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Hoje celebra-se o Dia Mundial da Criança. O dia em que as crianças são os protagonistas.
Este dia tem um significado muito especial, pois assinala o reconhecimento para as crianças do estatuto social de
cidadão, titular da universalidade dos direitos do Homem, tal como consagrados na Convenção dos Direitos da
Criança, das Nações Unidas.
As comemorações associadas a este dia e o simbolismo que o caracteriza devem, pois, constituir uma motivação e um
estímulo para ir mais além, para fazer lembrar que é nossa responsabilidade construir uma sociedade que garanta às
crianças um crescimento harmonioso e lhes proporcione formas adequadas de desenvolvimento.
Para o Governo, a defesa dos direitos das crianças constituem um compromisso e um desafio decisivos.
Para tal, temos vindo a assumir como uma prioridade da governação, a protecção das crianças e dos jovens, para o
que definimos, assim, um sistema mais eficaz, assente no respeito inalienável do Direito e dos Direitos.
O conjunto de políticas e medidas criadas tem procurado articular uma dupla estratégia: a promoção do desenvolvimento e a protecção social das crianças e das famílias.
Com a consciência clara de que esta intervenção não pode ser isolada dos contextos familiares, sociais, económicos,
culturais e territoriais em que se insere, as políticas e medidas, para além de assegurarem um sistema de protecção de
garantia dos direitos, têm subjacentes o princípio da multidimensionalidade e da territorialidade, significando que a
resposta procura ser integrada, quer na sua forma, quer nos diferentes níveis de intervenção.
Estes compromissos são os do Governo, mas são também compromissos que deverão envolver toda a sociedade e dos
quais ninguém se pode demitir - apostar nas crianças para que vivam como cidadãos de pleno direito.

Idália Moniz
Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação

A MAGIA DE SER CRIANÇA,
A RESPONSABILIDADE DE SER ADULTO
Todos os anos há um Dia Mundial da Criança, mas todos os dias são da criança e das crianças, porque elas são a reserva
de esperança que leva os adultos a acreditar que vale a pena tornar este mundo mais humano, tolerante e justo para que
elas possam habitá-lo com alegria.
Enquanto houver no mundo crianças a morrerem de fome e de doença em cada minuto que passa e mais de 350 mil crianças-soldados em países de três continentes, o Dia Mundial da Criança não pode deixar de ser um tempo de preocupação e
de combate cívico e moral.
Este não é um dia para dar presentes, mas para estar presente. Não é um dia para comprar afectos, mas sim para partilhar
afectos. Não é um dia para repetir as rotinas que o tempo e a vida banalizaram, mas sim um dia para criar as surpresas
que a imaginação e a ternura colocam ao nosso alcance.
Vivemos numa sociedade e num tempo dominados pelos valores e pelos padrões do consumo mais desenfreado. Porém, não
é nesse modelo que deve assentar o crescimento e a visão do mundo que as crianças constroem no seu caminho para a
idade adulta. As crianças, mais do que nunca, precisam de princípios em vez de interesses, de causas em vez de conveniências, de sonhos em vez de exigências sempre satisfeitas pelos adultos.
Uma criança não é nem pode ser vista como um adulto em miniatura. Uma criança é um ser em permanente evolução e transformação, que se desenvolve no quadro complexo que resulta da combinação das dinâmicas familiar, escolar e social. Uma
criança é sempre um futuro anunciado num presente pontuado por interrogações e inquietações que ninguém pode ignorar
