

A protecção do embrião, do feto, do 
bebé acabado de nascer, da criança, do 
jovem, do adulto ou do velho impõe-se! 
Entendemos que os legisladores devem 
ter a preocupação permanente de tudo 
fazer e dispor para a dignidade da vida 
humana seja sempre respeitada, 

independentemente da (in)oportuni-
dade do seu aparecimento ou das 
limitações que possa apresentar.

? Precisamos de leis mais protectoras e 
promotoras da vida humana. Portugal 
não pode esquecer que, sobretudo, 
graças a uma mentalidade anti-vida 
que se tem promovido, estamos com 
um défice demográfico tremendo

? Precisamos de desenvolver e tornar 
mais acessíveis os Serviços de 
Medicina Paliativa.

? Precisamos de, com clareza, atribuir 
ao embrião o estatuto de sujeito 
jurídico.

? Precisamos de, com urgência, fazer 
reconhecer que todo o embrião tem 
direito à vida, a uma família e a saber 
quem é o seu pai e a sua mãe.

? Precisamos de mais e melhores 
apoios para a protecção da vida 
humana. Os Centros de Apoio à Vida e 
à Família devem ser prioritários na 
acção social do próximo Governo.

2. BIOÉTICA

No âmbito da Bioética, preocupam-nos 
os embriões não implantados e que, 
congelados, muitos têm como futuro o 
abandono e a morte. Aterroriza-nos a 
ideia da clonagem humana.

Preocupa-nos a manipulação genética 
que pode ser invasora e destruidora da 
dignidade humana. A liberdade de 
investigar não deve colidir com a 
liberdade de existir como ser humano, 
mesmo em fase  precoce  do  
desenvolvimento. Estas e outras 
questões emergentes no âmbito da 
Biologia Humana não são questões 
menores. Gostaríamos – temos esse 
direito! – de saber o que pensam sobre 
estes temas os candidatos do Partido 
ou conjunto de Partidos que se vão 
apresentar a sufrágio. Aos cidadãos 
assiste o direito à informação com 
verdade e transparência.

3. A FAMÍLIA

A Família, reconhecida como célula 
básica da sociedade pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (Art.º 
16.º) e pela Constituição Portuguesa 
deve merecer por parte do Estado todo 
o apoio e protecção. A sua identidade 
fundacional, como comunidade de vida 
e de amor, exige que os legisladores e 
decisores políticos tenham em atenção 
a necessidade de protecção da sua 
estabilidade, respeito e valorização do 
casamento como acto público, livre e 
responsável, constitutivo da Família e 
que não pode nem deve confundir-se e, 
muito menos, equiparar-se a outros 
tipos de convivência social.

À Família deve ser reconhecido o direito 
e o dever de ser considerada como a 
p r ime i ra  e  ma i s  impo r tan te  
comunidade de acolhimento à vida e 
lugar privilegiado para a maternidade e 
paternidade.

Atendendo a que a Família é um bem de 
cujo equilíbrio funcionante depende o 
próprio equilíbrio da sociedade, aquela 
deve ser objecto de políticas 
verdadeiras e realmente integradas 
das diferentes políticas sociais. Por 
isso, entende-se que a criação de um 

Ministério da Família não deve ser mero 
exercício de «marketing» político mas 
deve responder ao que dele se espera: 
apoiar a Famí l ia,  como uma 
c o m u n i d a d e  o n d e  c o nv i v e m  
transversal e verticalmente várias 
gerações.

O Estado deve assumir a função de 
promotor do bem das famílias. Por isso, 
devem os decisores políticos repensar 
o peso da fiscalidade que recai sobre 
aquelas, sobretudo atendendo às 
constituídas por mais elementos, com 
especial atenção às que têm filhos 
deficientes ou idosos a seu cargo e cujo 
r end imen to  pe r  c ap i t a  s e j a  
condicionante do seu equilíbrio e causa 
de injustiça social. Um sinal positivo 
deve ser dado às famílias em que os 
cônjuges assumem, pelo casamento, 
um pacto social de estabilidade.

