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Este é o primeiro número do Boletim editado após a partida do Presidente da APFN - Associação Portuguesa de Familias 
Numerosas que desde o primeiro número assinava todos os seus editoriais.  
  
Co-fundador da APFN o Fernando foi a sua principal voz desde a fundação em abril de 1999. Conscientes de que a sua 
partida inesperada nos deixou a todos um enorme sentimento de perda, a direcção da APFN, em colaboração com a equipa 
profissional, tudo fará no sentido de dar continuidade ao trabalho desenvolvido na defesa dos legitimos interesses das 
famílias com filhos, designadamente as numerosas e contamos com a vossa colaboração. 
  
Conscientes da árdua tarefa que nos espera, teremos sempre presente o exemplo de competência, companheirismo e 
tenacidade do Fernando com claro impacto nas causas da APFN. 
  
Este mês no dia 22 festejámos os nossos 15 anos de existência e finalmente vimos a questão da natalidade entrar na 
agenda política. A APFN realiza a 13 de Maio uma Conferência no Auditório da Assembleia da República com o tema 
“Desafios para a Sustentabilidade Demográfica”.  
  
Continuaremos a bater-nos pela equidade, nomeadamente, ao nível fiscal. 
  
A organização do NOSSO Congresso prossegue com um programa de muita qualidade e já temos confirmada a presença 
do Primeiro-Ministro na abertura.  
  
A vossa participação em ambos os eventos é muito importante para mostrarmos de forma clara o nosso empenho nesta 
causa e os caminhos que deverão ser seguidos. 
  
Está na hora de agir ainda com mais determinação! Contamos convosco! 
  
Direcção APFN 

João Pedro Oliveira, Mafalda Calvão Rodrigues, Carlos Seixas da Fonseca, Henrique Fonseca, Francisco Vilhena da Cunha 
e Rita Mendes Correia 

ÍNDICE EDITORIAL EM FOCO AS NOSSAS FAMÍLIAS ECONOMIA FAMILIAR TEMOS FEITO É BOM SABER… AGENDA 

 
BOLETIM APFN  ·  JANEIRO 2014 
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“Vai ser o meu último mandato!” 
Foi o que o Fernando declarou nas últimas eleições da APFN em que ainda se candidatou a 
Presidente da Direcção após a nossa insistência para que o fizesse. 
 
Longe estavam, ele e nós, de saber do terrível cancro que o viria a levar tão precocemente… 
Conheci-o há 10 anos quando um amigo me pediu que desse uma ajuda na organização do II 
Congresso Europeu de Famílias Numerosas que se realizou em Portugal em 2004. O Fernando 
que eu conheci fazia de tudo na APFN: colava etiquetas, atendia telefones, fazia apresentações, 
escrevia, angariava artigos e compunha o boletim, geria os sócios numa aplicação informática 
integralmente criada por ele e que ainda hoje usamos... Mas também realizava trabalhos de 
fundo que exigiam muito tempo de recolha e tratamento de dados, pesquisa e compilação de 
informação (como os primeiros cadernos da APFN) e até mesmo o desenho conceptual de 
políticas públicas que hoje se mantém totalmente atual. Isto tudo de forma totalmente generosa e 
voluntária, noite dentro, após o seu horário de trabalho profissional e contribuindo muitas vezes 
com recursos próprios seus, como quando correu o país para arranjar delegados a expensas 
próprias. 
 
Fui totalmente contagiada por esta energia e generosidade, e um assunto que para mim nem 
sequer era assunto, passou a ser o assunto da minha vida. 
 
Sempre admirei a sua frontalidade e transparência. Nada na manga… Tudo o que pensava se 
conhecia. Muito directo e nada politicamente correcto, afirmava as suas fortes convicções de 
forma desabrida. Tinha sempre opinião que invocava muito seguramente mas, da mesma forma 
que o fazia, também era capaz de, no minuto seguinte e com toda a humildade, reconhecer 
razão na outra pessoa. 
 
