
 

 

“O Silêncio tem Voz: Diz não à violência contra as Pessoas Idosas” 

Campanha de Sensibilização da CPI que envolve 12 mil alunos do Norte do país 

arranca no dia 14 de Junho 

 

O Silêncio tem Voz é uma campanha de sensibilização contra a violência sobre as pessoas idosas. Esta 

campanha irá decorrer nas escolas, envolvendo professores e alunos. É uma iniciativa organizada 

pela Comissão de Proteção ao Idoso, Associação Regional do Norte, que conta com o município de 

Braga como parceiro, no âmbito da assinatura de um, eventual, protocolo de cooperação 

institucional - Provedor do Idoso. 

A sessão de abertura oficial da campanha O Silêncio tem Voz decorrerá no dia 14 de junho, pelas 

10h00, na Escola Sede do Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, com a presença do 

Presidente da CPI, das autoridades locais, em representação da Câmara Municipal, PSP, GNR, bem 

como o Sr. Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, representado por P. Eduardo Duque. 

A Comissão de Proteção ao Idoso é uma associação que se dedica à defesa e promoção dos direitos 

das pessoas idosas, desde 2013. 

No dia 15 de junho assinala-se o Dia Mundial de Consciencialização da Violência contra a Pessoa 

Idosa. 

A iniciativa decorrerá na semana de 14 a 18 de junho, integrada no Dia Mundial da Consciencialização 

da Violência contra a Pessoa Idosa. 

Conta com a participação de escolas do norte do país e com a inclusão desta iniciativa no programa 

de atividades. Estão inscritos 50 Agrupamentos de Escolas, com a participação de 475 turmas num 

universo de mais de 12.000 alunos. 

A campanha é composta por um sítio na internet onde estão disponíveis conteúdos sobre a violência 

contra as pessoas idosas, designadamente vídeos temáticos produzidos para a campanha, textos 

informativos e contos escritos por professores e alunos. 

Contamos desde já com a vossa importante presença para a divulgação desta matéria informativa. 

Visite o site da campanha: http://osilenciotemvoz.org/ 

Contactos da CPI: 

Morada: Rua dos Prados, nº 29 R/Ch Direito 4715-595 Braga 

Site: https://www.cpidoso.pt/ 

Facebook: https://www.facebook.com/cpidoso 
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Telefone: 253 137999 

Telemóvel: 966 767 384 

A Campanha conta com apoio de: 

Patrocinador: Jerónimo Martins  

Colaboradores: APFEL e Casa do Professor  

 