4. A ESCOLA

Urge fazer uma radical e muito 
corajosa reforma do sistema de ensino 
em Portugal. Não podemos admitir que 
Portugal acumule fracassos sobre 
fracassos em simultâneo com reformas 
do sistema de ensino que não são 
avaliadas. O actual sistema de ensino é 
factor de exclusão social, promotor da 
injustiça e nega a igualdade de 
oportunidades que assiste a todas as 
crianças e jovens. Também não 
podemos admitir que em Portugal 
continue a ser vedado o direito ao 
pluralismo nesta área sensível e 
determinante que é o sistema de 
ensino. A liberdade de escolha por 
parte dos Pais da escola dos filhos é 
negada àqueles! Continuamos com um 
sistema centralista, napoleónico e, 
consequentemente, imposto! Imposto 
aos Pais. Castrador para as crianças e 
jovens. Perturbador para os docentes 
pela instabilidade caótica a que estão 
submetidos e pela desautorização a 
que têm sido sujeitos.

Urge dignificar e libertar o sistema de 
ensino! Entende-se que tal só pode 
acontecer se ao necessário sistema 
público for associado, em pé de 
igualdade, o sistema particular e 
cooperativo. Só então chegará a 
liberdade efectiva a Portugal no último 
domínio que ainda não foi libertado das 
amarras do Estado.

5. TRABALHO PARA A FAMÍLIA

Esta é outra área que preocupa: há 
falta de empregos. Deslocalizações 
geradoras de insegurança e injustiça. 
Exploração de mão-de-obra (crianças e 
imigrantes sobretudo). Às famílias 
devem ser dadas condições de, pelo 
trabalho e justa remuneração, atingir 
níveis de dignidade e de sustentação. 
Aos decisores políticos compete criar 
condições para que os empregadores 
possam, de facto, abrirem-se a 
projectos inovadores na conciliação 
entre o tempo necessário para o 
trabalho e o indispensável para a 
Família. Famílias em que os seus 
elementos estão satisfeitos e 
realizadas no trabalho correm menos 
riscos e são mais eficazes no meio 
laboral. A instabilidade no trabalho, as 
injustiças e as prepotências dos 
empregadores fazem baixar o 
rendimento, aumentam a depressão e 
outros tipos de doenças e provocam 

desequilíbrios psico-sociais e familiares 
severos.

No mundo do trabalho nunca deveria 
ser esquecido o princípio de que a 
dignidade do Homem (homem ou 
mulher) é o mais importante e que, na 
medida em que se respeita aquele 
melhor será a qualidade de vida das 
suas famílias e, consequentemente, 
mais equilibrada será a sociedade.

CONCLUSÃO

Assim, entendemos como prioritários 
os seguintes itens no que concerne à 
Família:

- reconhecimento efectivo da 
importância da Família;

- aplicação do principio da 
subsidiariedade nas políticas sociais, 
cen-trando na Família cada Pessoa 
Humana;

- mais e melhores apoios às 
Famíl ias quer de proximidade 
(residência ou local de trabalho) dos 
centros sociais de apoio às famílias, 
quer de resposta aos problemas que se 
geram nas famílias (orientação e 
mediação familiar, por exemplo);

- promoção de uma cultura de 
acolhimento à vida que promova a 
inversão do «Inverno demográfico» em 
que mergulhámos e respeite os mais 
velhos sem o recurso ao seu 
internamento em lares;

- reconhecimento, apoio claro e 
justo das diferentes formas de exercer o 
associativismo familiar e que tenham 
como centralidade da sua acção a 
Família;

-valorização do casamento 
como fundamento da estabilidade e da 
corresponsabilidade conjugal;

- promover, imediatamente, a 
liberdade de ensino;

- queremos uma maior 
dignificação do trabalho e dos 
trabalhadores no que concerne a 
estabilidade, remunerações e não 
discriminação sob qualquer pretexto. 
Entendemos que o trabalho serve as 
famílias e não o contrário. Por isso 
gostaríamos de ver o Domingo liberto 
de obrigações laborais e que aquele 
fosse destinado às vivências familiares 
que o dia-a-dia dificultam.

A Associação Famílias deseja tomar 
parte no debate eleitoral que se avi-
zinha para escolha do novo parlamento 
e de um novo Governo. Não tomará 
qualquer posição partidária, porém, 
queremos ajudar os eleitores a fazer 
uma melhor opção e aos políticos deixar 
os pontos de vista de uma instituição da 
«sociedade civil» que deseja participar 
activamente a favor da Vida e da 
Família.