Era muitas vezes mal interpretado, o que às vezes me entristecia. Frequentemente lhe atribuíam 
palavras, ideias e pensamentos que nunca teve. E ele sabia isso e, também por essa razão, 
queria que mais pessoas falassem em nome da APFN. 
 
Totalmente liberto de protagonismos, não procurava as luzes da ribalta. Sempre teve a 
preocupação e o cuidado de garantir que, como ele dizia, “a APFN não pode ser a Associação 
do Fernando”. Tudo fez para que tivéssemos uma equipa profissional capaz de dar resposta aos 
desafios com e sem ele. 
 

Apesar de profissionalmente ter tido sempre profissões exigentes e trabalhosas em termos de 
tempo, nunca deixou de dar pronta resposta a todas as necessidades da APFN e acredito que 
também de outros assuntos como, por exemplo, os da Confederação Europeia de Famílias 
Numerosas a que também presidia. Milagrosamente, arranjava sempre tempo para responder a 
todos os assuntos, muitas vezes no minuto seguinte. Extraordinariamente inteligente e rápido. 
Um maravilhoso sentido de humor. Achava tanta graça às nossas palhaçadas que chegámos a 
fazer capas de boletim falsas e outras brincadeiras só para ouvir as suas gargalhadas 
estrondosas. Era rara a vez que estávamos juntos e que não brincássemos a propósito de 
qualquer coisa. 
 
Mal entrava na sede, dava-se por ele. Acompanhava e estava próximo do nosso trabalho. 
Valorizava e entusiasmava muito a equipa. Distribuía os louros e agradecia constantemente o 
trabalho dos outros. 
 
Muito exigente, pensava em tudo e tudo fazia com enorme dedicação, mas também era muito 
compreensivo quando alguém falhava e as coisas não corriam exactamente como deviam. Podia 
até ficar bastante zangado num minuto mas, no minuto seguinte, já não era nada. 
 
Sempre apaixonado pela sua querida Leonor e pelos seus filhos e netos, vivia aquilo em que 
acreditava: uma família estável, unida e forte, e muitos irmãos, "é o melhor que se pode dar aos 
filhos". Os olhos brilhavam e sorriam quando falava deles e falava muitas vezes. 
Foi um visionário e antecipou muito do que hoje vivemos e do que teremos que enfrentar no 
futuro. Mesmo sabendo das dificuldades, era um optimista com uma enorme alegria de viver. 
Mas, tal como adorava viver, entregou-se tranquila e corajosamente à realidade de uma morte 
prematura anunciada. 
 
Embora sabendo que continuas connosco, sentimos e sentiremos muito a tua falta, Fernando. 
Agradeço muito o tanto que me deste. O exemplo, o testemunho, a força, o entusiasmo… 
Também tudo o que deste à APFN.  
 
Ana Cid Gonçalves 
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Como é do vosso conhecimento, a 
APFN está a organizar o VII Congresso 
Europeu e III Congresso Português de 
Famílias Numerosas, em simultâneo 
com a Family Land. 
  
É com alegria que vos informamos que 
iremos contar com a presença do 
Primeiro-Ministro na sessão abertura e 
que a conferência inaugural será 
proferida por Clara Gaymard, CEO da 
GE France e mãe de nove filhos. 
  
A Family Land, será um espaço 
inteiramente dedicado às famílias, inclui 
muitas e variadas actividades e está 
pensada para todas as idades. Temos a 
certeza que irão gostar! 
 
