
 

 

 

 

 

 

 
Núcleo Hospitalar de Apoio a 

Crianças e Jovens em risco do CHBV 

 

História do Laço Azul (Blue Ribbon) 

 “O Azul funciona para mim como um constante lembrete/alerta para lutar pela 

proteção das crianças” Bonnie W. Finney 

“Desconfinar os Afetos” 

O último ano não tem sido fácil… Os desafios a que fomos sujeitos, 

superaram o nosso imaginário e as mudanças chegaram sem sequer avisar… 

 Fomos obrigados a separarmo-nos dos nossos entes queridos - filhos, pais, 

irmãos, avós - e dos nossos amigos, que são o nosso suporte emocional. Foram 

sacrifícios pessoais muito grandes e de enorme desgaste emocional. A saudade é 

algo que dói. O telefone e a internet ajudaram, mas ficou muito aquém do 

necessário… da presença, do abraço, dos beijos, dos miminhos…  

Chegada a hora de desconfinar, com a calma e prudência necessária, 

impõe-se reorganizar o trabalho e a vida pessoal e familiar de forma interligada, 

garantindo o nosso Bem-Estar e a nossa qualidade de vida.  

Necessitamos de DESCONFINAR OS AFETOS! 

O mês de abril é o mês dedicado à prevenção dos maus tratos na infância. 

Um dos símbolos desta campanha é o Laço Azul. 

A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se em 1989, na Virgínia, 

E.U.A. quando uma avó, Bonnie W. Finney, amarrou uma fita azul à antena do seu 

carro para fazer com que as pessoas se questionassem. 

A história que Bonnie Finney contou aos elementos da comunidade que a 

interpelaram foi trágica, contando os episódios de maus-tratos à sua neta. O seu 

neto já tinha sido morto por maus tratos, de forma brutal. E porquê azul? Porque 

apesar do azul ser uma cor bonita, Bonnie Finney não queria esquecer os corpos 

batidos e cheios de nódoas negras dos seus dois netos. O azul servir-lhe-ia como 

um alerta constante para a sua luta na proteção 
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das crianças contra os maus tratos. 

A história de Bonnie Finney demonstra-nos como o efeito 

da preocupação de um único cidadão pode ser eficaz no 

despertar das consciências da população, relativamente aos 

maus-tratos contra as crianças, na sua prevenção e na 

promoção e proteção dos seus direitos. 

Além de assinalar este dia e de nos recordarmos que esta realidade existe, 

continuamos a apostar que, a melhor forma de prevenção, é a de cultivar o bom 

trato, começando em cada uma das nossas casas. 

O Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NHACJR) do 

CHBV em parceria com a CPCJ de Aveiro, quer comemorar este mês com todos 

os profissionais do CHBV e a população de Aveiro, contribuindo para um 

desconfinamento de afetos em família, superando o que ficou suspenso no tempo.  

Neste sentido, apelamos que os leitores e membros desta comunidade, se 

envolvam em “desafios em família”: 

A construção de um laço azul e o enverguem ou utilizem durante todo o 

mês de abril (na janela, no carro ou trazê-lo na lapela).  

Convidamos também a comunidade a vestir-se de azul no dia 14 de abril 

com o intuito de despertar consciências para a necessidade de cuidarmos das 

nossas crianças e jovens, combatendo os maus tratos físicos e psicológicos. 

No jornal Diário de Aveiro será também publicado o calendário “Afetos … A 

melhor forma de Prevenção”, sendo partilhadas dicas e estratégias diárias, com o 

objetivo de viver cada dia do mês em partilha com os nossos de casa com 

atividades e cuidados. 

Informamos, ainda, que o edifício da Capitania estará iluminado 

de azul como forma de assinalar esta iniciativa entre os dias 5 e 12 de 

abril. 
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Todos, em comunidade, temos um papel na prevenção dos maus 

tratos. Todos juntos, podemos fazer a diferença!  

“ Que seja eterno tudo aquilo que nos faz bem”… os Afetos 

 

 

Marisol Pinhal - coordenadora do NHACJR do CHBV e membro cooptado da CPCJ 

de Aveiro 

Beatriz Reis – Presidente da CPCJ de Aveiro 
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