ou adiar permanentemente.
Uma criança pode e deve ajudar os adultos, sejam eles pais ou professores, a perceberem o sentido mais profundo e exaltante da palavra “responsabilidade”. Tornamo-nos melhores quando compreendemos as crianças, quando aprendemos a
dialogar com elas, quando partilhamos a sua curiosidade e a sua criatividade, quando conseguimos ter a idade delas, não
para nos infantilizarmos mas para crescermos ainda mais espiritual e moralmente.
As crianças precisam de referências, exemplos e estímulos que lhes proporcionem estabilidade e segurança. Na sociedade
da velocidade, da pressa, da falta de tempo para ver, para sentir e para pensar, o espaço que lhes cabe é cada vez mais
minguado, mesmo que queiramos dar a ideia de que é ilimitado.
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As crianças não precisam de mais brinquedos, de mais jogos, de mais distracções. Precisam, isso sim, da oferenda do tempo
que lhes é devido e dos afectos que o podem povoar. Não se podem comprar sentimentos, emoções e sonhos nas grandes
superfícies comerciais, pois esses bens imateriais é no nosso coração que moram, e não estão à venda, porque não têm nem
podem ter preço.
Para as crianças, todos os verbos do futuro conjugam-se no tempo presente. O poeta Ruy Belo, desaparecido há três
décadas, dizia, num belo soneto, que, no tempo da infância, “tudo era possível, era só querer”. É essa ilusão que torna a
infância mágica e que, por vezes, nos faz esquecer que a realidade é muito mais dura e cruel.
As crianças podem gostar da fantasia, mas detestam a mentira. É preciso usar, no diálogo com elas, a sinceridade que ilumina e a franqueza que gera confiança. Só assim as crianças, tornando-se adultos, acabarão por compreender que a liberdade e a felicidade se conquistam e não se recebem de presente, porque, para serem estáveis e perenes, exigem esforço,
luta, regras, valores, princípios e escolhas que raramente são fáceis.
Não é nem nunca foi fácil ser criança, mesmo que os adultos gostem de fingir que são crianças para melhor poderem comunicar com elas. Uma criança é uma criança e um adulto é um adulto. Confundir estas duas realidades é criar paradoxos e
equívocos que não ajudam nem uns nem os outros.
Uma criança não é um brinquedo, nem um animal de estimação, nem uma forma de divertimento. É um ser humano que
reclama atenção, afecto, tempo e compreensão. Tudo, neste mundo, parece ter sido feito para lhe oferecer um trono, mas
esse trono é, na maior parte dos casos, feito de enganos. Vamos, pois, ser autênticos com as crianças, sem temer a autoridade, a responsabilidade e a clareza que elas esperam de nós.
Para se desenvolverem de forma correcta, devem descansar o suficiente, brincar o suficiente, ter uma alimentação saudável,
horários adequados e disciplinadores, hábitos bem estruturados, contacto regular com a natureza, acompanhamento médico frequente e atento, espaço para se sentirem livres mas em segurança, hábitos de higiene bem definidos e, acima de tudo,
tempo para estar com a família e com os amigos. Essas funções não cabem num ecrã de televisão nem numa consola de
jogos. Não há pais nem avós electrónicos que substituam os de carne e osso, pois esses é que são os verdadeiros suportes
da atenção e do afecto.
No Dia Mundial da Criança, vamos dar às crianças o que não se vende nas lojas nem nos mercados. Vamos dar-lhes a ternura que as conforta, a atenção que as engrandece, o afecto que as humaniza e o sentido de responsabilidade que as faz
crescer por dentro. Assim, tudo fará mais sentido, até a magia de ser criança.

