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A FAMÍLIA 
JALLES VIDAL 
TEM A PALAVRA

       
DI ALE TORI

O Presidente, Fernando Ribeiro e Castro

Família  Jalles Vidal

E, sem qualquer surpresa para a APFN, cá está Portugal na bancarrota! 

Se isto não nos causa surpresa, já o mesmo não acontece ao vermos pessoas que, ainda há 
pouco tempo, garantiam a pés juntos que a situação era óptima, a, não só não desaparecerem 
humildemente e em silêncio de cena, com um pedido de desculpas a todo o povo português 
sobre a sua comprovada incompetência e falta de visão (para apenas falarmos disso...), mas, 
ainda, a concorrerem às próximas eleições e, como se isso não bastasse, a serem aclamadas 
por alguns... De facto, o problema de Portugal não é económico, mas de falta de vergonha e 
memória...

Assim, cá vamos para novas eleições... Esperamos que provoquem a mudança que o país precisa, para mudar de rumo. 

Como costume, iremos colocar questões aos candidatos e divulgar os resultados. Esperamos que as respostas sejam 
melhores do que aquando das anteriores eleições.

A todos, apelamos a que votem! E que, no mínimo, não votem no(s) partido(s) que têm demonstrado fortemente que têm as 
famílias numerosas como alvo "de coração". 
Quanto à APFN, cá continuaremos na nossa luta, procurando contribuir para um mundo (e, sobretudo, país) melhor para os 
nossos filhos e netos. A solução até é simples: fazer-se exactamente o oposto do que se tem feito nos últimos anos...
Para atingirmos esse objectivo, contamos com todos... no mínimo nunca votando nos que defendem o oposto.

Como última de 11 irmãos e mãe de quatro filhos sei bem o que é uma família numerosa. Por 
isso, embora não aproveite todas as vantagens de ser sócia da APFN, sei que valerá sempre a 
pena em nome da defesa de uma causa, com vista a um bem comum, e que é prioritária, hoje 
mais do que nunca. Sobretudo por esta razão, quando me é dada a oportunidade de conhecer 
alguma família com três filhos, sempre aproveito para divulgar o trabalho da APFN.

Ao ser mãe, desejei que os meus filhos fossem educados na fé católica e, simultaneamente, a 
par duma educação artística. Começaram em casa e, por volta dos quatro anos, ingressaram 
em escolas. 

A música foi a arte pela qual optei para se tornar aliada da educação que lhes queria proporcionar, porque sendo muito 
estruturante no desenvolvimento da personalidade de qualquer criança é: altruísta por natureza, pois não só é feita para 
prazer de quem a faz, antes convida à partilha; é disciplinadora de hábitos, de gestão de tempo; quer-se  perfeccionista, por 
isso obriga à paciência, à humildade e faz com que nos abramos ao outro, a diferentes mundos e a outras culturas. Tudo isto 
provocando um enorme prazer. 

O facto do meu marido ter falecido em Julho de 2001, obrigou-me a 
reequacionar a continuidade desse projecto. A ordem de prioridades 
manteve-se no entanto: tempo para os filhos; vertente artística; ganhar 
dinheiro para sustentar a família e, como base que forma a 
consciência e orienta a nossa vida, alimentar uma vida de fé. Após 
algumas oportunidades em que trabalhámos gratuitamente, os 
convites para actuações começaram a aparecer: a 3 de Julho de 2005 
oficializei o grupo; a 4 de Outubro de 2007 constituí a empresa 
“FigoMaduro Unipessoal Limitada” e a 27 de Novembro do mesmo ano 
lançámos o nosso primeiro *CD: “FigoMaduro”. A par disto, os filhos 
têm mantido contacto com Inglaterra através de bolsas de estudo de 
música que lhes têm sido proporcionadas por uma escola inglesa.

A conciliação entre vida profissional e familiar não tem sido fácil mas sem dúvida que,  com as nossas circunstâncias de vida 
e optando por uma via artística de educação, ela só tem sido possível graças a muito trabalho e ajuda de Deus. 