Família e Vida 
Manifesto Político da Associação Famílias 
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O Centro de 
Actividades de 
Te m p o s  L l i v r e s  
(CATL) da Associação 
Famílias realizou no passado 
dia 25 de Julho de 2008 o seu 
passeio anual, desta vez à Quinta 
Pedagógica de S. Inácio em Avintes, 
Vila Nova de Gaia. 

Estava um dia de chuva com algumas 
abertas que nós aproveitamos ao 
máximo.

As crianças aderiram em massa e 
f o ram acompanhadas  pe l a s  
Educadoras e pelo Psicólogo da 
Instituição. 

Importa referir que o evento teve o 
apoio da Junta de Freguesia de 

S.Victor, que proporcionou o 
transporte gratuito, cabendo á 

instituição as despesas 
adicionais.

Todos levaram o 
seu farnel 

que 
f o i  
d e p o i s  
partilhado ao almoço e 
lanche.

A Actividade teve como principal 
objectivo conhecer e promover a 
interactividade das crianças com os 
mais variados animais existentes na 
Quinta, o que permitiu a este grupo 
de crianças vindas de meios 

desfavorecidos conhecer “in loco” os 
vários animais, que de outra forma 
não seria possível dada a carência 
económica de algumas famílias.

Algumas crianças ficaram muito 
admiradas com os vários animais 

que lá se encontravam, pois não 
tinham conhecimento 

dos mesmos.

D e p o i s  d a  
v i s i t a  as  

crianças 

elen-
caram os 
espectáculo
s e os animais 
preferidos, entre 
eles destacamos o 

espectáculo dos repteis e do falcão. 
Dos animais foram os macacos, 
insectos e aves.

A Associação Famílias permitiu a este 
grupo de crianças a concretização de 
um sonho, permitindo-lhes o 
contacto com os mais variados 
animais.

O dia de divertimento culminou com o 
lanche partilhado, numa aberta de 
uma chuvada, e o saborear de um 
gelado.

Cerca das 18h30m voltamos a Braga 
onde os pais os esperavam no 

Bairro Social por volta das 
18h30m.

Iniciação à sensibilização para a Vida Conjugal

Começar a viver com o nosso 

cônjuge (marido ou mulher) 

é um acontecimento que exige 

mudanças nas relações familiares.
(Cont. no próximo número)

Texto: Segismundo Pinto
Ilustração: José Abrantes

“De modo dramático, a Europa parece comprometida numa espiral de 
extinção de civilização bem conhecida dos historiadores com as suas 
fases de desnatalização, envelhecimento, de declínio e finalmente de 
decadência”…

Vale a pena pensar nisto...

(D.Jean Marie Cattenoz, Arcebispo de Avinhão, França, 01/07/08)



Assim, entendemos que a erradicação da pobreza não é só uma questão para os 
políticos resolverem, mas também uma convocatória gritante para 

que todos os nossos concidadãos 
despertem da letargia em que 
mergulharam. Não podemos ficar 
indiferentes face à pobreza! A voz dos 
pobres, mesmo quando não tem vez 
nem voz, deve inquietar-nos.

Quando não há que comer, quando 
não há onde viver, quando não há 
trabalho, quando os salários não são 

pagos justamente, a tempo e 
horas, quando o trabalho é 
explorado vergonhosamente por 
patrões sem rosto, quando a 
pessoa humana não é vista no 
seu sentido pleno e incluída na 
sua família, quando… 

Ou seja, sempre que os direitos 
humanos fundamentais não são 

respeitados, aparece a pobreza, ainda 
que possa revestir-se de aspectos 
muitos diferentes. 

Por isso, neste Dia Internacional para 
a Erradicação da Pobreza, no ano em que se celebram os 25 anos da Carta dos 
Direitos da Família e os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
a Associação Famílias quer, também por este meio, ser uma voz incómoda de 
alerta e denúncia contra a pobreza. Contra todas as formas de pobreza.
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 Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza

Nas vésperas de 26 de Julho, em que, 
segundo a tradição, se celebra a festa 
de S. Joaquim e Santa Ana, pais de 
Nossa Senhora e avós de Jesus, fomos 
conviver com os idosos do Centro de Dia 
da Paróquia do Santo Condestável, em 
Bragança.

Com eles recordámos tradições e 
costumes das suas terras e famílias, 
conversámos, cantámos, recitámos 
textos de mensagem alegre e oportuna, 
e rezámos.

