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COMUNICADO DE IMPRENSA 
22 de Abril de 2009 

A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas comemora o seu X 
aniversário congratulando todas as famílias numerosas e fazendo uma oferta 
muito especial – o HINO da APFN. O que começou por ser um projecto de um 
pequeno grupo de famílias numerosas tornou-se numa associação com grande 
impacto na sociedade já bem perto dos 8000 sócios. 

 

A associação tem como principais objectivos a defesa dos legítimos interesses 
das famílias numerosas, designadamente em matéria fiscal, habitação, saúde e 
educação. E, por isso, tem desenvolvido o seu trabalho no sentido de criar 
condições para que as famílias tenham o número de filhos que desejam ter, 
num cenário onde o envelhecimento da população todos os anos se acentua. 

 

Os valores defendidos pela APFN são universais, de direito natural, que 
deveriam existir em todas as famílias – o respeito pela vida humana, tolerância, 
amor, solidariedade, justiça, verdade, liberdade e responsabilidade. 

 

Ao longo destes 10 anos, a APFN tem desenvolvido vários cadernos temáticos 
sobre “Família”, que têm promovido o debate social e político do nosso país. 
Divulgou um documentário – Demographic Winter – que já chegou ao 
Parlamento Europeu. Todos estes trabalhos podem ser consultados no nosso 
site – www.apfn.com.pt 

 

Para o futuro queremos ser mais, reforçar a nossa força e continuar a trabalhar 
para apoiar, cada vez mais, as famílias numerosas. Em breve vamos fazer a 
divulgação de um estudo sobre “O Número Desejado de Filhos” e iremos 
entregar os prémios das “Autarquias Familiarmente Responsáveis”. 
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A conjuntura económica, como é do conhecimento de todos, não está nada 
fácil para as famílias e são as numerosas que mais têm sentido os efeitos 
negativos da crise apesar de serem elas a Garantia de Futuro. 

 

Nos próximos dias 23 e 24 de Maio APFN irá realizar o seu II Congresso, no 
Centro de Congresso do Estoril e contará com o Alto Patrocínio de Sua 
Excelência o Presidente da República. O programa e todas as informações 
sobre o congresso estão disponíveis em  www.apfn.com.pt/IICFN/. 

 

 

 

PARABÉNS À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMÍLIAS NUMEROSAS, 
PARABÉNS A TODAS AS FAMÍLIAS NUMEROSAS. 

 

                                                                                                  A Direcção. 


