Fórum da Abrigo reúne
especialistas e figuras
nacionais

Encontro

MONTIJO

decorre hoje no Cinema Teatro Joaquim

cTAlmeida

Desfile de notáveis e especialistas
no fórum da Abrigo

Joana Marques
Vidal, Manuela
Ramalho Eanes e
Luís Villas-Boas são

0

IV Fórum

da Abrigo
Portuguesa

corre

durante

-

o dia

jo várias
cionais

personalidades

na-

ligadas à problemática

Joana

estado da Justiça, Anabela Pedroso. Nuno Canta, presidente

da Câmara Municipal do Montijo é outra das presenças já
confirmadas,
de abertura.

a sessão

para a UNICEF.

0 painel da tarde, sobre

de ser

o

tema 'ser criança em Portugal',
apresenta Rui Fiolhais, presidente do Instituto de SeguranCar-

ça Social, Luís Villas-Boas,

'Séc. XXI - o desafio

los Ferreira

criança' é o tema deste quarto

Faculdade de Motricidade

encontro

mana da Universidade

sidente

go.

0 debate

é repartido

por

boa, e Ana Melo, investigadora

dois

painéis.

0 primeiro,

su-

da Universidade

honorária

do Instituto

promovido

pela Abri-

bordinado ao tema 'ser criança
no mundo', tem como oradores

As-

ça e Luís Villas-Boas, director
do Refúgio Aboim Ascensão,

Javier

de

são alguns dos nomes confir-

cologia

mados num programa que conta também com a secretária de

pletense

de

para

mité Português

Marques Vidal, Procuradora-Geral da República,
Manuela Ramalho Eanes, prede Apoio à Criança, Laborinho
Lúcio, antigo ministro da Justi-

Apoio à Criança, que de-

todo

09 horas da

manhã, no Cinema Teatro Joaquim d'Almeida traz ao Monti-

infantil.

alguns dos nomes
confirmados.
O debate anda à
volta do desafio
de ser criança no
século XXI
sociação

hoje, a partir das

Urra,

de Psi-

professor

da Universidade

de Madrid,

Com-

Manuela

Eanes e Rosa Coutinho,

do Co-

Alexandra

Laborinho

da

Neto, professor

Hu-

de Lis-

de Coimbra.

Lúcio

(Juiz

Conse-

lheiro do Supremo Tribunal
Justiça

e

Borges (Jornalista)

Jubilado)

de

assumem

moderação dos painéis.
"0 objectivo destes eventos

a

é colocar a temática da Criança na ordem

do dia", refere a

associação, considerando que
se trata de "algo que foi conseguido" nas edições anteriode
res", devido ao conjunto

personalidades de relevo e de
técnicos de excelência na proda Criança, que têm

blemática

marcado

presença como oradores nos fóruns da Abrigo".
Para este ano, a instituição

tem a "expectativa" de que "o
impacto e interesse provocado
em todos os que assistirem,
seja ainda maior".

- Associação Porde
Apoio à Criança" é
tuguesa
uma IPSS, com Utilidade PúA "Abrigo

blica, que tem como objectivo
principal

a criação e manuten-

rigo, sempre em constante articulação estreita com outras
entidades com competência
em matéria de infância e ju-

ventude no sentido de proteger
e potenciar
talecimento

crianças

bem-estar e for-

o

das famílias

de risco e/ou perigo.

integrado

nas

da associação,

está

Igualmente,
actividades

em funcionamento

o projecto

Investigação,
dade de Investigação

Abrigo

ças em Risco,

que pretende

em situação de risco em Portugal e reunir toda a bibliografia já existente e em produção
sobre esta área, actualmente
na Biblioteca

Municipal

cochete.

ças em Risco.
A par deste projecto,

Se está interessado,

go Famílias

tem em funciona-

uma Uniem Crian-

promover a investigação científica no âmbito das Crianças

ção de um Centro de Acolhimento Temporário para Criana Abri-

com

e jovens em situação

Inscrições
par no encontro.

de Al-

livres e no local
pode ainda partici-

As inscrições

são gra-

mento, desde Maio de 2015, a

tuitas e podem ser feitas no local, no Ci-

resposta social C.A.F.A.P. (Cen-

nema Teatro Joaquim

tro de Apoio

selhamento

Familiar

e Acon-

Fórum Abrigo é aberto,

Parental),

nos con-

todos os técnicos

celhos de Montijo e Alcochete,
com o objectivo

de intervir com

famílias com crianças e jovens
em situação de risco e/ou pe-

instituições

d'Almeida.

0

IV

não apenas a

que trabalhem

em

de cariz social e entidades

ligadas à problemática

da Criança, mas

também a todas as pessoas em geral.