Momento único foi a graça de actuarmos para o Papa Bento XVI em Fátima, por ocasião do encontro da Pastoral Social com o 
Santo Padre e que nos lembrou esse outro, também decisivo nas nossas vidas, que foi o encontro com o Papa João Paulo II a 
12 de Maio de 2000 que viria a baptizar o nosso filho mais novo, João Maria, a 7 de Janeiro de 2001 em Roma, na Capela 
Sistina.

*(pode ser adquirido no “EL Corte Inglés” e na Liv. Salesiana em Campo de Ourique).

  / telm.: 93 739 03 00 / 21 608 39 37www.figomaduro.com /figomaduro@sapo.pt
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CONFERÊNCIA 
OJE E APFN

 A APFN e o OJE Conferências, organizaram a conferência “Economia, Demografia e 
Sustentabilidade - Riscos e Desafios de hoje” no passado dia 6 de Abril, que teve lugar na 
Fundação Calouste Gulbenkian. 

Para discutir esta matéria, foram convidadas personalidades da nossa sociedade cujo 
papel é importante para neste assunto, tais como: 

Consulte a cobertura mediática 
desenvolvida da conferência no 
nosso site em notícias. 

“Economia, Demografia e Sustentabilidade: riscos e desafios de hoje”

Cristina Sousa Gomes e Maria Luís Rocha 
Pinto, Univ. de Aveiro
“As mudanças na sociedade portuguesa foram 
rápidas e abruptas”. A 

  “A 
subst i tu ição das gerações não está 
assegurada”, alerta Cristina Sousa Gomes, 
para quem “o contexto de crise que se vive 
actualmente pode criar alguma retracção ainda 
maior”. Referido ainda o facto de estarem a 
nascer muito menos crianças do que as 
desejadas pelas famílias portuguesas.

partir de vários dados 
compilados pelo Eurostat (relativos aos 27 de 
UE), pelo Eurobarómetro e pelo INE, as 
demógrafas concluem que o emprego feminino 
em Portugal (20-64 anos) era superior (66.1%) 
ao da EU (62.5%); e que o emprego de 
mulheres (25-54 anos) com pelo menos um 
filho, no nosso país, (75.2%) ultrapassava 
também a média europeia (68.2%). Já o 
emprego feminino em part-time era inferior em 
Portugal (15.2%), face à UE (31.4%). 

João Duque, Iseg
Uma população envelhecida tem 
um perfil “menos empreendedor e 
menor propensão para o risco e 
para a inovação”, afirma João 
Duque, referindo ainda, que isto é 
exactamente o “oposto ao que hoje 
necess i tamos” .  Segundo  o  
Presidente do Instituto Superior de 
Economia e Gestão “tem de haver 
uma redistribuição daquilo que são 
as pol í t icas,  senão o país 
desaparece. Tem de se escolher. 
Devemos listar, elencar quais são 
as áreas que forçosamente têm de 
ser protegidas. E depois priorizar. 
Eu prefiro dar prioridade a quem 
tem filhos, do que à protecção do 
lobo. Dar prioridade aos jovens em 
idade de procriar e avaliar-se o 
impacto financeiro expectável”. 

Fernando Ribeiro Mendes, 
Iseg
Hoje estamos mais velhos e, 
sobretudo, mais sozinhos As 
vidas prolongam-se, ficamos 
sozinhos e nem sempre nas 
melhores condições, com 
elevados índices de doença 
crón ica e dependênc ia” . ”  
Portugal construiu “direitos para 
o futuro que não podem ser 
garantidos” e tem um modelo de 
segurança social “baseado na 
dívida”, que “não é sustentável”.

Rita Campos e Cunha, Univ. Nova 
de Lisboa
A “escassez do talento mais jovem irá 
sentir-se” nas empresas. “As 
empresas têm de apostar em políticas 
que passam pela compatibilização 
entre trabalho e família, pela melhor 
integração entre colaboradores 
jovens e velhos, para transmissão de 
conhecimentos, e pela motivação dos 
mais novos, que vêem as suas 
expectativas de carreira afectadas 
pela presença dos colaboradores 
mais velhos até mais tarde”. Como 
soluções de equilíbrio trabalho família 
foram defendidas  “o trabalho remoto 
em casa, a coordenação do tempo de 
trabalho com as férias escolares, 
horários flexíveis, bancos de horas, 
semana de trabalho comprimida, 
redução de horário, contratos part-
time, flexibilização dos pacotes de 
benefícios sociais para responderem 
às necessidades especificas(e.g., 
creches, contribuição para despesas 
escolares) e a facilitação da reentrada 
no mercado de trabalho”.

