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FESTA DA PRIMAVERA
contamos-lhe como tudo aconteceu
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EDITORIAL

Aproxima-se o tempo de férias, tempo privilegiado para se estar em família, recuperando da corrida do
dia-a-dia, todo o ano.
E é bom que aproveitem da melhor maneira, uma vez que os tempos são duros, e tudo indica que vai
piorar.
Por cá, a APFN continuará a trabalhar, preparando a agenda dos próximos tempos. Logo no reinício das
actividades, será a altura de distinguir as autarquias que têm vindo a praticar uma política familiarmente
responsável felizmente bastante mais do que as 13 que foram premiadas no ano passado. Para o
aumento desse número, muito contribuíram as famílias associadas que, em todo o país, se têm
empenhado em levar a nossa mensagem.
Esperamos que, no próximo, sejam ainda mais. O nosso objectivo é chegarmos aos 309 municípios. O
seu município ainda não é familiarmente responsável? Contamos consigo, que nos lê. Contacte-nos, e
vamos a isso!
O Presidente, Fernando Ribeiro e Castro

Conheci a APFN depois do nascimento do meu terceiro filho (2002) por influência de uma tia minha
que tinha ouvido falar da Associação na televisão, e, com frequência, me dizia para nos informarmos
porque nós já tínhamos três filhos, e éramos considerados como família numerosa. Assim fiz. Procurei
a APFN na Internet, falei com o meu marido, ele concordou e assim nos tornámos sócios.
Actualmente temos cinco filhos e muito orgulho em pertencermos à Associação Portuguesa de
Famílias Numerosas.
Ser sócia despertou em mim um sentimento de pertença, de estar acompanhada, de não estar sozinha
a lutar pelo direito de ter uma família numerosa num país onde somos vistos como umas excepções,
uns “loucos”ou ignorantes que não sabem fazer planeamento familiar e que não se percebe bem para
que querem ter tantos filhos. Estou um pouco farta de ir a consultas médicas, e especialmente na
primeira, os profissionais de saúde me perguntarem se os filhos são todos do meu maridoinacreditável, não?- e se nunca pensei em fazer laqueação de trompas, etc. Se não fosse o grande
apoio que tive por parte da APFN durante a gravidez do nosso 5º filho, uma menina, a Maria Carolina,
não sei o que teria acontecido!

A FAMÍLIA
CORREIA TEM A
PALAVRA

Quando soube que estava grávida (aos 40 anos), o meu marido não aceitou, e só dizia que não podíamos ter este filho porque não
tínhamos condições, (vivemos numa casa camarária com apenas dois quartos e a Câmara não se responsabiliza pelo aumento do
agregado). Fomos à Maternidade e uma enfermeira enviou-me para a consulta de Gravidez de risco. No balcão, uma senhora “muito
simpática” disse-me que eu já tinha 40 anos, 4 filhos…se quisesse levava-me a outro tipo de consulta para abortar pois teria todo o
acompanhamento necessário, psicóloga e tudo, para eu pensar bem até às dez semanas (eu estava de sete) e, se quisesse, ir ter com ela.
Fui à médica da caixa, o mesmo tipo de conversa: para eu pensar no assunto, que ela podia passar-me uma receita, tomava determinado
comprimido e depois aparecia-me o período normalmente, não tinha efeitos secundários, nada. Tinha que ser era o quanto antes, embora,
dizia ela, não me quisesse influenciar, eu é que sabia, mas já tinha quarenta anos, era cada vez mais perigoso, para mim e para o bebé (que
podia nascer com trissomia ou qualquer outro problema), já tinha quatro filhos, tinha que pensar neles, etc. Resultado: caí em desespero.
Sentia-me mal, só me apetecia chorar, não sabia o que fazer. Tinha consciência que não era capaz de fazer mal ao meu bebé que eu sabia
estar dentro de mim, mas não me sentia com forças para o assumir sozinha e chegar ao final da gravidez sem ajuda de ninguém.
Então…luzinha! Lembrei-me de telefonar para a APFN, contei o que se passava e pedi que me indicassem um médico que fosse contra o
aborto. Eu já não podia ouvir falar nesta palavra! Indicaram-me o Dr. João Paulo Malta, que por sua vez me indicou o Dr. Pedro Afonso para
me ajudar na parte mental. E foi assim que consegui chegar ao final da gravidez e fazer nascer a Maria com 3,410 kg e 51 cm,
completamente perfeita, sem qualquer tipo de problema e de parto natural, Graças a Deus!