Foram momentos de alegria serena e 
efusiva. Momentos em que surgiu 
notória a silenciosa riqueza guardada 
nos corações daquelas pessoas de 
c a b e l o s  b r a n c o s ,  d e  r o s t o s  
amadurecidos e de olhos sorridentes. 
Riqueza de “experiência feita”, 
proveniente dos antigos trabalhos e 

lides, das festas e 
c o n v i v ê n c i a s  
vividas, e também 
de sofrimentos e 
mágoas...

N a  d e s p e d i d a ,  
ficámos unidos pelos 
beijos mutuamente 
partilhados, por uma 
flor/mensagem, e 
pela promessa de 
m a i s  v e z e s  l á  
voltarmos.

Voltaremos, até para 
registar alguma da 
sua sabedoria...

Que Deus nos ajude a todos nós a 
sabermos valorizar e alentar os idosos 

Delegação de Bragança 
assinala  o Dia dos Avós

Josefa Alves

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

nesta etapa importante das suas 
vidas.

26 de Julho de 2008

A 93ª sessão plenária da Assembleia Geral da ONU, de 22 de Dezembro de 1992, 
aprovou uma resolução que criou o Dia Internacional para a Erradicação da 
Pobreza. O dia 17 de Outubro de 1993 foi, 
na sequência daquela deliberação, o 
primeiro Dia Internacional para a 
Erradicação da Pobreza e fo i  
comemorado/assinalado um pouco por 
todos os continentes.

Portugal tem aderido, de forma 
crescente, a esta iniciativa. 

A Associação Famílias, preocupada 
desde a sua fundação em 1987 na 
luta por uma sociedade cada vez 
mais justa e solidária, não poderia 
deixar de vir, com o seu modesto 
contributo, juntar-se a milhares 
de vozes que, em todo o mundo, 
querem e lutam por excluir a 
pobreza das paisagens humanas.

Infelizmente constatamos que em 
Portugal o número de pobres persiste 
em permanecer bastante elevado e 
sentimos imensa dificuldade em ver 
reduzidas significativamente as 
diferentes formas de pobreza, geradoras de exclusão social.

Para lá dos pobres a quem quase tudo falta, incluindo o desconhecimento dos 
seus direitos fundamentais, vemos todos os dias aparecer novos pobres que o 
capitalismo selvagem e desumano vai gerando. 

(In “Pretextos” nº 28 – Dez.07)

17 de Outubro 2008

O Amor é assim…
Cose o que o tempo dilacera.
Todos os dias e o dia todo.

A Vida e a Família  
Deixem-me transcrever da Tabu (nº 108 – 4.Out.08) esta passagem do 
Director do Sol, José António Saraiva: 
“…Num PAÍS onde a escola está à beira do colapso em grande parte pelo 
falhanço da estrutura familiar.
Num país onde há muitas crianças a sofrer pela separação dos pais.
Num país onde faltam crianças.
Num país onde se nota uma certa desagregação social – devida, em parte, à 
crise da família tradicional.
Num país assim, muito mais escandaloso do que dizer que o casamento é 
para ter filhos não será a risota à volta dessa ideia, como se o normal fosse as 
pessoas casarem-se para não terem filhos? Como se os filhos fossem uma 
aberração, um acaso, quiçá um estorvo no casamento?...”

Textos 
com/a 
pretexto
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ACOLHIMENTO

Cada vez mais a sociedade e nela 
particularmente a Família, sente que o 
exercício da função parental não pode 
ser deixada ao acaso e à cópia de 
modelos de outrora.

A Associação Famílias, atenta aos reais 
problemas da Família, tem vindo há 
mais de 15 anos, a implementar um 
pouco por todo o país, um modelo e um 
projecto de Formação Parental. 
Procura, a Associação, desenvolver nos 
Pais competências sócio-educativas 
que não só os desperte para a sua 
importância única e insubstituível no 
campo da educação que lhes é 
específico, como tem procurado 
despertar nos Pais áreas de intervenção 
atempadas, coerentes e permanentes 
junto da sua prole. 

Foi, por estas razões, que nasceu o 

Projecto de Formação Parental e que 
continua a ser uma das marcas de 
intervenção da Associação Famílias.

DEFINIÇÃO

A Formação Parental, em uso na 
Associação Famílias, é “um Programa 
em uso na Europa, em vários países”. 
É, um “curso” dirigido a todos os Pais 
(Pai e Mãe), independentemente do 
contexto familiar em que exercem o 
serviço da parentalidade, procurando 
responder a algumas das muitas e 
diversas expectativas dos Pais de 
hoje. 