Pedro Pitta Barros, Univ. Nova de 
Lisboa
“O principal desafio na área da saúde 
não é combate ao aumento da 
despesa, mas sim a resposta a 
diferentes necessidades e a melhor 
u t i l i z a ç ã o  d o s  m e c a n i s m o s  
actualmente existentes”, alega o 
docente. Além do envelhecimento, que 
explicará 13 a 15% do aumento da 
despesa pública com a saúde, Pedro 
Pita Barros identifica o aumento do 
rendimento dos portugueses nas 
últimas décadas e a constante 
inovação tecnológica ao serviço da 
medicina como principais catalisadores 
desse incremento da despesa. “Mas 
faltam ainda muitas respostas para um 
envelhecimento saudável, em que os 
cuidados sejam menos prestados pelos 
hospitais e mais pela sociedade”, 

Luís Campos e Cunha, 
Univ. de Lisbo
A população activa está 
c a d a  v e z  m a i s  
envelhecida, o que leva 
as empresas a ter que 
enfrentar dificuldades 
acrescidas “na aquisição 
novos conhecimentos”, 
afirma. Para o ex-
ministro das Finanças,

 parte do défice público “está relacionado com 
o envelhecimento”. Sublinhando que os 
desafios da demografia se colocam a longo 
prazo, Campos e Cunha acredita que “a 
democracia está pouco preparada para lidar” 
com esta situação, já que “os Governos 
duram quatro anos, e as alterações 
demográficas podem demorar quarenta.
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RESULTADOS 
CONCURSOS 

APFN 

Pois é, bem sabemos que estão ansiosos por saber quem são os grandes vencedores dos 
concursos APFN 2010! É verdade: foi... bastante renhido! 

DESENHO

“A minha família é Grande”
Tem como objectivo incentivar e 
divulgar a expressão plástica 
infantil na representação da 
família. O tema dos trabalhos a 
concurso é sobre a família 
numerosa vista por dentro, ou 
seja, por um dos membros que a 
compõe. Puderam participar 
neste concurso, todas as 
crianças entre os 4 e os 9 anos. 

“Grandes famílias, grandes 
momentos”

Tem como objectivo mostrar e 
divulgar, na área da fotografia, os 
bons momentos passados em 
família. O tema dos trabalhos a 
concurso é “retrato de um momento 
com toda a família reunida”. 
Puderam participar neste concurso 
todas as famílias sócias da Apfn. 

“Aventuras de Uma família 
Numerosa”

Tem como objectivo estimular e 
divulgar a escrita infantil e juvenil. O 
tema dos trabalhos a concurso é 
uma história sobre uma aventura ou 
uns bons momentos reais vividos 
em família. Puderam participar 
neste concurso todas as crianças, 
entre os 9 e os 14 anos. 

Apenas divulgamos aqui os primeiros prémios de cada categoria. Para saberem mais sobre 
os nossos vencedores e sobre os prémios, acedam ao nosso site onde está toda a 
informação! 
E agora, estamos prontos?! Rufam tambores... E os grandes vencedores foram: 

E os vencedores são....

O júri dos concursos, foi composto por: Marieta Fonseca e Maria José Lucena e Vale 
(membros da direcção da APFN); Dr. Seixas Ferreira (Ticket); Diana Bobone (artista 
plástica); João Sousa Valles (fotógrafo); Fátima Fonseca (professora de português) e 
Mónica Fernandes (Nestlé). 

FOTOGRAFIA ESCRITA

4-5 anos 1º prémio: Laura Silva Pereira

6-7 anos 1º prémio: Inês Carvalho da Costa

8-9 anos 1ºprémio: Matteo Vaz del Vivo

1º Prémio: Família Meier, Alcabideche

2º Prémio: Família Costa Dias, Charneca 
da Caparica

3º Prémio: Família Santos Martins, Queluz 

Excerto do conto 
“Aventura sobre Rodas” 

“Olá, eu sou o Francisco. Vou-vos 
contar uma aventura sobre a nossa 
família, que é constituída pelos 
meus pais, João e Paula, pelos meus 
irmãos, Pedro e Isabel e por mim, 
Francisco. Eu tenho 11 anos e faço 
anos a 26 de Maio. Agora que já 
apresentei a minha família .(...)