Mas mesmo na Maternidade Alfredo da Costa quando fiquei internada para ter a criança, voltei a ser assustada por uma médica novinha
que me disse para me preparar para, possivelmente, fazer uma cesariana porque, como já tinha vários filhos, o colo do útero podia não
dilatar e não me podiam administrar muita occitocina porque o útero podia rebentar. E já que ia estar com a “barriga aberta” podia aproveitar
para fazer laqueação de trompas. E ainda voltou mais tarde à sala de partos para me voltar a perguntar se tinha mesmo a certeza que não
queria a laqueação, visto ir fazer cesariana. Eu entreguei-me a Deus e pedi-Lhe que
não deixasse que me fizessem uma operação desnecessariamente. Ele ouviu-me, e
foi num instante que a minha filha nasceu, com a ajuda de dois maravilhosos
enfermeiros! E ainda fui eu que cortei o cordão umbilical!
Mais tarde, já no quarto, as enfermeiras queixavam-se de não perceber a razão de
estar a haver tantas cesarianas naquele dia. Já não havia camas no piso das
cesarianas e estavam a enviar as senhoras que tinham tido os filhos por este meio
para o piso dos partos normais. Enfim, vá-se lá perceber porquê! Talvez as médicas
novas quisessem treinar as cesarianas e as laqueações de trompas, não sei, só sei
que foi sofrer até ao fim
Agora, Graças a Deus, e com o apoio da APFN, estamos todos felizes, com a Maria
Carolina, que é a nossa bonequinha, pois a nossa filha mais velha já tem vinte anos e
os nossos outros filhos são três rapazes de 10, 7 e 4 anos de idade. Vale sempre a
pena apostar na Vida. Obrigada APFN!
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Foi no passado fim-de-semana, dias 12 e 13 de Junho, que no recinto da FIARTIL (Feira de Artesanato do
Estoril) decorreu a segunda Festa da Primavera, evento anual organizado pela APFN.
Este evento juntou centenas de famílias, onde estas puderam, para além de conviver e partilhar
experiências, conhecer os negócios dos sócios empreendedores da APFN, que contavam com um stand na
feira, e ainda conhecer algumas das ofertas dos nossos parceiros.

COMO FOI A
FESTA DA
PRIMAVERA

Foram dois dias cheios de animação para pequenos e graúdos, onde se festejou o Santo António como
manda a tradição: sardinha assada e bailarico!
Um programa bastante recheado, com a presença de vários artistas convidados, como o St. Dominics
Gospel Choir e o Coro Open Voice que animaram a tarde de domingo, ou os diversos prémios que foram
entregues a famílias que tinham tido um filho no ano passado.

Experiências como estas são para repetir, numa altura em que o país atravessa uma das maiores crises de sempre, onde as famílias numerosas,
são sem dúvida alguma, garantia de um futuro sustentável.
Queremos desta maneira, agradecer a todos os nossos sócios que vieram a esta festa! Sem vocês, não tinha sido claramente, a GRANDE festa
que foi! Obrigado!
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Durante a nossa grande Festa da Primavera, tivemos a já habitual entrega anual de prémios APFN. Foram
sorteados os seguintes prémios:

Bebé
APFN

Família
10+

Às famílias que tiveram mais um bebé no ano passado:
Família Amado, pelo nascimento do 6º filho no dia 31 de Janeiro de 2009, que ganhou um fimde-semana em Orada - Apartamentos Turísticos de Albufeira.
Família Camilo, que ganhou um fim-de-semana nas Casas de Campo, casas da Cerca em Vila
Nova de Milfontes.
Família Tavares, que ganhou um fim-de-semana em Vila Guiomar (Casas da Eira) em Arouca
Família Santos, que ganhou um fim-de-semana nas Casas de Campo, casas da Cerca em Vila
Nova de Milfontes.

PRÉMIOS APFN

Às famílias que têm mais de 10 filhos:
Família Pinto, pelo nascimento do seu
10º filho, em 25 de Fevereiro de 2009,
que ganhou um fim-de-semana nas
Casas de Campo, casa da Cerca em
Vila Nova de Milfontes.