Marquem já na vossa agenda os 
dias 19, 20 e 21 de Setembro!! 
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Ser família numerosa na Lousã 
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Somos a família Gonçalves Lopes. A mãe Rita com 35 anos; 
o pai Fernando com a mesma idade; o Afonso com sete 
anos, doido por futebol e por jogos de computador; o Miguel 
com cinco, mais conhecido por russo de mau pêlo, porque é 
muito astuto e espertinho; a Carminho com três, que é muito 
alegre mas também muito dramática (quase trágica, às 
vezes); o Zé-Maria com dois anos, uma espécie de miúdo 
todo-o-terreno e o Pedro com oito meses, espetador atento 
da algazarra familiar. 
 
Não planeámos ter cinco filhos. Inicialmente, só falávamos de 
dois… um menino e uma menina- o casalinho piroso. Mas 
quando engravidei do segundo, ainda o primeiro não tinha 
um ano, e era um rapaz, rasgámos os planos. Entre as 
gravidezes, a amamentação, as fraldas, as birras, não temos 
tempo nem pachorra para planos. Deixamos isso para quem 
percebe do assunto muito mais do que nós. 
 
Vivemos na Lousã. Eu sou mãe a tempo inteiro. O Fernando 
é Assistente da Administração de uma empresa em Miranda 
do Corvo. Temos uma qualidade de vida muito boa. Não 
temos problemas de trânsito, nem de poluição; não temos 
falta de espaços verdes (temos a Serra da Lousã como 
cenário), nem de urbanidade (estamos a 30 minutos de 
Coimbra). 
 
Até há pouco tempo, vivíamos num apartamento no centro da 
Lousã, mas há uns anos atrás, comprámos uma casa velha 
para recuperar. Cinco anos depois e com mais três filhos, 
mudámos.  

É o máximo, porque os mais velhos tiveram a oportunidade 
de assistir a todo o trabalho de recuperação da casa, tiveram 
de partilhar os esforços e isso permite-lhes perceber que 
tudo o que vale a pena exige esforço e dedicação. 
 
Agora, costumamos dizer que os miúdos andam sempre com 
roupa de guerra, para puderem andar na terra, nas ervas, 
onde lhes der na real gana. Claro que os mais velhos, de vez 
em quando, têm de ir jogar computador, e a Carminho tem de 
ir espreitar a Princesa Sofia ou a Doutora Brinquedos, mas 
depois pede-me para fazermos um bolo, para brincarmos às 
bailarinas ou para ela ser a mãe e eu a filha. 
 
Nos dias de escola, o Fernando leva todos de manhã, 
excepto o Pedrinho que fica comigo. O mais velho está na 
segunda classe e os outros estão na Creche e no Jardim de 
Infância da Santa Casa da Misericórdia. A nível educativo, 
gostamos muito do trabalho da Santa Casa porque há 
qualidade e brio em todos os momentos. No primeiro ciclo, 
tudo acaba por depender da professora e da possibilidade ou 
não de ir buscar os miúdos no final do horário letivo (17h30). 
Eu, como sou mãe a tempo inteiro, posso dar-lhes um 
acompanhamento de grande proximidade, não preciso de 
contratualizar serviços de ocupação de tempos livres, nem de 
deixá-los muito tempo na escola. 
 
O Afonso e o Miguel frequentam aulas de música. Os dois 
têm formação musical e o Afonso tem bateria e viola e o 
Miguel começou no piano. Sempre lhes dissemos que o 
objetivo não é que sejam grandes músicos (se não o 

quiserem ser), mas sim que se divirtam e que aprendam a 
gostar de música. O resto logo se verá.  
 
O Afonso gostava de ir para o futebol e se calhar o Miguel 
para o rugby , para já não falar da Carminho que, 
provavelmente, noutra família, já estaria no ballet. Por agora, 
têm todos de aguentar os cavalos e praticarem a sua 
modalidade no pátio de casa e brincar. 
 
Como não nasci aqui, as pessoas só me conhecem como a 
“mãe dos cinco filhos”, o que até me parece muito bem. Uns 
pensam que somos ricos, outros pensam que somos loucos. 
Todos têm razão. 
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Concurso de Fotografia em Família 

https://www.apfn.com.pt/area_reservada.php


Já este ano a área de parcerias sofreu uma alteração! A grande mudança é mais visual, todas as 
categorias têm agora associada uma imagem, de forma a que seja mais fácil encontrar aquilo que se 
procura.  
 