José Jorge Letria
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Só somos
crianças uma vez
Era uma vez um país com mais ou menos 2 milhões de meninos e meninas. Meninos e meninas com
sonhos, desejos e vontades. Era uma vez o mesmo país, com outros tantos milhões de pais e mães
que se preocupam e que aprendem diariamente a difícil arte de amar, proteger, desenvolver e fazer
crescer.
A história de alguns deles tem de ser contada. Com o amor, a alegria, a sabedoria e, às vezes, a
dureza que representa as suas vidas. Com o encanto de quem ganhou, encontrou, perdeu, reencontrou ou reformulou o direito de amar, o direito ao colo, aos abraços e à segurança.
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Amor
O meu nome é Inês e só preciso de uma mão para
dizer quantos anos tenho. E ainda bem, porque no
domingo passado parti o braço da outra mão,
quando dei um grande pulo do sofá. Um pulo tão
grande, tão grande, tão rápido, tão rápido, que a
mão da minha mãe já não foi a tempo para me
agarrar.
Há dias perguntaram-me o que faz falta às crianças
para serem felizes. Eu vou falar de mim, dos meus
amigos do parque infantil e dos colegas da minha
sala. É muito simples, ouçam-me bem.
Preciso de alguém que me empurre o baloiço quando vou ao parque infantil. Preciso que a minha mãe
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e o meu pai cheguem do trabalho para eu lhes dar todos os desenhos que fiz. Preciso de saber que
continuam a gostar de mim mesmo que eu parta aquela jarra que adoram, ou quando eu choro muito
alto porque não quero ir para a cama ou, quando zangada, digo que não gosto deles. Preciso que
me abracem. Preciso que me dêem colo quando estou cansada, mesmo sabendo que já sou grande
e muito pesada. E pronto, sei que às vezes preciso que ralhem comigo quando vou fazer um disparate, quando ponho um banco para chegar à prateleira das bolachas ou quando acredito que sou
a mulher aranha e salto de todo o lado. E também preciso de alguém que me explique porque é que
comer mais legumes faz com que eu seja mais forte, mais alta e mais bonita.
Quero sentir que me protegem dos desconhecidos, que não deixam que me façam mal ou me levem
para longe de vocês. E também quero que me protejam dos monstros que às vezes dormem debaixo
da minha cama. Quero que todos os natais o meu pai, a minha mãe, os meus avós e os meus tios
me ajudem a fazer a lista das prendas. Quero que me dêem muitos miminhos quando levo uma vacina e me expliquem porque é que as vacinas são boas e não me deixam ficar doente. E, já agora,
quero um penso rápido, grande e com cores, para mostrar a todos lá na escola. Quero que me
expliquem porque é que não posso usar sandálias nos dias de chuva e porque é que a t-shirt de
manga curta não é para usar no Inverno. Quero que na minha escola todos os meninos gostem de
lá estar e que, mesmo sem os meus pais lá estarem, ninguém me possa fazer mal. É pedir muito?
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Esperança
Chamo-me Paulo e, há pouco tempo, fiz 8 anos. Vivo aqui no Lar desde pequenino. Já tive um pai
e uma mãe dos quais cedo aprendi a desistir porque de mim, ainda mais cedo, parecem ter desistido. Por isso, tenho um sonho, que vos vou contar agora.
Preciso de ter uma família. Um pai, uma mãe, um quarto, um tractor de plástico, um carro telecomandado, um edredão com carros de rali a combinar com os cortinados. Uma mãe para me ir buscar
todos os dias à escola e dar-me um beijo que me deixe envergonhado. Umas cavalitas para ver o
mundo de lá de cima, uns braços para me atirarem ao ar. Muitas fotografias só de mim e dos meus
castelos de areia das férias na praia e do meu primeiro dia de escola com o bibe dos quadradinhos.
Muitos mimos e leite quente quando estiver com gripe. Se calhar um avô e uma avó que me dêem
chocolates às escondidas, que me peguem ao colo quando eu estiver cansado de andar ou enquanto me contam uma história antiga, daquelas que não metem monstros nem naves espaciais, só gatos
com botas e meninas com capuchinhos vermelhos.
Quero que saibam o que me custa, às vezes, ficar o fim-de-semana no Lar, quando os meus colegas
da escola me dizem que vão à terra com os pais, ou que os tios e os primos vão lá almoçar no domingo, ou que vão à praia com os irmãos mais velhos fazer surf. Quero que saibam o que me custa, por
vezes, quando vamos de férias para a praia com os outros miúdos, que as outras pessoas saibam que
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nós somos de um lar de meninos abandonados,
porque somos um grupo grande, porque temos
chapéus iguais, porque as sandes são distribuídas a
todos à mesma hora, porque até as fotografias são
tiradas em grupo com os monitores.
Quero que me peçam opinião. Também quero saber
muita coisa. Quero saber quem tem olhado por mim
este tempo todo. E se alguém olhou pela minha
família. Quem tem decidido para onde vou, com
quem não devo ficar, para onde não posso ir. O
meu pai, a minha mãe, o Director, a D. Luísa da cozinha, a Dra. Teresa? Já me mostraram a alguém
que procurasse um menino, de olhos castanhos, de
cabelo escorrido e franja para os olhos? Alguém
que quisesse um filho que não fosse muito bonito,
mas que promete portar-se bem e que faz sempre os
trabalhos de casa, mesmo que sejam muitos?
Mostraram? Já disseram a alguém que eu existo e
que quero um pai e uma mãe e talvez um avô e uma
avó? Quero saber. Sabem?