Estes, não rara vezes, sentem-se 
i n segu ros ,  s em re f e rênc i a s ,  
esmagados pelo stress quotidiano e 
frequentemente também, sem um 
projecto educativo sério e consistente. 
A Formação Parental promovida pela 

AF, tem contribuído e vai continuar a 
contribuir para um exercício parental 
mais eficaz, no respeito pelo projecto 
de cada Família.

ESTRUTURA DA FORMAÇÃO 
PARENTAL 

O esquema programático dos módulos 
que constituem esta formação de Pais, 
divide-se em quatro grandes temas:

a. Objectivos e estilos educativos

b. Comunicação e relação

c. Resolução de conflitos

d. Educação comportamental

OBJECTIVOS

Este esforço para a educação dos Pais 
visa:

- A tomada de consciência dos 
objectivos próprios e comportamentos 
educativos;

-  U m a  c o m u n i c a ç ã o  m a i s  
“companheiresca”, centrada na 
consideração do filho e uma escala de 
directiva decidida pelos Pais: a 
reso lução  dos  con f l i t os  sem 
ganhadores nem perdedores; a 
aprendizagem da extinção de certos 
comportamentos.

Trata-se de um modelo ecléctico agindo 
ao nível:

- Cognitivo (abordagem de diferentes 
t e o r i a s  d a  c o m u n i c a ç ã o ,  
comportamentais, etc);

- Afectivo (exploração pessoal, valores 
e atitudes educativa);

- Comportamental (aprendizagem de 
técnicas de comunicação tais como a 

relação não directiva). 

COMO SE PROCESSA A FORMAÇÃO 
PARENTAL?

Há uma grande l iberdade na 
implementação deste “curso”. Tanto 
pode ser desenvolvido em módulos 
mensais como distribuído por períodos 
mais curtos, seguindo sempre a 
sequência do “Manual Para Formação de 
Pais e Outros Educadores”.

O “Curso” pode ser dado na Associação 
Famílias (sede ou suas delegações) ou 
noutros centros.

Exige-se um mínimo de 10 Pais para a 
promoção do “Curso” que pode ir até 
um máximo de 16.

CONDIÇÕES PARA A FREQUÊNCIA 
DO “CURSO”

1. Ser Pai/Mãe com filhos;

2. Integrar um grupo como se referiu 
acima;

3. Pagamento de uma inscrição, que 
varia de acordo com a localização do 
seu funcionamento.

MANUAL

A “Formação parental” promovida pela 
Associação Famílias apoia-se no 
“Manual Para Formação de Pais e Outros 
Educadores” (de Mª Luísa de Castro 
Vasconcelos de Aguiar Gomes e Carlos 
Aguiar Gomes) que se encontra neste 
momento na 4ª edição. 

Este Manual é oferecido aos Pais que no 
final do Curso tenham frequentado 2/3 
das acções.

Porque…
precisamos URGENTEMENTE de 
mudar de paradigma educativo, 
mudando a ESCOLA;
(o panorama é desolador, imposto 
para os que querem trabalhar 
(estudar), intolerante e promotor do 
parasitismo cultural, social e 
económico e leva à atrofia dos 
valores espirituais.)

Porque… 
a degradação profunda a que chega o 
sistema de ensino é terrível e 
extremamente preocupante;
(o sistema de ensino, recusando-nos 
a dizer de educação, entrou em 
falência total e o seu colapso é visível 
mesmo aos mais distraídos.)

Porque… 
a promoção da mediocridade é uma 
triste realidade da generalidade do 
sistema de ensino;
(os nossos alunos não são 
preparados para o trabalho e esforço 
mas sim para a busca do prazer fácil 
e do efémero promotores de uma 
baixa rentabilidade e de níveis de 
ignorância que são uma triste 
r e a l i d ade  c on f i rmados  po r  
organismos internacionais isentos.)

Porque… 
o sistema de ensino transformou as 
escolas em lugares onde não dá 
gosto nem segurança permanecer;
(os  c idadãos  cont r ibu in tes  
minimamente atentos já deram 
conta do dinheiro mal parado 
investido em doses massiças no 
sistema de ensino, visível na 
degradação material e imaterial das 
escolas, na perda do respeito devido 
aos educadores e a todos os 
trabalhadores que neles, dia-a-dia, 
dão de si o seu melhor.)