Mas não foi só! Também as famílias que venceram o concurso “Famílias ao Palco” receberam o seu merecido prémio: uma semana de férias na
Casa da Senhora do Outeiro na Beira Alta! Para o receber, as famílias tiveram que prestar provas de dança, de canto, de
conhecimento…enfim! Foi um verdadeiro espectáculo! Ganharam este concurso as famílias Calderón, Líbano Monteiro e Marques da Silva.
Esperemos que as famílias vencedoras desfrutem destes pequenos
momentos de descanso!
É sempre fantástico ver como as famílias numerosas são tão unidas e
felizes.
Agradecemos aos nossos parceiros que todos os anos generosamente
contribuem para estes merecidos prémios.
Obrigado!

A crise económica e a veneração do prazer

PEDRO AFONSO
(PSIQUIATRA)

Algumas das motivações que estão por detrás da actual crise económica são bastante semelhantes
àquelas que conduziram ao movimento de contracultura no final dos anos 60 nos EUA: uma profunda
crise de valores e a veneração do prazer. A música, o sexo, as drogas e a utopia de uma paz universal,
foram adaptadas aos tempos actuais. Se é verdade que a música e o sexo nunca saíram de moda,
também é verdade que hoje as drogas são representadas pelo consumismo desenfreado, ao mesmo
tempo que os anseios pacifistas foram substituídos pela ideologia ecológica. Tal como aconteceu no
movimento de contracultura, na actual crise destaca-se um aspecto importante: a omnipotência. Os
lemas “peçamos o impossível”, “gozar sem entraves”, “é proibido proibir”, foram recuperados,
embora nunca assumidos verdadeiramente no plano do consciente colectivo.

O consumismo que vigora na sociedade acaba por alimentar e satisfazer as exigências do princípio do prazer, no qual o indivíduo com
um acto simples, quase desprovido de pensamento, reduz a tensão interna. Mas, tal como ocorre com a ingestão de uma droga, essa
pacificação é fugaz, não tardando que surja um novo desejo de comprar e com ele um insaciável impulso consumista. Criou-se a
ilusão de que este processo poderia ser acelerado indefinidamente, estimulando a fantasia de que é possível adquirir praticamente
tudo o que se deseja.
Numa economia global, profundamente competitiva, acentuaram-se as incertezas e as diferenças sociais. A crença de que o trabalho
é o único meio para alcançar a riqueza, o progresso e a justiça social, foi paulatinamente desfeita, gerando uma ânsia facilitista.
Mudadas as mentalidades e reunidas as condições sociais, bastava lançar o engodo: o crédito fácil. E foi isso que aconteceu. O
indivíduo revoltado com a sua pobreza, escolheu lutar contra a injustiça capitalista, endividando-se compulsivamente, sem
compreender que, com este acto irreflectido, estava a destruir-se a si mesmo.
A sociedade de hoje alcançou níveis de riqueza e desenvolvimento impensáveis noutras épocas. Mas diante tanto conforto e bens
materiais, estaremos actualmente numa melhor situação? Há sinais contraditórios. Apesar de existir maior abundância material,
também se verifica uma crescente decadência social (por exemplo, através do aumento do individualismo e da solidão vivida
principalmente nos grandes centros urbanos) e um acréscimo de doenças mentais, nomeadamente de pendor ansioso e depressivo.
Portanto, a crise não é apenas económica e expressa uma certa regressão do Homem ao promover o egocentrismo e a satisfação
imediata dos impulsos primários. O “ter” prevalece ao “ser”, ao mesmo tempo que se valoriza o presente face ao futuro. Se
perguntarem aos mais jovens o que é que gostariam de ser, o mais provável é surgirem muitas hesitações ou até mesmo um silêncio
como resposta. No entanto se a pergunta incidir sobre o que é que gostariam de ter, a lista será infindável.
Ninguém tem dúvidas que a economia irá recuperar, prometendo salvar os pobres, depois de os ter criado. Apesar das inúmeras
promessas de redenção, todos sabemos que, dentro de algum tempo, a insanidade da ganância irá reaparecer, causando uma nova
crise económica. Mas o mais perturbante é assistir ao empobrecimento do Homem; assistir a uma sociedade com cada vez mais
indivíduos ligados obsessivamente à busca do prazer, poupando-se ao esforço do difícil caminho da auto-realização e auto-superação.
A economia procura converter a realização íntima da pessoa num produto exequível, acenando com estilos de vida cómodos e onde
se dá primazia ao bem-estar, mas nem tudo o que convém à economia é bom para o Homem. Assim, e citando Jules Barbey
d'Aurevilly, se o prazer é a felicidade dos loucos, a felicidade é o prazer dos sensatos.
Pedro Afonso
Médico Psiquiatra
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Mais uma vantagem para os sócios
Foi celebrado um protocolo com a STAPLES tendo em vista a comercialização a custos reduzidos, de
material escolar, equipamento e material de escritório, mobiliário, e a prestação de serviços especializados,
por parte da STAPLES, aos associados da APFN.