O passeio correu muito bem, até 
havia rampas de skate, bastante 
grandes, onde eu andei, mas claro 
sem sa l tar ,  po is  a inda  era  
principiante naquela altura e se 
saltasse era capaz de partir uma 
perna, ou um braço, ou outra 
qualquer parte do corpo. (...)

Mas continuando esta aventura, 
depois da minha mãe me ter 
agarrado ainda demos cerca de três 
piruetas no ar e depois estantelámo-
nos no chão. Por incrível que pareça 
só fiz uns pequenos arranhões e logo  
a seguir o meu irmão começou-se a 
rir, como um maluco (...)

... Mas só tenho de pensar que se 
aprende com os erros e essa queda 
foi um grande erro e aprendi com 
ela que quando se está a andar de 
patins, não se deve ficar assustado 
p o r q u e  s e n ã o  c a i - s e  m a i s  
facilmente. ”

1º prémio: Francisco Afonso
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O TRABALHO
 DO 

OBSERVATÓRIO

O projecto de conciliação em que a APFN é promotora, teve a sua conclusão numa 
conferência realizada no passado dia 23 de Março na Universidade Católica Portuguesa, 
em Lisboa.

Neste encontro, onde marcaram presença vários responsáveis autárquicos e 
governamentais de Portugal e da Noruega, foram apresentadas as principais conclusões do 
projecto «Conciliação» que envolveu estes dois países num programa de intercâmbio de 
informação e debate em torno de modelos de conciliação para uma vida familiar e 
profissional mais equilibrada em municípios e empresas, assim como foram divulgados os 
resultados obtidos através da realização de uma sondagem, com o objectivo de testar o 
conhecimento de práticas existentes e necessidade de medidas de conciliação na 
população portuguesa.

As principais conclusões deste estudo inédito mostram que sensivelmente o mesmo número de inquiridos considera 
importante a conciliação da vida familiar com a vida profissional (66%) e/ou afirmam ter dificuldade em efectuar a conciliação 
(64%). De acordo com os dados da amostra, tanto os homens (59%) como mulheres (69%) mencionam essa dificuldade. E 
em termos de medidas concretas de conciliação, as respostas são inequívocas.As mais conhecidas são: tanto a nível 
organizacional como legal, o horário de trabalho flexível, regime de turnos e estatuto trabalhador/estudante, os subsídios 
sociais de maternidade, o abono de família, o abono de família pré-natal e a dispensa para amamentação/aleitação são os 
que se destacam.

CONFERÊNCIA 
PROJECTO 
CONCILIAÇÃO

O Inquérito 2011 encontra-se disponível para preenchimento até ao dia 13 de Maio de 2011. 
Prazo após o qual se iniciará o processo de avaliação das respostas com a colaboração do 
membros do Observatório que são especialistas em diversas das áreas avaliadas. São eles: 
Dra. Alexandra Alexandre, Dr. Carlos Seixas da Fonseca, Prof. Doutora Eugénia Gamboa, 
Dra. Fátima Carioca, Dra. Fátima Fonseca, Dra. Margarida Neto, Prof. Dra. Mª José Lucena 
e Vale, Dra. Maria do Rosário Carneiro e Dra. Teresa Ribeiro. 

Contamos na próxima edição do boletim ter mais novidades.

O que temos feito?

Fernando Castro e Eva Carvalho

Rosário Carneiro João Vargues e Bjorg H. Bjornstad 
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Nós éramos dois e planeávamos ter uma grande família … e conseguimos! Já somos 6 cá em casa. Os 
miúdos têm entre 6 anos e 4 meses e são a nossa alegria. 

Eu fui despedida por ter o 3º filho (infelizmente ainda acontece) e depois disso já tivemos a número 4! Por 
agora continuo em casa e não sendo fácil vamos conseguindo gerir.

Moramos numa aldeia pequena onde 
comprámos casa o ano passado, e que 
como não tem quase comercio faz com 
que não haja apelos ao consumismo!

