
 

 

ABRIL | MÊS DE PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS 2016 

Sendo a proteção das crianças responsabilidade de TODA a sociedade, este é o quinto ano que a Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de São Brás de Alportel adere ao desafio lançado pela Comissão 
Nacional a nível nacional e participa na Campanha do Mês de Abril como o Mês da Prevenção dos Maus 
Tratos, por acreditarmos na importância da PREVENÇÃO antes da INTERVENÇÃO! 
 
 

PROGRAMA DE ATIVIDADES: 

Dias 5 e 6 |terça e quarta-feira  

TOUR AGARRA A VIDA – SKATE PARQUE 

Manhã | 10h00> 13h00 | Recinto do Skate Parque 

>DEMONSTRAÇÃO DE DESPORTOS RADICAIS PELOS MELHORES ATLETAS NACIONAIS 

Tarde| Escola Eb2/3 Poeta Bernardo de Passos e Escola Secundária José Belchior Viegas 

>PALESTRA: “PREVENÇÃO PRIMÁRIA DA TOXICODEPENDÊNCIA E ESTILOS DE VIDA POSITIVOS” 

Org.: Associação Academia de Patins / Apoio: Câmara Municipal / Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

Dia 12 | terça-feira|18h30 | Centro de Artes e Ofícios 

REUNIÃO DO FÓRUM MUNICIPAL DA JUVENTUDE  

> Debate sobre Maus Tratos na Juventude 

Org.: Fórum Municipal da Juventude | Apoio: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

Dia 18 | segunda-feira|18h30 | Av. São Brás [Ponto de Encontro junto ao Pavilhão Municipal] 

CAMINHADA PELA PREVENÇÃO CONTRA OS MAUS TRATOS  

Visita à nova Estação de Treinos “Street Workout” 

Traga uma camisola azul e junte-se a nós!  

Org.: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

 

E porquê Azul? A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se em 1989, na Virgínia, E.U.A. quando 

uma avó, Bonnie W. Finney, amarrou uma fita azul à antena do seu carro “para fazer com que as 

pessoas se questionassem”. 

A história que Bonnie Finney contou aos elementos da comunidade que se revelaram “curiosos” foi 

trágica e referia-se aos maus tratos à sua neta. Pela mesma razão, o seu neto já tinha sido morto de 

forma brutal. E porquê azul? Porque apesar do azul ser uma cor bonita, Bonnie Finney não queria 

esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas negras dos seus dois netos. O azul servir-lhe-ia como 

um lembrete constante para a sua luta na proteção das crianças contra os maus tratos. 

A história de Bonnie Finney mostra-nos o efeito que a preocupação de um único cidadão pode ter, no 

despertar das consciências do público em geral relativamente aos maus tratos em crianças, na sua 

prevenção e na promoção e proteção dos seus direitos. 