Porque… 
um número  ex t remamente  
significativo de Pais considera a 
Escola como um corpo estranho, 
onde todos os dias e o dia todo 
despejam os filhos que não querem 
e/ou não sabem educar;
(qualquer cidadão algo observador 
da realidade das nossas escolas, 
bem assim como os professores já 
se deram conta que os Pais, salvo 
excepções, são os grandes ausentes 
de um sistema, o sistema de ensino, 
de que devem ser elementos 
presentes e interactivos.)

Porque… 
as reivindicações dos docentes e 

discentes, por vezes justas, 
frequentemente estão descentradas 
da realidade que URGE mudar;
(a realidade observada nas 
manifestações e reivindicações de 
todo o género raramente se situam 
no essencial.)

Assim, URGE:

Libertar a Escola das garras 
tutelares do Estado; 
Promover a qualidade do ensino e 
da educação; 
Exigir o respeito por todos os que 

trabalham na Escola; 
Dar autoridade aos professores 
que são quem, naturalmente, a deve 
deter para o exercício da sua função 
maior – a educação. 
Não há educação para a Liberdade 
e para a Responsabilidade sem o 
reconhecimento e exercício da 
autoridade dialogante mas firme;
Consciencializar os Pais de que a 
sua presença pró-act iva  e  
colaborante na Escola é uma das 
chaves do sucesso de qualquer 
sistema de ensino que também deve 
ser de educação!

(In “Il Delfino” – Centro Italiano de Solidariedade)
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Como vem acontecendo, há já alguns 
anos, na noite de 8 de Setembro, a 
Igreja da Sé Velha enche-se, numa 
manifestação festiva e alegre pelo 
Nascimento de Maria.

Com cânticos e poemas, o momento da 
escuta da Palavra de Deus e da Igreja 
expressa-se em louvor, súplica e 
intercessão.

Antes da bênção e cântico final, uma 
representante deu a conhecer aos 
bragançanos os object ivos da 
Associação, a acção social de ajuda às 
mães grávidas e famílias com carências 
e o grande projecto – Centro de Apoio à 
Vida. Por sua vez, apelou-se para a 
envolvência de todos em favor da 
família e da vida, assim como para a 
participação nas actividades e eventos.

Natividade de Nossa Senhora

Bragança celebrou a Festa daNo corrente ano, contemplámos 14 
famílias desfavorecidas, entregámos 6 
enxovais, distribuímos roupas, calçado 
e bens alimentares.

Uma Sócia ofereceu-nos mobílias de 
quarto de criança que entregámos a 
duas famílias. Para o transporte 
contámos com a ajuda dos Bombeiros 
Voluntários desta cidade.  

Grande parte destes géneros foi 
angariada na Campanha “Mais Natal  
2007”.

Deixamos aqui o nosso agradecimento 
às casas comerciais e aos particulares, 
bem como aos Voluntários que 
colaboraram connosco.

E lançamos já o desafio para a próxima 
Campanha “Mais Natal” 2008, a iniciar 
brevemente.  

Contamos com a aber tura  e  
disponibilidade de todos!

Projecto Enxovais
Desde 1990 que a Associação Famílias, Instituição Particular de Solidariedade 
Social – IPSS (D.R. III Série nº 173 de 29/07/1992), com sede na Rua de 
Guadalupe nº 73 – Braga (telef. 253 611609), vem distribuindo enxovais a 
bebés de famílias carenciadas, em situação de exclusão social. Os pedidos 
continuam.

“É no dar que recebemos”
A situação do país impele-nos a estarmos mais atentos às crianças, os elos 
mais frágeis da sociedade. Esperamos com este apelo encontrar o eco 
desejado!

16 de Outubro

Paróquias da Cidade de Bragança para celebrar a Natividade de 
Maria e Lhe consagrar as Famílias, bem como a Associação 
Famílias e seus Projectos

Desejo de um filho
Papá sabes que crescer, às vezes, não é fácil!

… Quantas dificuldades há que vencer!

Para me tornar um adulto feliz, responsável e independente,
Preciso de ti, Papá!

O Pai como modelo

Tu és uma das minhas primeiras referências.
Pela tua presença, paciência, ternura e amor dás-me confiança 
em mim próprio e na vida.

Tu és o meu confidente.
Conto-te o que me agrada e o que me atormenta.
E tu, se fizeres o mesmo, verás como 
posso compreender tantas coisas.