 As compras semanais ou mensais são 
feitas no único supermercado da aldeia, 
um Intermarché. Já éramos clientes, por 
não haver escolha, antes de sermos 
uma família numerosa mas agora faz 
toda a diferença. 

Produtos de marca própria como fraldas e toalhitas, iogurtes e leite , papas e massas, congelados e 
enlatados não podem faltar cá em casa e se comprarmos à 2ª feira acumulamos 20% no cartão família. Para 
nós tem sido realmente uma boa ajuda.  

No nosso concelho, Vila do Bispo, não há mais nenhuma parceria com a APFN mas já conseguimos junto da 
Câmara Municipal que a tarifa da água fosse reduzida para famílias numerosas , foi mais uma conquista. É 
com orgulho que dizemos a amigos e conhecidos que pertencemos á Associação e já nos fomos habituando 
aos comentários do tipo “Então e o próximo para quando? “.  

Família Custódio

ALMOÇO DO 
FUTURO

Almoço do Futuro em Almoçageme

Foi em Fevereiro que realizámos o primeiro almoço do futuro do ano de 2011. 

Não podia ter corrido melhor: mais de 150 membros de famílias numerosas; S.Pedro deu-nos 
o melhor dia de sol para a época, e a Elipec, produtora de pecuária do Alentejo ofereceu-nos 
os hamburgueres deliciosos que almoçámos. 

Obrigada a todos os que participaram! Ficou para recordar! Obrigado também à Elipec! 

Em nome da APFN, um muito obrigado!

Almoço do Futuro - 5 de Fevereiro - AlmoçagemeParceiro APFN
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ACORDO 
UNIVERSIDADE 
ABERTA

No passado dia 10 de Março foi celebrado mais um protocolo com o objetivo de conseguirmos 

mais e melhores vantagens para os associados da APFN. Ao abrigo do acordo, os sócios 

passarão a dispor de determinadas regalias, nomeadamente de uma redução de 20% nas 

propinas, em toda a oferta pedagógica da Uab. 

Preocupado com a situação económica e demográfica do 

país, o reitor da Universidade Aberta, Carlos Reis, afirmou que 

sabe como é importante que o país seja um país fecundo em 

termos de natalidade e portanto, a importância que tem uma 

associação deste tipo para apoiar as famílias que fizeram essa 

opção. As famílias numerosas podem esperar deste protocolo 

desafios, isto é, saber que estamos ao dispor para engendrar 

ofertas pedagógicas sobretudo no domínio da aprendizagem 

ao longo da vida que vão ao encontro das suas expetativas”. 

Nova parceria: aprendizagem ao longo da vida

Para os associados ficarem a conhecer a Universidade Aberta, que características destaca?

Há uma expressão que julgo que define bem aquilo que fazemos e como o fazemos, que é flexibilidade. Isso significa que, a 

nossa oferta pedagógica, que, é uma oferta pedagógica em muitos aspectos semelhante à que tem as outras universidades 

públicas, e noutros aspectos especial, porque se dirige a populações que já estão na vida activa - é a chamada aprendizagem 

ao longo da vida. Essa oferta pedagógica, é trabalhada através de métodos de ensino designadamente o ensino online e as 

ferramentas de e-learning, que permitem à universidade estar como o nosso lema diz “em qualquer lugar do mundo,” e que 

permitem aos estudantes organizarem o seu tempo de estudo, o seu ritmo de estudo, os seus materiais de estudo, de acordo 

com as suas preferências e com os seus próprios ritmos de vida. Ora isto é, a meu ver, especialmente significativo quando os 

nossos alunos são pessoas responsáveis por famílias numerosas que têm o tempo muito condicionado por isso, não têm 

outra solução senão tirar algum do pouco tempo que lhes resta a utilizar no quadro dessa flexibilidade. 

Projectos que gostaria de destacar?