 
 
 
 
 
As pesquisas podem ser feitas de várias formas:        
 
 
 
 
Pesquisa Rápida: possibilidade de pesquisar por palavras-chave, também chamadas de tags;  
Pesquisa Avançada: a pesquisa pode ser feita por categoria e/ou sub-categoria, localidade ou empresa;               
Pesquisa Mapa: o resultado da pesquisa é apresentado sobre a forma de mapa  
Lista de Descontos: possibilidade de obter um documento em pdf com a listagem atualizada de todos os 
descontos organizados por categoria. 
 
Com esta reformulação pretendemos que a área de benefícios seja mais intuitiva e de fácil consulta. 
 
Temos algumas novas parcerias em negociação, para que tenhamos sucesso é importante que os dados 
dos sócios estejam o mais atualizados possível, por exemplo, número de filhos,  morada, contatos 
telefónicos, nif's do pai e da mãe. Pode fazer esta atualização em 
https://www.apfn.com.pt/area_reservada.php.  
 
Em breve, contamos ter boas notícias! 
Obrigada!  Mafalda Teixeira 8 

Nós por cá 
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http://www.apfn.com.pt/
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Pague menos IMI 
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Caros sócios, damos-vos a conhecer uma ferramenta que vos pode ajudar a perceber quanto vale realmente 
a vossa casa e quanto poderão poupar no Imposto Municipal de Imóveis. 
 
Dois parâmetros do cálculo do imposto: a idade do imóvel e o preço por metro quadrado, não são 
atualizados automaticamente pelas Finanças. 
  
Podem estar a pagar o IMI correspondente a uma casa por estrear quando ela já não é nova e como se o 
valor de construção ainda fosse o mesmo de quando a compraram. 
 
Saibam mais aqui.  
 
 

http://www.paguemenosimi.pt/
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http://www.apfn.com.pt/newsl/MailingCitroenFamilias/index.html
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Casa cheia para a atribuição dos prémios do concurso Jovens Inspiradores, no sábado 
dia 5 de Abril. Passaram pelo Auditório Almada Negreiros vários jovens absolutamente 
inspiradores, mas apenas 3 venceram o concurso, tendo ainda sido atribuída uma 
menção honrosa. 
 
A APFN, em parceria com a Staples, promoveu pelo terceiro ano consecutivo o 
Concurso Jovens Inspiradores. O desafio foi dar a conhecer a maneira especial como 
certos jovens inspiram o mundo. 
 
Na categoria 10-13 anos, o vencedor foi o Bernardo Thó Monteiro. Com apenas 9 
anos e ainda a frequentar o 4º ano, escreveu e ilustrou o seu primeiro livro, composto 
por quatro contos: “As histórias de outro mundo”. O que motiva o Bernardo, para além 
de um grande gosto e talento por escrever, é falar/ escrever de coisas que acha 
importantes para as pessoas, como não ter medo dos monstros, ir à escola e fazer 
reciclagem. 
 
Na categoria 14-17 anos, a vencedora foi a Estela Santos com um projeto de 
dinamização comunitária na cidade em que vive, Tavira. Estela lançou mãos à obra 
para montar mesas de piquenique em espaços onde as pessoas (sobretudo 
estudantes) normalmente se encontram e tomam as suas refeições, mas onde não 
existem condições que fomentem esses encontros comunitários. Vai também avançar 
com a realização de palestras sobre cursos e saídas profissionais na sua escola.  
  
