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Cenário demográfico
tendencialmente dramático

A SECRETÁRIA-GERAL da
Associação Portuguesa de Fa-
mílias Numerosas (APFN),
Ana Cid Gonçalves, referiu es-
ts sexta-feira em Coimbra que
o cenário demográfico é “ten-
dencialmente dramático a ní-
vel mundial e a nível nacional”.
Ao intervir na sessão comemo-
rativa do 10.º aniversário do
Centro de Aconselhamento Fa-
miliar (CAF) de Coimbra, a di-
rigente da APFN  apontou co-
mo principais problemas para
esta situação o casamento tar-
dio, o reduzido número de fi-
lhos por casal e a facilitação do
divórcio. No seu entender, es-
tes são factores que em nada
favorecem a construção de
uma sociedade mais justa e “ci-
vilizacional”. Segundo a confe-
rencista, só com (muitas) famí-
lias com três ou mais filhos po-
derá haver reposição da po-
pulação. Caso contrário - e co-
mo está a suceder presente-
mente em Portugal -, “cami-
nhamos para uma sociedade
suicida”. Desta forma, há que
promover políticas públicas
que promovam a união e coe-
são da família, pois “não preci-
samos apenas de mais crian-
ças, mas sobretudo de filhos
que nascam em lares de con-
fiança e onde exista estabilida-
de conjugal”. 

Depois da conferência, fez-
-se o lançamento do caderno
alusivo aos dez anos de funcio-
namento do CAF, bem como
de dois outros projectos asso-
ciados - o “Porto Solidão”, uma

valência que procurará atender
os casos cada vez mais fre-
quentes de solidão e abando-
no, e o “CAF-Jovem”, um ser-
viço de aconselhamento mais
dirigido aos namorados e ca-
sais novos, de modo a prevenir
futuros conflitos e rupturas.

Nascido de uma feliz parce-
ria entre o SDPF e o Instituto
Secular das Cooperadoras da
Família (ISCF), o CAF já aten-
deu mais de 2.200 pessoas, (o
que corresponde a quase 4.000
encontros realizados), conti-
nuando a crescer de ano para
ano o número de solicitações,
embora se mantenham as
principais motivações: confli-
tos conjugais e geracionais.

Com um leque alargado
de voluntários, o CAF Coim-
bra é coordenado, desde o seu
início, por Emília Cardoso, do
ISCF, também responsável pe-
los primeiros atendimentos e
pela triagem, numa dedicação
que se estende pelas 24 horas
do dia.

O CAF, embora seja uma
instituição da Igreja de Coim-
bra, está ao serviço de todas as
famílias, independentemente
do seu credo religioso. Refira-
-se que, na sessão solene que
teve lugar na Casa Municipal
da Cultura, estiveram presen-
tes o Bispo de Coimbra, D. Al-
bino Cleto, do vice-presidente
da Câmara Municipal de Coim-
bra, João Rebelo, e do vereador
da Cultura, Mário Nunes, e do
chefe de gabinete do governa-
dor civil.
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