Nós estamos cada vez mais a investir na área da chamada aprendizagem ao longo da vida. O que entendemos é o seguinte: 

é que sem prejuízo das ofertas pedagógicas convencionais, os cursos de ciências sociais, de história, matemática, de 

gestão, etc, tudo aquilo que está na nossa oferta e que são ofertas pedagógicas digamos convencionais ou seja, que as 

outras universidades já têm, nós podemos encontrar  públicos novos à luz do princípio de que, hoje a aprendizagem é uma 

constante ao longo da vida. Os saberes evoluem muito rapidamente, cada vez são exigidas novas e mais competências às 

pessoas, e felizmente os ciclos de vida são mais longos, de vida profissional, e portanto, é natural que cada um de nós, e 

certamente quem nos lê já passou por essa experiência: tem que fazer coisas que nunca tinha feito, e tem que aprender a 

fazer novas coisas. Como aqui falamos sobretudo de populações  que estão na vida activa, que têm a sua profissão, não têm 

tempo livre para irem para um campus universitário, que estão dispersas, o ensino à distância é um método por excelência 

para este tipo de público. Devo dizer aliás, neste aspecto que, permite-me aqui lançar um desafio, fico ao dispor, a 

Universidade Aberta fica ao dispor desta associação para propostas de cursos desta natureza e com este tipo de públicos, 

que vão ao encontro das expectativas deste público-alvo que são os membros desta associação. 

De que modo vê este protocolo tanto para a U.A. como para as famílias numerosas?

As famílias numerosas podem esperar deste protocolo o acolhimento caloroso por parte de uma instituição cuja filosofia de 

ensino em grandíssima parte se adequa. Isso é adquirido. As famílias numerosas podem esperar deste protocolo desafios 

como aquele que eu formulei há pouco. Isto é, saber que estamos ao dispor para engendrar ofertas pedagógicas sobretudo 

no domínio da aprendizagem ao longo da vida que vão ao encontro das expectativas das famílias numerosas. E as famílias 

numerosas podem ser também um pouco o nosso parceiro no diálogo com a chamada sociedade civil, porque pelo que sei 

esta associação engloba pessoas de muitas profissões, de muitas áreas sociais, de muitas situações económicas, umas 

mais influentes, outras menos influentes, mas que olhando com atenção para este protocolo e para a nossa missão, 

perceberão que têm aqui um bom amigo. 
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No passado dia 26 de Março, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, em 

conjunto com a European Large Families Confederation (ELFAC), organizou em Portugal 

uma série de mini-conferências sobre o tema "Europa, a Família Primeiro" (Europe, Family 

First), em vários locais do país em simultâneo, com outras que tiveram lugar um pouco por 

toda a Europa.
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MINI-
CONFERÊNCIAS
“FAMILY FIRST”

Esta iniciativa organizada em tempo record, surgiu de uma ideia lançada pela Hungria e proposta a todos os membros da 

ELFAC. A APFN dirigiu o repto aos seus associados e em muito pouco tempo várias ofertas surgiram de vários pontos do 

país. Assim, no dia 26 de Março, exactamente ao mesmo tempo, realizaram-se quinze mini-conferências locais, organizadas 

por membros de famílias numerosas que se disponibilizaram para debater um tema que lhes é muito caro: FAMÍLIA

Cidade Sub-tema 

Albergaria-a-Velha Família e Educação 

Amadora Família e Poder Local 

Beja Família e Educação - uma abordagem psicosocial  

Carcavelos Jornadas Pedagógicas 

Coimbra Familia - Uma desafiante teia de afectos  

Estoril O lugar da Educação e do Ensino 

Lourinhã Inverno Demográfico 

Faro  Familia - aprender valores de partilha e responsabilidade com os irmãos. 

Madeira, Funchal Família e Escola 

Oeiras O Inverno Demográfico e como chegámos aqui? 

Porto  

Ramada Educar tendo a família em primeiro lugar 

São Domingos de Rana A Família Tecnológica 

São Miguel, Açores Família, Semente do Futuro  

Vila Real  Como se cresce diferentemente na família  

 

Esta foi uma prova viva de que a Família é um assunto que preocupa e deixa as nossas famílias bem despertas. 

Queremos agradecer a todos os que trabalharam para que esta iniciativa tivesse lugar e desenvolvimento no nosso país,

 e que foi sem dúvida alguma, um sucesso! Esperamos que este seja um pontapé de saída para muito mais ideias que 

possam vir a relembrar que a família, é sem qualquer tipo de incerteza, o futuro. 

Coimbra Amadora Madeira, Funchal

O desafio foi feito e aceite!
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