Na categoria 18-23 anos, foi a Margarida Ferraz de Oliveira que ganhou. É finalista 
de Direito e fundou um projeto de voluntariado denominado “Pro Bono”, que presta 
apoio jurídico gratuito a populações desfavorecidas. O projeto conta com uma rede de 
150 instituições particulares de solidariedade social, 140 alunos de direito e cerca de 
90 advogados, que já prestaram ajuda a mais de 30 casos jurídicos, sobretudo em 
áreas como o direito de família, regulação do poder paternal, ações de despejo e  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
partilhas. Para além disso, a Margarida é também voluntária no Banco Alimentar 
Contra a Fome, e este ano vai em missão para Cabo Verde.   
  
Menção Honrosa  - Pela primeira vez, em 2014 tivemos a atribuição de uma Menção 
Honrosa. Também na categoria de 18-23 anos Afonso Pereira Borga, foi distinguido 
com um projeto que visa introduzir a vertente de voluntariado social no turismo em 
Portugal: a ideia é os turistas que assim o desejem, numa parte do seu dia ou da sua 
estadia num país, poderem colaborar em atividades de voluntariado e de proximidade 
com as pessoas com  qualquer tipo de carência.  
 
Vejam as fotografias aqui e o vídeo aqui.  
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620485058031679.1073741831.108095529270637&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=brJUMI_vuHQ&feature=youtu.be
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No passado dia 26 de Abril, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas 
celebrou o seu 15º aniversário, num evento recheado de atividades e surpresas que 
decorreu no Zoo de Lourosa – o único parque dedicado exclusivamente a aves em 
Portugal, tendo contado com a presença de muitas famílias, particularmente residentes 
na zona norte do país. 
 
O Parque Ornitológico da Lourosa possibilitou a entrada de todas as famílias da APFN 
por um preço único de 7€ para todos os elementos do agregado familiar. Foi assim 
que recebemos inúmeras inscrições para este sábado que contou com momentos 
únicos vividos em família.  
 
Apesar do mau tempo que se fez sentir no início do dia, o sol acabou por aparecer, 
para grande alegria de miúdos e graúdos. Todas as crianças tiveram a oportunidade 
de preparar refeições para alimentar as aves e visitar o habitat natural de cada 
espécie, desde os flamingos até aos pelicanos, sob as instruções dos veterinários e 
tratadores destes simpáticos habitantes do zoo. Seguiu-se a hora do lanche, um 
momento de partilha de experiências entre todas as famílias numerosas, de 
brincadeiras com os mais novos, e, não esquecendo, claro, a altura de cantar os 
parabéns e provar o delicioso bolo de aniversário da APFN, tendo sido os elementos 
mais novos de cada família os responsáveis por soprar as velas. Ainda com um 
pedaço de chocolate no canto na boca, aproveitámos para dar mais um passeio pelo 
zoo, rever todas as aves e alimentar aquelas que ansiosamente ainda aguardavam 
pelas refeições preparadas pelos nossos participantes. 
 
Foi com muito agrado que percebemos que já desde pequenos, todos conhecem a 
APFN e compreendem porque as suas famílias estão associadas – “tenho muitos 
irmãos em casa para brincar” e “somos uma família grande comparada com as outras” 

foram algumas das respostas que ouvimos. É sabido que as famílias portuguesas 
desejam ter mais filhos. Conceder-lhes esse direito e tornar isso possível, mediante 
uma resposta social equilibrada e justa é o nosso principal objetivo. Por esse motivo 
agradecemos a todos os que estiveram presentes neste evento, ao Zoo de Lourosa 
por toda a disponibilidade e simpatia, e a todas as nossas famílias que tanto 
estimamos. Venham mais quinze! 
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Equipa APFN 
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Ana Mira, 26 anos 
Cargo: Assessoria de Comunicação 
Hobbies: música, família e amigos 
Curiosidade: tem mau feitio muitas vezes e bom 
humor quando quer!  
Contacto: comunicacao@apfn.com.pt 
 