LAR
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Felicidade
O meu nome é João. A minha mãe é Maria. Era ela ainda adolescente como eu agora sou, quando teve que me deixar a viver com a minha tia. No bolso deixou-me umas pedrinhas brancas:

- Vão-te dar jeito. Assim sabes sempre o caminho para chegares a mim.
E eu acreditei, porque afinal já existia uma história assim e parece que as migalhas de pão é que
não funcionaram. As pedrinhas brilham sempre no escuro.
A partir daí, e como a minha tia achou que eu não estava bem com ela, as pessoas começaram a
aparecer e a desaparecer da minha vida com alguma rapidez. Só olhava mais uma e outra vez para
as minhas pedrinhas de cada vez que conhecia uma nova instituição, os vários quartos onde dormi
com outros rapazes que, como eu, também devem ter tido, algures, uma tia onde a mãe os deixou.
Fui conhecendo muitos adultos que me iam lembrando que não tinha ninguém na vida, e que estranhavam as vezes que me brilhavam os olhos ao ver a fotografia da minha mãe. Depois de algum
tempo, quando já andava eu desconfiado que tinha perdido o caminho até à minha mãe, entregaram-me numa outra casa. Aí ensinaram-me que cada um tem a família que tem, que eu não tive a
culpa da minha mãe ter achado melhor eu ficar com a minha tia e que provavelmente seria melhor
saber porque o tinha feito.
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E então, eu achei que, finalmente, podia falar das
minhas pedrinhas brancas que carreguei no bolso
tantos anos, e que coloquei no caminho de cada vez
que mudei de instituição. Aquelas que brilham à luz
da lua e que ninguém (mesmo ninguém) pode apagar. Falei também das vezes que senti a minha mãe
a bater à porta dos sítios por onde passei. Poucos
dias tinham passado quando me disseram

- Olha, não ouves bater à porta agora? Deve ser
a tua mãe!
E então pensei que, provavelmente, a campainha
das outras instituições estava estragada, ou então
era a porta que não abria, ou então era a lua que
não brilhava.
A partir desse momento, o caminho das pedrinhas
foi feito, aos poucos, para fora da instituição até à
casa da minha mãe. Até à casa onde vivo hoje e
vou ser feliz para sempre. Como nas histórias.
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Partilha
Fui mãe aos 38 anos, no dia em que o Pedro entrou
pela primeira vez na minha casa, tinha então 3
anos.
Quando decidi que queria ser mãe de uma criança
já nascida, muita gente me tentou convencer que
era uma grande aventura, que estando sozinha não
conseguia, ainda por cima, uma criança com deficiência, diferente dos outros meninos.

- Porque não tens antes filhos teus? Sabes lá
quem vais trazer para casa…
Dizia-me quem não entende o que significa ser pai
e mãe do coração. Quem não conhece o prazer de
ter uns olhos doces que nos perscrutam todos os
dias pelo nosso amor, uns olhos que depositam em
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nós todas as esperanças de que tudo vai correr bem. Quem não conhece o prazer de ter os braços
doridos de tanto dar colo a um corpinho de criança que ainda quer ser bebé e que quer também
recuperar todo o tempo perdido. Ou quem não tem para recordar o momento mágico em que, no
nosso primeiro encontro, descobri aqueles olhos castanhos, no meio de vários, e soube que eram
meus mesmo antes de me dizerem que aquele era o meu Pedro.
Hoje, passados 4 anos, sinto que a minha vida e a do Pedro não podiam deixar de se cruzar. Penso
que já não poderia passar sem os nossos passeios de bicicleta, sem as nossas manhãs de sábado a
ler o jornal e a fazer desenhos numa esplanada, sem as birras que ainda faz às vezes para largar
a televisão e vir para o banho, sem as noites em frente aos livros de história a explicar-lhe como
foram os Descobrimentos.
Também tenho preocupações. Muitas. Preocupa-me, um dia, não ser capaz de explicar, com amor,
objectividade e isenção, as dúvidas e revoltas sobre o seu passado, que já conhece desde há muito
tempo. Preocupa-me que, um dia, eu lhe falte e que ele não sobreviva com a sua diferença. Preocupame, um dia, o Pedro possa achar que, afinal, gostaria mais de viver com a mãe biológica que pouco
conheceu. Preocupa-me que alguém o possa magoar na escola com aquelas crueldades de que as
crianças são capazes, ou que ele pense, nem que seja por um instante, que foi uma segunda opção.
Preocupa-me que…

