
 A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Montalegre, com o apoio de todos os seus parceiros, associa-se ao Mês 
de Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude, comemoração que decorre durante o mês de abril, em todo o terri-
tório nacional e internacional, com o objetivo de despertar a consciência da comunidade para o seu papel na prevenção 
dos maus-tratos infantis e juvenis, promover a prática de uma parentalidade positiva nas famílias (sem recurso a compor-
tamentos violentos), e consciencializar Crianças e Jovens para os seus Direitos e Deveres. A CPCJ de Montalegre, em colabo-
ração com a rede de parceiros locais, irá desenvolver um conjunto de atividades que se integram nesta vertente preventiva. 
 

História do Laço Azul (Blue Ribbon) 
 

A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se em 1989, na Virgínia, E.U.A. quando uma avó, Bonnie W. Finney, amar-
rou uma fita azul à antena do seu carro “para fazer com que as pessoas se questionassem”. 
A história que contou aos elementos da comunidade que se revelaram “curiosos” foi trágica e referia-se aos maus tratos à 
sua neta. Pela mesma razão, o seu neto já tinha sido morto 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 lembrete constante para a sua luta na proteção das 
crianças contra os maus tratos. 
Esta história mostra-nos o efeito que a preocupação de um único cidadão pode ter, no despertar das consciências do públi-
co em geral relativamente aos maus tratos em crianças, na sua prevenção e na promoção e proteção dos seus direitos. 
 

Por favor, no dia 24 de Abril use uma peça de roupa azul ou  uma fita azul. 
 Coloque-a ao peito, no carro, dê-a aos seus amigos e diga-lhes o que significa. 
 

Todos temos o dever de denunciar situações de maus tratos  
Você pode salvar a vida de uma criança!  
Você pode não ouvir os seus gritos... você pode não ver as marcas... mas preste atenção aos gritos nos seus olhos.- História 
do Laço Azul (Blue Ribbon) 
 

Se suspeita que alguma coisa está a acontecer com os seus filhos,  netos, a criança ao lado... Por favor, aja! Se não obtiver 
resposta, tente novamente!  
 

Pode dirigir-se a:  
 

⇒  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - 962 188 874 

⇒  GNR – 276 510 300 

⇒  Centro de Saúde – 276 510 160 

⇒  Segurança Social – 300 522 736 

⇒  Nº de emergência nacional e permanente:  144  
 

⇒  Um adulto da sua confiança. 
 




