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Valorizar a família
para aumentar natalidade

▶ Associação Entre Famílias promoveu mais
uma edição das Jornadas da Família

JOANA GONÇALVES

z “É preciso investir na coesão da família como factor
de desenvolvimento em tempos de crise”. A afirmação é
do professor da Universidade
católica do Porto, Américo
Mendes, que participou nas
III Jornadas sobre a Família,
na passada quinta-feira, em
Bragança. Segundo Américo
Mendes, as mudanças sociais
que aconteceram “tiveram um
impacto muito forte na coesão
da família”.
A entrada das mulheres no
mercado de trabalho levou a
uma mudança social que não
foi acompanhada por mudanças nas organizações, no sen-

Importância da coesão da
família em destaque na terceira edição das Jornadas
organizadas em Bragança

tido de compatibilizar a sua
vida familiar e a sua maternidade com a sua actividade
profissional.
O professor da Universidade
Católica do Porto alerta, ainda, para o facto de a “ redução
fortíssima da taxa de natalidade criar problemas muito
graves no futuro, em termos
do envelhecimento da população”.
Também presente na inicia-

tiva, organizada pela Associação Entre Famílias, o Bispo da
Diocese Bragança-Miranda,
D. José Cordeiro, explica que
a família deve ser vista como
património da humanidade.“A
família é uma célula fundamental, é património da humanidade. Por isso, temos
todos que contribuir para que
ela se articule melhor no mundo em que vivemos, para dar
um sentido maior e melhor à
vida”, refere D. José Cordeiro.
No fim da Jornada, o presidente da associação, Francisco
Cordeiro, enalteceu a importância da coesão familiar num
período de crise. “A família
unida, coesa, é uma força importante para que possamos
chegar a uma superação das
situações actuais mais difíceis
que o País atravessa”, remata
Francisco Cordeiro.