És o meu companheiro de jogos e de brincadeiras.
Gosto de te ver e adoro quando nos divertimos juntos.

És o meu modelo.
Aprendo a conhecer-me pelos limites que me impões. 
Seguindo o teu exemplo, apresso-me a imitar-te.

És o meu amparo e o meu guia.
Nunca te cansas de me compreender e de me ajudar a resolver os meus problemas.
Encoraja-me a tomar as minhas decisões e a tornar-me autónomo.

És o meu “porto de abrigo”.
É perto de ti que posso acolher-me. Sei que aconteça 
o que acontecer, que nunca deixarás de me dar a mão.

Papá
Espero que um dia me possas ver

Leva-me a sério, apesar de ainda ser pequeno.

A PREVENÇÃO DAS
DROGAS

DIZ RESPEITO A
TODA A GENTE
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 uq ese  st en jaa ,  te as rdne e…P

A Associação Famílias, há já muitos anos, que convida as famílias a formarem-
se, informa-rem-se e a agirem.

De facto, “mais vale prevenir do que remediar…”
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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

até Vilarinho da Furna
No sopé da serra Amarela, no vale do rio 
Homem, junto ao Gerês, já há muito 
corria o rumor na aldeia de Vilarinho da 
Furna: vai ser construída uma 
barragem. Começaram as sondagens, 
depois as escavações e a construção. Texto de Eugénio Pinto

Em 1971 está o muro de betão 
concluído. A água embateu ali. Cresceu 
e submergiu a aldeia. Agora, em tempo 
seco, quando o Homem desce as 
margens, aparecem as pedras, os 
caminhos, os troncos, as casas do 

nada, o silêncio de Vilarinho da 
Furna. Um lugar inesquecível e 
único para um passeio em 
família.

«As pedras vão ficar sempre»

Conta Manuel Antunes que a aldeia nasceu nos anos 
60/70 da nossa era. Consta que alguns dos operários 
que trabalhavam na Geira Romana se aborreceram com 
os «patrões» e resolveram-se juntar-se. Eram sete 
famílias. Contudo, e entre eles, também se zangaram. 
Só três famílias ficaram em Vilarinho. As outras foram 
para o Campo. Passa o tempo, a aldeia cresce, e com 
muitas histórias que se passaram com gentes de 
Vilarinho, a aldeia submerge. «Isto era gente de 
sequeiro, não sabem andar de barco. Mas mais do que o 
aspecto económico, conta o aspecto cultural. A nossa 
gente estava habituada a um regime comunitário. 
Tiveram de partir para outras terras e viver sabe lá Deus 
como. Foi dramático».

O que pagaram pela aldeia, cerca de 21 mil contos, «foi 
um roubo» para João Barroso. Eram 57 famílias, pouco 
mais de 300 pessoas, que tiveram de partir e espalhar-
se, grande parte, pelos distritos de Braga e Viana do 
Castelo. «Penso que tiveram sorte, pois havia muitos 
terrenos e quintas à venda devido à emigração e não 
eram caros. Tiveram a facilidade de comprar novas 
propriedades».

Manuel Antunes diz «que o facto é que a aldeia foi 
submersa, mas de vez em quando vem ao de cima para 
lembrar àquelas pessoas que a destruíram que não o 
deviam ter feito. O espírito de Vilarinho continua a pairar 
sobre estas águas, sobre estas montanhas». João 
Barroso diz «que as pedras vão ficar sempre»; algumas, 
porque «muitas foram destruídas pelas pessoas que iam 
lá ver se encontravam coisas, moedas, e empurravam 
as pedras. Muitas das paredes foram destruídas por 
esse processo».

Manuel Antunes teve a ideia de trazer pedras da aldeia e 
construir uma casa que servisse de museu. E assim foi 
feito. O Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna são 
duas casas da antiga aldeia, adaptadas, mas mantendo 
a característica das casas do povoado. Foi criada a 
AFURNA. «A finalidade de associação é desenvolver, 
salvaguardar e valorizar o património comunitário de 
Vilarinho da Furna», explica. 