PROTOCOLO
COM A
STAPLES

Poderão usufruir das condições deste protocolo todos os titulares do Cartão de Associado, sendo
adicionalmente titulares do Cartão BIZ. Para este efeito a STAPLES disponibiliza gratuitamente o cartão
cliente STAPLES BIZ, que servirá para efectuar todas as compras.
Todos os benefícios e condições acordadas para os nossos Associados constam no Boletim de Adesão
STAPLES que enviamos nesta brochura. Este boletim será também utilizado para aderir ao protocolo.

Como aderir ao protocolo
Para Associados que já têm cartão Staples BIZ:
1º passo - preencher apenas os seguintes campos do boletim de adesão:
- nº do cartão Biz
- nº de associado
- dados referentes aos filhos
(só deve preencher outro(s) campo(s) se pretender actualizar alguma informação)
2º passo - destacar o boletim a meio, colar e enviar para a Staples
[Assim que o destacável for recepcionado na Staples, serão actualizadas informaticamente as novas
condições do protocolo, referentes ao respectivo cartão. As próximas compras que o Associado fizer estarão
assim abrangidas pelas novas condições.]

Para Associados que não têm cartão Staples BIZ:
1º passo - preencher todo o boletim de adesão (não esquecer de colocar o nº de
associado)
2º passo - destacar o boletim a meio, colar e enviar para a Staples
[Quando o destacável for recepcionado na Staples, será emitido o cartão Staples BIZ e
enviado para o Associado. Com esse cartão todas as compras que o Associado efectuar já
estarão abrangidas pelas condições do protocolo.]
Numa primeira iniciativa conjunta, a STAPLES esteve presente na nossa Festa da Primavera, com uma
participação que passou também por disponibilizar um atelier para todas as crianças presentes, onde
estavam vários produtos com os quais podiam livremente elaborar as mais diversas criações.

A nova iniciativa com a STAPLES destinada aos nossos Associados é a que consta desta brochura e que
consiste numa variada selecção da vasta oferta de produtos do Folheto do Regresso às Aulas, para o
próximo ano escolar.

Como todos sabemos, numa família numerosa, o Regresso às Aulas é um dos momentos mais dispendiosos com os nossos filhos, no
entanto, com as condições deste protocolo, este ano será menos oneroso. Sobre os preços aqui apresentados haverá um desconto de 7,5%
sobre a forma de reembolso trimestral, ao abrigo do protocolo (excepto nos produtos da página de tecnologia).
Todos os produtos aqui apresentados encontram-se disponíveis em qualquer loja STAPLES a nível nacional, e para os adquirir basta
apresentar o seu Cartão BIZ no momento da compra.
Para qualquer esclarecimento adicional por favor contactar a APFN.
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CONVITE
CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DOS TÍTULOS
«AUTARQUIAS FAMILIARMENTE RESPONSÁVEIS»
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis convida-o(a) a estar presente no próximo dia 22 de Setembro, a partir
das 17h, no evento de atribuição dos títulos «Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis», a decorrer no Auditório da
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, em Coimbra.
Este evento contará com a presença de diversos responsáveis autárquicos, e tem como objectivo distinguir, através da atribuição de
simbólicas bandeiras, os municípios portugueses que se destacam pelas melhores práticas em matéria de responsabilidade
familiar. Estes resultados derivam do inquérito por nós lançado aos 309 municípios portugueses e tem como objectivo premiar os
municípios que investem na construção de uma política integrada de apoio à família e no reforço dos apoios às famílias numerosas.
Gostaríamos de contar com a sua presença.