Filipa Leandro, 41 anos 
Cargo: Coordenadora das delegações a nível 
nacional; apoio nas parcerias 
Hobbies: Surf 
Curiosidades: Mãe de 3, surfista há 25 anos, 
competidora durante 10 anos em campeonatos 
nacionais e europeu. Filhos seguem o mesmo 
caminho.  
Contacto: filipaveselko@apfn.com.pt 
 
Francisco Lobão, 26 anos 
Cargo: Gabinete de Estudos 
Hobbies: leitura, desporto, cinema 
Curiosidades: Excelente dançarino, malabarista 
amador 
Contacto: estudos@apfn.com.pt 
 
Mafalda Teixeira, 39 anos 
Cargo: Assessora de Relações Institucionais 
Hobbies: Ler, Viajar, tempo com a família 
Curiosidades: Mãe babada de 2 rapazes e 1 rapariga, 
pessoa muito curiosa e amiga dos seus amigos 
Lema de vida: tudo se consegue! 
Contacto: parcerias@apfn.com.pt 
 
 

Ana Gonçalves, 48 anos 
Cargo: Secretária-geral 
Hobbies: Leitura, cozinha 
Curiosidades: a pessoa mais velha da família tem 
104 anos e a mais nova 8 meses 
Contacto: secretaria-geral@apfn.com.pt 
 
Isabel Santos, 37 anos 
Cargo: Responsável do Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis 
Hobbies: ler, correr, viajar 
Curiosidades: já viveu em quatro países diferentes 
Contacto: isabel.santos@apfn.com.pt 
 
André Pina, 25 anos 
Cargo: Gabinete de Estudos 
Hobbies: Cinema 
Curiosidades: Nas horas livres lê o “Manual como ser 
pai de uma família numerosa!” 
Contacto: andre.pina@apfn.com.pt 
 
Soraia Rosa, 28 anos 
Cargo: Gabinete de Projectos e Assessoria de Sócios 
Hobbies: Caminhadas, andar de bicicleta 
Curiosidades: Quando era pequena, em vez de dizer 
“Vamos”, dizia “Anfo”. Ninguém sabe porquê! Assim 
ainda hoje lá em casa, quando vamos para sair, os 
meus pais ou os meus irmãos dizem “Anfo à rua?” 
Contacto:projectos@apfn.com.pt; 
secretaria@apfn.com.pt 
 
 
 

Pois é! A equipa APFN sofreu algumas alterações, por isso, nesta edição do boletim damos a conhecer a 
equipa que diariamente trabalha na sede em Lisboa. Da esquerda para a direita! 
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Na passada edição deste boletim, noticiámos que brevemente a zona Norte iria beneficiar com a presença de uma pessoa que representaria a APFN localmente.  
 
É com enorme satisfação que anunciamos que a APFN consolidou o seu processo de profissionalização da Delegação Norte. Já se encontra sediada em Matosinhos a 
responsável por dar voz e apoio aos nossos associados, valorizando a sua capacidade de ação e intervenção na defesa dos legítimos interesses de todas as famílias 
numerosas do Norte! 
 
A missão a que nos propomos é a de angariar mais e melhores parcerias; sinalizar e intervir perante as dificuldades identificadas pelos associados; ampliar os contatos com 
os municípios a fim de melhorar as políticas locais de apoio à família e dinamizar ações de convívio e solidariedade entre as famílias. Uma estrutura local permitirá não só dar 
uma resposta mais rápida às problemáticas que as famílias numerosas do Norte enfrentam, como também conseguir mais associados, o que assume uma extrema 
importância para a força, eficácia e longevidade do trabalho da APFN. Em suma, esta trata-se da melhor possibilidade que temos de reunir todas as famílias do Norte para 
conseguir ainda mais resultados na luta pelos nossos direitos! 
 
Contamos com a vossa colaboração e sugestões para que este passo possa fazer verdadeiramente a diferença na vida de todas e cada uma das famílias numerosas do 
Norte.  
 
