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TERTÚLIA Ao apoio parental,
saúde infantil e educação foram
alguns dos temas em debate na
tertúlia que a Secção Regional
do Centro da Ordem dos Mé-
dicos (SRCOM) levou a efeito
esta semana, com o título “À
Conquista dos Direitos das
Crianças”.

No âmbito do ciclo de tertúlias
“Portugal, 40 anos de Democra-
cia”, a sessão, que se realizou no
Restaurante Gustav, na Quinta
de S. Jerónimo, teve entre os
convidados o médico Agostinho
Almeida dos Santos, que focou
o seu discurso na baixa taxa de
natalidade que se verifica ac-
tualmente, no nosso país, afir-
mando que «a demografia por-
tuguesa é motivo de preocupa-
ção e pode ser dramática no fu-

turo». Recordando que, se-
gundo o Instituto Nacional de
Estatística (INE), «há cerca de
130 seniores para cada 100 jo-
vens», relembrou que de 12 a
15% dos casais não consegue ter
filhos «devido a problemas de
saúde», não esquecendo os fac-
tores económicos, que nesta al-
tura, são, também, causadores
da baixa taxa de natalidade.

Ao longo da tertúlia, a Con-
venção Internacional dos Direi-
tos das Crianças esteve sempre
presente, garantindo a psicóloga
Rosa Ataíde que «os Direitos das
Crianças são uma conquista
que ainda não está terminada
mas por que todos temos de lu-
tar», quer pela «segurança, pela
saúde, formação, pelo desen-
volvimento e pela educação»,

relembrando o importante pa-
pel da família para a garantia
destes direitos.

Para comentar toda a tertúlia
esteve presente Jorge Seabra,
ortopedista infantil, que, ao falar
sobre os direitos das crianças e
a forma como estas são tratadas
hoje em dia, afirmou que «o
barco apanhou um rombo e
está prestes a afundar-se», nesta
sociedade «que não está a tratar
bem as crianças».

A tertúlia foi moderada por
Noémia Novais, com notas in-
trodutórias de Carlos Cortes, da
Ordem dos Médicos, e de Fer-
nando Martinho. Como convi-
dados estiveram, ainda, a as-
sistente social Paula Duarte e a
pediatra Maria do Céu Ma-
chado. T.P.

Direitos das crianças: conquista
que ainda não está terminada

Na tertúlia participaram Maria do Céu Machado, Agostinho Almeida Santos, Noémia Novais, 
Rosário Ataíde e Paula Duarte
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