Encontro de Famílias do Verão Diferente

DIA EM
FAMÍLIA

Decorreu no passado dia 20 de Junho em Cantanhede, um encontro com cinco famílias, (quatro
numerosas) que se conheceram no Programa Verão Diferente 2009, em Caldas da Felgueira,
realizado numa parceria entre o CENOFA e a APFN.
As famílias foram chegando de Alcobaça, das Caldas da Rainha e da Figueira da Foz. Num total de dez
adultos e vinte e uma crianças/adolescentes e mais duas “escondidas” nas barriguinhas das suas
mães. Pelas 13.30h iniciámos com um almoço Pic-nic, num parque de merendas.
Seguimos depois para um Parque verde, onde adultos e crianças tiveram a oportunidade de
conversar, jogar uma partida de futebol, andar de patins e brincar pelo imenso relvado, que caracteriza
o Parque. Pelas 20h ainda fomos jantar e espreitar o jogo de futebol na casa de uma das famílias.

O encontro terminou pelas 22h, com pouca vontade por parte das crianças, mas … porque os adultos não estão ainda de férias e algumas
famílias ainda tinham umas horas de viagem pela frente, deu-se por encerrado este dia, maravilhoso, de convívio e partilha de ideias e
brincadeiras.
O próximo encontro será, novamente, em Caldas da Felgueira, no próximo mês de Agosto.
Isabel Neves, Sócia APFN

Venda de t-shirt’s APFN
Para quem não teve a oportunidade de vir à nossa grande Festa da Primavera e não comprou uma rifa para se
habilitar a ganhar uma das nossas t-shirt's da APFN, pode agora comprá-las a preços muito acessíveis:

T-SHIRT’S
APFN

1 t'shirt – 3 € cada
2 t'shirts – 2.5 € cada
3 ou mais – 2 € cada

Pode adquiri-las vindo à nossa sede (Rua José Calheiros, nº15), ou enviando um e-mail com a encomenda para apfn@apfn.com.pt. Para
pagamento poderão utilizar a referência multibanco que se encontra activa para a vossa família e que podem consultar na vossa área
pessoal (tamanhos disponíveis: 1-2, 2-3, 5-6, 7-8, 9-11).
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A. F.

TESTEMUNHOS DE FAMÍLIAS QUE APROVEITAM
AS FACILIDADES DA APFN
Já nem me recordo há quantos anos sou sócia da APFN. Resido em Lagos, Algarve tenho 4 filhos. Acabei
constituindo uma nova família e ganhei mais 2 filhos do meu actual marido. Logo, somos oito. A média de idades
situa-se entre os 18 – 21 anos sendo que não há dispensa / frigorífico que aguente tanto APETITE!!! Sem contar com
tudo o resto.
O facto de residir nesta zona do país impede-nos de usufruir da maioria das vantagens e acordos estabelecidos pela
APFN, dado os mesmos serem com empresas que maioritariamente estão localizadas nas grandes cidades, mas
sempre temos um ou outro que tanto nos ajuda, nomeadamente o acordo feito com o RECHEIO que prima pela
qualidade e frescura dos seus produtos, ao qual aderi já há alguns anos e que tanto nos tem ajudado a manter o
equilíbrio orçamental no que toca à alimentação.
Parabéns pelo trabalho desenvolvido e pela luta infindável dos direitos da família.
Helena Costa André
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ECONOMIA FAMILIAR