Quanto à APFN Norte, contem com a sua total disponibilidade e energia para trabalhar por esta nossa causa.  
 
Fiquem a conhecer a nova colaborada da APFN!  
 
Bárbara Barata, 25 anos 
Cargo: Assessoria Delegação do Porto 
Hobbies: Música, Leitura, Cinema e Desporto 
Curiosidades: Sou a mais nova de quatro irmãos a viver em diferentes cidades e todos os anos na altura do Verão 
escolhemos um sítio onde não tenhamos estado ainda, a fim de nos encontrarmos e passar um fim-de-semana  
diferente! 
Contacto: secretaria.porto@apfn.com.pt  | 91 203 18 70 



Quero que eles aprendam a fazer tablets, o que é um pouco diferente. E brincar num tablet não oferece a ninguém as capacidades que permitem a construção do hardware e 
software daquelas geringonças. Todavia, amigos, primos e vizinhos andam por aí numa enorme alegria, que também é um enorme equívoco, eh pá, a minha filha já mexe no 
tablet, já brinca com aquilo, é tão esperta não é? Não, não é. A minha filha de dois anos já sabe mexer num ecrã de toque, sabe procurar as suas aplicações, Angry Birds, por 
exemplo, mas isso não faz dela um génio. Se tivesse tempo, um chimpanzé também aprenderia a usar aquele ecrã de toque. 
 
 
Eu não me importo que ela brinque com o ipad, mas não vejo nisso qualquer incursão pedagógica nos mistérios da tecnologia. Brincar naquele ecrã não oferece vantagens 
comparativas aos nossos filhos. Pelo contrário, até pode gerar a ideia de que a informática é apenas aquilo - dar piparotes num ecrã. Eu ainda me lembro dos rapazes do meu 
tempo que queriam ser informáticos só porque gostavam muito de jogar computador, e também me lembro de ouvir os pais desses rapazes a dizer coisas como "ai, o meu João 
tem muito jeito para os computadores, que é um emprego com saída". Infelizmente, estes pais perceberam demasiado tarde que ficar a jogar "Civilization" ou "Command & 
Conquer" até às 5 da manhã não é o mesmo que ter jeito para engenharia informática.  
 
 
Neste ponto, convém relembrar uma história reveladora: os homens da Google têm os filhos numa escola sem tecnologia de ponta, uma escola com a boa e velha ardósia onde 
as crianças aprendem aquilo que se aprende há séculos: as fórmulas e cálculos da matemática. A jusante, é este pensamento abstracto que permite a concepção dos 
algoritmos e afins que estão na base dos tablets e demais tecnologia. Portanto, a vantagem comparativa que podemos dar aos nossos filhos continua a ser a mesma da era pré-
tablet e pré-net. Há que dotá-los de agilidade matemática, há que pegar num lápis e forçá-los a encarar os problemas da matemática. Passar a vida a brincar com o tablet é 
meio caminho andado para nunca se conseguir fazer um... tablet.  
 
 
Gentilmente cedido por Henrique Raposo,  
in Jornal Expresso 
15. Abril. 2014 
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Não quero que os meus filhos brinquem com tablets 
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2014 
ABRIL  
Dia 26 – Comemoração 15º Aniversário APFN 
  
MAIO 
Dia 15 – Dia Internacional da Família  
Dias 24/25/31 e 1 de Junho – Kidzania 50€ independentemente o nº de 
filhos 
 
AGOSTO 
Férias em Família – Verão Diferente  
 
SETEMBRO 
Dias 19 e 20 – III Congresso Português e VIII Europeu de Famílias 
Numerosas - Casa das Histórias Paula Rego 
 
Dias 20 e 21 – Family Land, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais 
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Esta publicação é propriedade da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas 
Morada · Rua José Calheiros, 15 – 1400-229 Lisboa 
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ATÉ BREVE! 
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