E agora, se quiser ir a Vilarinho da Furna, ficam algumas 
sugestões. Primeiro deve passar pelo museu. Encerra à 
segunda. Nos outros dias está aberto das 8h30 às 12h00 
e das 14h00 às 17h00. Fins-de-semana e feriados das 
10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Depois da visita 
ao museu, e se a fizer de manhã, pode almoçar num dos 
restaurantes da aldeia de Campo ou, se levar farnel, não 
faltam espaços agradáveis. De tarde, leve boa 
disposição e vontade de andar. Tem de deixar o carro 
antes da barragem, atravessar o muro de betão e seguir 
pelo caminho que acompanha a albufeira. Demora 
sempre mais de meia hora, talvez um pouco mais. Mas o 
passeio é agradável, silencioso, único. Depois, quando 
vir Vilarinho da Furna, basta deixar que as pedras 
contem as suas histórias. Toda a Família vai adorar…

Segue-se a pé por um caminho estreito junto à albufeira 
que amplia o Homem. Transformam-se as margens, 
cobertas a água não há muito tempo, em cores secas, 
terra estéril. Depois, Vilarinho da Furna aparece baça, 
triste, sombria. Aqui, só habitações de peixes 
descobertas até às próximas chuvas. Há muros caídos 
que, no lento sussurrar, a água leva. Há esteios, terra 
negra onde cresce um manto verde. Vilarinho da Furna 
nada mais é do que pedra lodosa, cor baça de lama. 
Seguram-se algumas paredes. Dá a sensação que tudo 
pode ruir a qualquer momento. Ou, se o desejarmos, 
tudo ali podemos imaginar para construir.

«Nas montanhas da raia nordestina minhota, entre as 
serras da Amarela e do Gerês, insularizados da 
humanidade pela ausência de vias de comunicação, 
alguns aldeamentos de origem remota viveram durante 
séculos numa situação de auto-suficiência estruturados 
numa curiosa organização social comunitária. Vilarinho 
da Furna foi exactamente um desses povoados. No 
entanto, hoje só vive como percurso de memória, pois a 
sua existência foi sacrificada ao desenvolvimento 
tecnológico». Começa assim o texto da exposição no 
Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna. O etnógrafo 
português Jorge Dias viveu algum tempo em Vilarinho 
da Furna recolhendo dados para a monografia 
«Vilarinho da Furna: Uma aldeia comunitária». 
Descreve: «As ruas da povoação oferecem, nos dias 
quentes de Verão, o aspecto de uma pequena babilónia, 
sobretudo às horas de saída e recolha dos rebanhos de 
cabras e ovelhas. Por algumas ruas correm riachos onde 
mulheres lavam, o gado bebe e onde também pessoas 
às vezes se lavam. As galinhas, os porcos e os cães, 
passeiam constantemente por estas ruas, onde se 
amontoam utensílios agrícolas, madeiras para 
construção de carros e, sentadas, pelo chão, mulheres e 
crianças tagarelam e fazem trabalhos domésticos...».

Vilarinho da Furna era uma aldeia serrana, na encosta 
da serra Amarela, no vale do Homem. Uma zona de 
montanha, de vida dura. Conta João Barroso, do Museu 
Etnográfico de Vilarinho da Furna, que a aldeia tinha 
uma «espécie de conselho onde estava representada 
cada família por um membro. Uma assembleia do povo. 
À frente desta junta estava um indivíduo que tinha o 
cargo de juiz ou zelador por seis meses e fazia cumprir 
regulamentos escritos e orais de que as pessoas tinham 
memória. Havia democracia naquele tempo».

Manuel Antunes, sociólogo e presidente da AFURNA, 
Associação dos Antigos Habitantes de Vilarinho da 
Furna, foi o último a sair da povoação. «A minha tia 
estava a viver na aldeia e passámos a passagem de ano 
de 70 para 71. Éramos os únicos que estávamos na 
aldeia. No dia seguinte pegámos na trouxa às costas, as 
últimas coisas que ela tinha, e viemos». Nesse ano, em 
1971, a aldeia já fica submersa, apesar da barragem ter 
sido somente inaugurada a 21 de Maio de 1972. Acabou 
Vilarinho da Furna. Recorda que quando era pequenino 
— nasceu em 1946 — já se falava «que vinha uma 
barragem. Com essa história, nós brincávamos no rio a 
fazer barragens, mal sabíamos que era uma barragem 
que ia destruir a aldeia».

Nos anos 50 tudo começa a tomar forma. Estudavam-se 
os terrenos, faziam-se furos. A barragem estava aí. 
Começa a ser construída em 67. Fecha em 71. Morre 
Vilarinho da Furna.