Nesta nossa crónica, nos números anteriores, começámos por falar no orçamento familiar – o alfa & ómega da
economia doméstica! – e classificámos, algo arbitrariamente, as despesas habituais, em catorze items, as “classes
de despesa”. Abordámos já, em crónicas anteriores, a oportunidade de comprar, ou não, a habitação, as despesas
inerentes à casa e, no último número, reflectimos um pouco sobre como poupar na “alimentação” e “higiene”. Na
crónica deste número, proponho-vos continuar a nossa reflexão, virando agora baterias para o “vestuário e
“calçado”.
São despesas essenciais, a par da habitação e da alimentação, pois temos que andar vestidos e calçados, e onde se
encontram- pode dizer-se -preços para quase todos os gostos. Como em tudo na vida, haverá que reflectir e planear
um pouco antes de tomar decisões.
Em primeiro lugar, teremos de considerar se é mesmo necessário, ou não, comprar roupa e calçado novo. Não será
possível reciclar? Algumas peças de roupa, especialmente de senhora, embora em bom estado, podem estar “muito
vistas”; porque não trocar por peças semelhantes, com uma irmã, prima ou amiga? Ou chamar uma costureira (ainda
há!), se não tiver tempo ou jeito, nem houver avó disponível, e fazer alguma pequena modificação, barata, que dê um
novo look, um novo aspecto (substituír botões, por ex.), à peça de roupa , se ela é de boa qualidade? Advogamos,
naturalmente, que a roupa e o calçado, se estiver minimamente, em bom estado, passe de irmão para irmão, ou
primos, como vimos fazer, sem traumas, na nossa família, quando éramos crianças. Nos anos cinquenta e sessenta
do século passado, nas famílias de classe média, vivia-se com certas dificuldades, de modo algo espartano,
contando os tostões!- como se dizia- mas vivia-se na maioria dos casos, com alegria e boa-disposição. Talvez
alguma abundância recente nos tenha inebriado... podem ter a certeza, é possvel andar bem disposto mesmo sem
usar roupa de marca e sem carteira de pele, ou sapato italiano!
Uma palavra, contudo, em defesa dos mais novos; embora se advogue a reciclagem da roupa e do calçado em bom
estado, haverá, de vez em quando, que comprar uma peça nova, especificamente para cada filho ou filha, ao seu
gosto e na loja de sua própria escolha.
Sabemos que os sapateiros, a par das costureiras, são profissões em vias de extinção....mas ainda há alguns por aí.
Antes de deitar fora um par de sapatos, saiba se tem conserto e qual é o custo. Em muitos casos valerá a pena
mandar pôr meias solas nos sapatos e ter calçado para mais uns meses ....
Na compra de roupa ou calçado, primeiro avalie a sua necessidade; um grande guarda-roupa e uma sapateira cheia
de peças pouco usadas, é uma inutilidade e sai muito caro. Dê ou troque o que lhe sobra e ainda pode ser usável! Há
instituições que agradecem ( por ex. a Emergência Social, as Missionárias da Caridade, etc). Compre as peças que
realmente lhe façam falta, confortáveis, talvez o número acima, e que sejam susceptíveis de várias combinações.
Compre material de alguma qualidade, pois o que é muito barato, por vezes sai caro. Por outro lado, não temos nada
contra as “marcas”, mas só por ostentar um logo, pagar o dobro, talvez não faça muito sentido, especialmente nas
famílias numerosas, onde os recursos, por terem que ser partilhados por muitos, não abundam ...
Aliás, é muito educativo para os nossos filhos, rapazes e raparigas, quando lhes explicamos- sem zangas e
pacientemente !- que nós próprios não usamos roupa ou calçado de marca e não temos que ter complexos sobre a
nossa apresentação pessoal entre amigos e no trabalho. É preciso saber dizer “não” e também é muito bom que eles
próprios aprendam a ganhar algum dinheiro para poderem comprar a “tal” peça por que tanto anseiam. É uma área
particularmente sensível da educação dos adolescentes, que têm grande preocupação com as escolhas, mas é
importante conseguir - respeitando os seus gostos, quanto possível! – passar a mensagem de que apresentar-se
bem, é possível, cuidando a higiene, a criatividade, a delicadeza e o aspecto, mas sem caír em luxos, consumismo,
ou obsessões.
As aquisições de roupa e calçado, como aliás todas as outras, devem ser pensadas e planeadas. A época das
compras, naturalmente, deverá coincidir com a época dos saldos; informe-se de quando começam e aproveite o seu
início, quando os produtos à venda ainda não foram muito escolhidos. Algumas lojas têm um cartão fidelidade, que dá
desconto ou permite acumular pontos, e algumas outras, em número crescente, felizmente, dão um desconto aos
sócios da APFN. Faça o seu trabalho de casa: informe-se, pergunte aos seus amigos e amigas, e faça o
reconhecimento das lojas que oferecem melhores condições, e que estão a uma distância razoável de sua casa.
Aprenda também a conhecer a origem dos produtos que compra, pois vale a pena saber se está a apoiar empresas
que exploram o trabalho infantil... Não se esqueça que a economia nacional também precisa da nossa ajuda e “o que
é nacional é bom!”
Elabore uma lista do que precisa, do que realmente pretende comprar, e não ceda facilmente à tentação da compra
por impulso ! Vai ver que o dinheiro lhe vai render mais ...
Por hoje, por aqui ficamos. Muito agradecíamos que partilhassem connosco as vossas boas-práticas, experiências e
sugestões para uma melhor gestão doméstica. Transmitam-nas, por favor, bem como os vossos comentários acerca
desta coluna, ou o que ela vos suscite, através do e-mail fonsecas@netcabo.pt .

