O Manual de Bioética para Jovens é uma edição conjunta da ADAV – Coimbra (Associação Defesa
e Apoio à Vida) e da Associação Famílias de Braga.
1 Homem do s.XX o Pr Jérôme Lejeune, geneticista francês que descobriu a patologia
cromossómica (Trissomia 21) responsável pela Síndrome de Down. Foi tb um dos primeiros a
provar que a vida humana começa na concepção e não na nidação.
Ensinou e desenvolveu o seu trabalho em Paris, principalmente com crianças portadoras de
trissomia XXI
1962 prémio Kennedy (EUA).
1965 titular 1ª cadeira de Genética Fundamental em Paris. Considerado Pai da Genética Moderna.
Agosto 69 a sociedade americana de genética concede a Lejeune o “William Allen Memorial
Award”, a mais alta distinção que se pode fazer a 1 especialista em Genética.
No discurso de agradecimento do prémio da Sociedade Americana de Genética Humana, onde se
encontrava a nata dos cientistas, foi aplaudidíssimo. No entanto, ao afirmar que a pessoa humana
já existe por inteiro no embrião, pelo que usar o diagnóstico pré-natal de síndrome de Down para
abortar estes embriões era contrário à lei moral, vincando assim que a vida humana tem iníicio na
concepção e não na nidação, respondeu-lhe um silêncio sepulcral.
Perdi o Prémio Nobel – disse à mulher nessa noite. E, na verdade, assim foi.
1994, morre em Paris vítima de cancro. Nas orações fúnebres, colegas afirmaram que ele devia ter
recebido um Prémio Nobel
Fundação vertentes : Cuidado das pessoas com Tris 21( têm uns Instituto reservado
unicamente a esta finalidade) e Defesa da vida
Fundem-se por ex nos apoios em td. mundo a investigações que procurem a cura do trissomia 21,
desde que respeitem o embrião.
CHERCHER, SOIGNER, DÉFENDRE ─ lema da Fondation
EUA e em Espanha
2006 Manuel 1ªed. 230.000 ex distribuídos gratuitamente, em França, mas pedindo donativos.
2ª ed.revista e aumentada Fevereiro 2012. Foi esta a edição que traduzimos e apresentamos
Neste momento várias línguas. . FB: Jovens de qq idade que não se conformam nem com o mais
fácil nem com o que todos dizem
Introd : Julgar os actos nunca as pessoas. Não dita regras nem receitas
Perspectiva informada por bases científicas sólidas, com linguagem delicada e respeituosa em
relação aos que não partilham os seus princípios.
Para cristãos? Cristãos e n/, pq., baseado na Moral natural, que diz respeito a todos os seres
humanos, e que, evidente/, a Igreja perfilha, mas trata-se de um Contributo da sociedade
civil.
Corrigir um ensino por vezes desvirtuado nos Manuais escolares e no tratam.de certos temas por
alguns prof.que abordam a sexualidade apenas do ponto de vista do controlo da natalidade.
Erros científ como ignorar a realid. científ do início da vida hum.a partir do momento da concepção.
A ideia de que a anticoncepção previne o aborto.
Conteúdo amplo e divulgativo apresentado de 1 forma didáctica para formar 1 ideia das implic.
éticas e biológicas das matérias tratadas.
Procura, não formatar cabeças, mas fornecer aos jovens a chave de um discernimento ético livre
e esclarecedor.
Concisão: Fornece material de grande qualidade, mas resumido e concreto.
7 cap. de fácil leit. O que é, métodos, legislação, pergunt e respost, reflexões éticas e
testemunhos
Exemplar no que se refere ao formato gráfico.
A ADAV-Coimbra e a Associação Famílias consideraram oportuna a divulgação do Manual de
Bioética para Jovens neste momento em que, na sociedade, se continuam a discutir os limites no
controlo da vida e da morte e em que, por isso mesmo, é fundamental difundir a mensagem de
que nem tudo o que é legal é necessariamente justo.
Espalhou-se a ideia de que este Manual é de distribuição gratuita ‘tout court’, por cláusula do
contrato com a Fondation Jérôme Lejeune (que, aliás, permitiria também vendê-lo pelo preço do
custo, modalidade adoptada em Espanha, onde o livro é vendido por 5€). Entre nós, a edição fica

a dever-se aos contributos generosos de algumas pessoas interessadas no problema da dignidade
da vida humana. Como cada exemplar ficou, na verdade em cerca de 5€, não nos foi possível
imprimir mais de 5000. Neste momento, acabámos de reimprimir mais 5000 com os donativos
recebidos na distribuição da 1ª impressão. Aceitam-se, por isso, donativos, ainda que simbólicos,
para ajudar à sua difusão, concretamente a uma nova reimpressão do livro, de que, com as
apresentações previstas para este ano lectivo, se necessitará rapidamente. Cada nova
impressão consegue-se, se houver donativos na distribuição anterior. Pode passar-se
recibo.

