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Largada de balões 
contra o "bullying"
atividade
A Associação Anti-
-Bullying com 
Crianças e Jovens 
sensibilizou para a 
temática.

 Rita cunha

O  
Dia Mundial do Com-
bate ao Bullying foi 
ontem assinalado 
em Braga de dife-

rentes formas, em vários 
estabelecimentos de en-
sino. A Associação Anti-
-Bullying com Crianças e 
Jovens marcou a efemé-
ride com uma largada de 
balões brancos e verdes, 
na Avenida Central.

Também ao longo do 
dia, numa banca monta-
da em pleno centro da 
cidade, elementos da as-
sociação desafiaram os 
transeuntes a escreverem 
num papel uma mensa-
gem sobre o tema. Algu-
mas das frases foram co-
ladas nos balões.

À margem da iniciativa, 
Lúcia Fernandes, mãe de 
Nélson, um jovem com 15 
anos de idade que faleceu 
em 2014, alegadamente 
vítima de "bullying", ex-
plicou que o dia de on-

Balões verdes e brancos "transportaram" mensagens deixadas por transeuntes

Como mensagem, Lú-
cia Fernandes pediu a 
todos os agressores que 
reflitam antes de agir. 
«Pensem se iriam gostar 
que vos fizessem o mes-
mo», disse.

Também presente, 
Paulo Costa, mentor da 
associação e investigador 
da UMinho,  mostrou-se 
bastante satisfeito com 
as múltiplas atividades 
desenvolvidas ao longo 
do dia. Como exemplo, 
destacou os laços anti-

tem foi «muito especial». 
«Foi uma luta, muitas 

noites sem dormir, mas 
hoje é o dia em que digo 
que existe uma associa-
ção em nome do meu fi-
lho. Tenho fé que irá aju-
dar outras crianças, tanto 
vítimas como agressoras, 
bem como os pais a te-
rem mais consciência do 
que os filhos andam a fa-
zer na escola», referiu, ga-
rantindo que continuará 
a dar voz a todas as crian-
ças que necessitem. 

-bullying feitos pelas 
crianças da Escola Bási-
ca de Real. 

Ontem, tomaram pos-
se os órgãos sociais da as-
sociação, que pretende 
realizar um trabalho em 
rede. «Para a semana va-
mos tentar estabelecer 
parcerias com empre-
sas», adiantou. 

Dos planos faz ain-
da parte a realização, no 
próximo ano, em Braga, 
das primeiras jornadas 
"anti-bullying".

O Agrupamento de Escolas Dr. Francisco 
Sanches assinalou o Dia de Combate
ao Bullying com a realização de um laço 
humano gigante com mensagens.

ontem

Braga Tenho fé que esta 
associação irá ajudar 
outras crianças. 
LÚCIA FERNANDES
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