Família Mendes: uma família de campeões
Na cidade da Senhora da Hora mora a família Mendes. Para além de ser numerosa, é uma família
particularmente desportista. Vamos conhecê-los melhor!
Constituída por oito membros, tem como Pai Adelino Mendes, como Mãe Teresa Ferro que se conheceram
algures entre Paris e Bruxelas num antigo inter-rail. Fruto deste casamento nasceram seis filhos que
curiosamente têm os apelidos alternados: os filhos pares são Mendes Ferro, e os ímpares Ferro Mendes.
São eles: Salomé, Rafael, Íris, Muriel, Micael e Nataniel.
Adelino e Teresa confessam que nunca planearam ter seis filhos. Sempre acreditaram que não existe limite
para o sonho e que se têm a capacidade de sonhar, têm também a capacidade de concretizar! Comentavam
com humor junto dos amigos e da família que queriam “uma criança pela mão, uma ao colo, uma na barriga e
outra no pensamento…” e assim foi!

UMA FAMÍLIA
DESPORTISTA

Salomé, a filha mais velha, tem 18 anos, quer ser psicóloga e adora música. Rafael, o segundo filho, tem 16 anos e sonha ser engenheiro
aeronáutico e estudar na universidade de Toulouse e adora a sua guitarra eléctrica. Íris, tem 14 anos e é considerada a atleta da família,
treinando 25 horas semanais de ginástica acrobática. Sonha vir a ser médica de bebés. Muriel, a quarta filha, tem 12 anos, ginasta acrobata,
sonha ser arquitecta e desenhar lindas casas. O quinto é o Micael, tem 9 anos, também praticante de ginástica acrobática numa quadra
masculina e adora fazer construções particularmente complexas e criativas. Nataniel, o sexto, tem seis anos, e é o mais extrovertido de todos.
Adora “toful” ou futebol no seu português de 4 anos de idade, mas agora decidiu-se também pela ginástica acrobática. Uma família de
ginastas!
“Jamais nos perguntem como se gere esta família”, responde Adelino à questão mais pertinente. Os Mendes decidem não antecipar
preocupações que só lhes fazem mal à saúde, e por isso, fazem a planificação perto do acontecimento. Organizam tudo numa “agenda das
antigas” na qual escrevem tudo. Pedem por vezes ajuda a vizinhos e amigos para a logística do transporte e raramente têm tempo para
assistir ao vivo às competições dos filhos, pelo que pedem a outros pais que filmem ou fotografem, ou então assistem pela internet. Chegam
mesmo por vezes a separar-se para que um dos pais possa assistir a um filho, e outro a outro filho. O problema surge quando os campeonatos
ocorrem no estrangeiro, o que normalmente os impossibilita de assistir aos mesmos.Nesta família constam já os seguintes prémios, entre
muitos outros: vice-campeã do Mundo em Juvenis, 3º lugar nos Europeus em Juvenis, vencedora da Taça da América em 2009, campeã
Nacional (Íris), bi-campeã nacional de Ginástica – juvenil e júnior, bi-campeã no MIAC – juvenil e júnior, 7º lugar nos Europeus de ginástica
(Muriel). O facto de todos serem grandes atletas e conseguirem óptimas qualificações nos campeonatos não modifica a relação que têm entre
todos, nem tão pouco as tarefas do dia-a-dia, confessam.
Outra actividade frequente desta família são as viagens anuais ao estrangeiro feitas numa carrinha Mercedes Vito de 9 lugares que os leva
pela Europa fora. Uma vez que são muitos, optam pelas pousadas da juventude, conseguindo alojamento para todos a custos modestos. No
dia 6 de Julho, partiram todos para mais uma das suas viagens, desta vez para para a Polónia para assistir aos Campeonatos Mundiais de
Ginástica Acrobática em Wroclaw. Será que vamos ter mais campeões?!
Pois é, desta vez queremos a participação dos sócios mais pequeninos! Vimos desafiar-vos a concorrerem
aos nossos já habituais concursos. Se gostas de desafios, aproveita as férias para te habilitares a
fantásticos prémios!
Podes consultar o regulamento de cada concurso e os prémios que poderás ganhar no nosso site
www.apfn.com.pt na área pessoal reservada a sócios. A data de limite de entrega dos trabalhos é 1 de
Outubro de 2010.
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“A minha família é Grande”
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