- Ó mãe, estás a pensar em quê? Sabes que às vezes sinto que gosto de ti desde que nasci?
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Vitória
Sou a Joana. Tenho 16 anos e uma filha linda.
A minha mãe nem sempre foi capaz de me ensinar a melhor forma de ser menina, de me ensinar a
ter tempo de aproveitar aqueles que dizem ser os melhores anos da vida. Talvez por isso me apressei a ser mulher e a tentar entender os sinais que o meu corpo me dava, quando descobri que gostava do pai do meu filho e depois quando descobri que estava grávida.
Muita gente já me disse, com ar sério, que sou mãe adolescente, o que não deixa de ser verdade
porque reúno as duas condições. Mas o que será que me distingue de todas as outras mães do
mundo, mulheres, como eu?
Será porque, ás vezes, tenho muitas dúvidas se estarei a fazer tudo bem, tudo certinho? Será que é
porque me preocupo se encontrarei vaga para ela numa creche aqui perto, que me deixe chegar
todos os dias a horas ao trabalho? Será que é porque me faz falta saber que a minha filha ficará
segura quando a lá deixar? Será que é porque, às vezes, tenho medo porque acho que não sou
capaz e quero desistir? Será que é porque, às vezes, me faz falta ter alguém, para além da minha
mãe, com quem partilhar as minhas dúvidas e angústias? Será que é porque me assustei quando, na
maternidade, me disseram de repente todas as vacinas que tinha que dar à minha filha, as consultas que tinha que fazer, as vezes que tinha que lhe dar de mamar, o que eu não podia comer para
não dar mau sabor ao leite? Será que é porque, por vezes, fico preocupada se terei sempre
condições para lhe dar o melhor? Se calhar é por isso.
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Mas posso dizer que embora inesperada, a minha
filha é amada desde que nasceu. Posso também
dizer que o pai da minha filha foi o primeiro rapaz
que amei realmente na vida. O que é que posso
dizer mais? Posso dizer tenho pena de não ter sido
criança quando o podia e devia ser, que gostava de
ter tido oportunidade para brincar mais um bocadinho, para dormir até mais tarde ao fim-de-semana,
para sair com as minhas amigas para a discoteca,
oportunidade para mandar muitos, muitos sms por
dia para todos os amigos que conheço, mais tempo
para não ser responsável, para namorar outros
namorados, andar só de mão dada, mais tempo
para que a minha mãe cuidasse de mim e me viesse
trazer o pequeno-almoço à cama. Mas, como já vos
disse, sou um bocado apressada e, agora que já
aqui cheguei, penso que cheguei a ganhar. A ganhar porque hoje sei que, agora que sou mulher e
mãe, vou tentar fazer com que a minha filha seja
menina no tempo dela, que aproveite o meu colo até
ser crescida, os amigos, os cadernos e a alegria de
levar uma mochila nova para a escola.
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Aprendizagem
Chamo-me Manuel, tenho 34 anos e iniciei há pouco tempo uma das maiores viagens da minha
vida. Directamente para os meus braços abertos, do tamanho do mundo, chegou o pequeno
Francisco, filho que sempre sonhei e imaginei, mesmo sem o saber. Nasci como pai. Sei que nascem
pais e mães todos os dias, mas deixem-me contar a minha história. História de pai nascido, em formação contínua e crescimento constante.
Acho que quando um adulto se torna pai ou mãe experimenta vários sentimentos ao mesmo tempo,
muitas vezes incoerentes. Oscilamos entre sensações de plenitude e felicidade, amor e alegria, admiração e orgulho, por aquele pequeno ser que será a continuação de um pouco de nós, e os sentimentos de cansaço, confusão e preocupação. Às vezes, chego mesmo a pensar que não estou suficientemente preparado para a nova missão…
Há tantas mudanças para fazer e tantas coisas novas para aprender! Parece que nós, pais e mães,
também precisamos de alguém que cuide de nós e nos oriente. E de alguém que nos dê colo depois
de uma noite mal dormida, ou depois de um choro que não sabemos se é fome, sono, frio, calor,
tristeza, ou que nos ajude a gerir (sem corar!) aquelas birras monumentais em pleno corredor dos
brinquedos no supermercado.
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Acredito que ser pai e mãe significa aprender qualquer coisa todos os dias e ninguém, nem os
maiores peritos na matéria, têm todas as respostas e soluções para as dúvidas e problemas. Muitas

vezes, encontrar a solução adequada é uma
questão de tentativa e erro. Eu demorei algum tempo
até descobrir o quanto o Francisco gosta de adormecer bem enrolado numa manta, mesmo quando está
calor.
Tenho aprendido também que nenhum pai ou mãe
consegue fazer tudo na perfeição. Eu consigo que o
Francisco coma a sopa toda sem sujar o babete,
enquanto que a mãe consegue acalmar-lhe o choro,
assim que começa a cantar.
Ser pai ou mãe é também aceitar que se precisa de
apoio e que necessitar de apoio não é um sinal de
fraqueza ou incapacidade, mas que é um trabalho
demasiado difícil para o fazermos sozinhos. É uma
arte de equipa, onde os nossos filhos também
entram e onde os nossos dons individuais se podem
complementar entre si.

- Então, que dia é hoje? É o dia das crianças e
também de todos nós!
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