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Uma família com… 13 filhos 

Multiplicam-se as alegrias e dividem-se as 
tristezas. Esta é uma das grandes vantagens de 
ter uma família numerosa.  

Quem o diz é a família Castro, que tem como 
progenitores Fernando e Leonor Castro, 56 e 54 
anos respectivamente, que têm 13 filhos.  

Os filhos chamam-se Miguel (34), Catarina (32), 
Filipa (31), Rodrigo (30), João (29), Madalena 
(26), Carmo (24), Marcos (23), David (20), 
Bernardo (18), Samuel (14), Lourenço (11) e 
Teresa (6). Saiba como é o dia-a-dia de uma 
família numerosa em Portugal, pela voz de 
Fernando Castro, presidente da Associação 
Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN) e da 

European Large Families Confederation (ELFC).  

Porque decidiram ter 13 filhos?  
Porque estávamos abertos a ter uma família numerosa. Foi para isso que nos casámos. Quando se 
planta uma árvore, é na esperança que dê muitos e bons frutos.  

Como é o vosso dia-a-dia?  
Nada de especial: trabalho, casa, cuidar da família e estar atentos aos outros, acolhendo as suas 
preocupações e aconselhando no que for achado necessário e conveniente, para além de intervirmos 
na sociedade no sentido de deixarmos aos nossos filhos um mundo melhor do que recebemos.  

Como é a gestão diária das refeições e dos banhos?  
As refeições são, normalmente, preparadas pela mãe, algumas vezes ajudada por alguns filhos. 
Actualmente, já todos tomam banho sozinhos, embora, por vezes, a mais pequena, de 6 anos, tenha 
que ser ajudada por um dos irmãos.  

Qual é o orçamento necessário para sustentar uma casa com 13 filhos?  
Depende do rendimento da família. É exactamente igual a todo o dinheiro disponível.  

Como fazem as compras para a casa?  
A maior parte das compras é feita num cash-and-carry que fez um acordo com a APFN, para que as 
famílias numerosas também possam lá fazer as suas compras (“Recheio”). Fica apenas de fora o pão, 
essencialmente, que adquirimos na padaria mais próxima. A carne é comprada num fornecedor que 
também fez um acordo com a APFN.  
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Qual a base das vossas refeições?  
Infelizmente, o peixe não abunda, devido ao seu elevadíssimo preço. De resto, usamos legumes, 
massa, arroz e carne, tudo cozinhado em casa, de forma a “esticar”.  

Podem sair todos juntos? Como o fazem?  
Actualmente, já só temos seis filhos em casa. Os sete mais velhos já se casaram. Aliás, nunca 
tivemos mais do que dez em casa, uma vez que os três mais velhos casaram-se antes de nascerem 
os três mais novos (por esse motivo, os nossos netos mais velhos são da idade dos nossos filhos 
mais novos e alguns são colegas na mesma escola e turma).  

Sempre saímos juntos, com os que estão em casa. Por vezes, os casados juntam-se também nas 
férias, pelo menos nalguns dias. Há muitos anos que temos uma carrinha de nove lugares, para o 
transporte da família. Obviamente, muitas vezes ultrapassámos a lotação…  

Como vão e que tipo de férias fazem?  
Depende da disponibilidade financeira na altura. Em alturas de maior aperto, acampamos. Em alturas 
de maior folga, alugamos casa ou viajamos.  

Têm alguns benefícios estatais acrescidos devido ao número de filhos?  
Não! Pelo contrário! Por isso, colaborámos na criação na APFN e nela trabalhamos.  

Como conseguem fazer o acompanhamento dos deveres da escola de tantos filhos?  
Os mais velhos colaboram bastante e, também, não estamos sempre em cima deles. Só nos 
preocupamos mais se/quando trazem notas mais fracas. Felizmente, isso só acontece uma vez por 
outra com um ou outro.  

Quais as vantagens e desvantagens em ter uma família numerosa?  
Não vemos desvantagens, a não ser a fortíssima pressão social e estatal contra nós. As vantagens 
são que multiplicamos as alegrias e dividimos as tristezas!  
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Se surgir algum problema com os pais, têm previsto o acompanhamento dos filhos?  
Que problema? Não temos que andar amargurados com os problemas que possam surgir. A nossa 
experiência leva-nos a acreditar que qualquer problema tem um número infinito de soluções.  

Quando surge, tem-se apenas que escolher a solução mais adequada de entre o enorme conjunto de 
soluções possíveis.  



Ao fim de 35 anos de casados, cada vez temos mais a certeza disto, pelo enorme número de 
problemas, uns mais graves do que outros, que tivemos que enfrentar. Obviamente, uma coisa que 
ajuda é também procurarmos não criar problemas… mas, pelo contrário, procurarmos soluções.  

Consideram que um filho proveniente de uma família numerosa será mais tolerante e 
menos egoísta do que os outros?  
Claro. Embora existam filhos de famílias numerosas egoístas e intolerantes e filhos únicos altruístas e 
tolerantes, todos os estudos mostram (assim como a evidência de todos os dias) que, em geral, 
“partilha” é um conceito que se aprende na prática de uma família numerosa.  

Qual o período mais complicado pelo qual já passaram?  
Foi, sem dúvida, o ano de 1990: o nosso décimo filho nasceu com uma gravíssima deficiência no 
coração, o nosso filho mais velho foi atropelado por um comboio (felizmente ambos já recuperaram) 
e o longo período de doença e o necessário acompanhamento em full-time por parte da mãe obrigou-
nos a dar uma grande volta na nossa vida (e ainda bem).  

E o mais feliz?  
O dia do nosso casamento, os dias de nascimento dos nossos filhos, os dias do casamento dos sete 
mais velhos e os dias de nascimentos dos nossos dez (por enquanto) netos. Tudo isto leva-nos a uma 
enorme densidade de dias de festa de aniversário, acrescida dos aniversários de genros e noras. Na 
nossa família, como em qualquer família numerosa, a celebração da vida é constante e permanente.  

Podem relatar-nos uma situação caricata que vos tenha acontecido?  
Tínhamos na altura dez filhos e, Dia do Pai, fomos almoçar todos a um restaurante. Obviamente, 
éramos alvo da atenção de outros clientes. Às tantas, um empregado, que já nos conhecia, veio ter 
connosco, a rir-se a bandeiras despregadas. É que um casal cliente, que também estava lá a celebrar 
com o seu filho único, tinha-lhe feito o seguinte comentário a observar-nos: “Que simpático aquele 
casal, ter vindo com os filhos e os sobrinhos”.  

Pretendem ter mais filhos?  
Já não podemos ter.  

Sónia Santos Dias  
02 de Setembro de 2008 

Agradecimentos: à Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, por ter facultado o contacto com a 
família Castro.  

Nota: A fotografia de família foi tirada no dia do casamento da filha Carmo. 


