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Férias! Férias? Férias. Diferentes 
sentimentos e emoções surgem 
com a palavra “férias”. Para 
algumas pessoas e famílias é o 
culminar do calendário anual, ao 
passo que para outras é 
um monstro terrível que 
tem de ser combatido e 
enfrentado cada ano. Os 
diferentes tipos de férias 
são tão diversos quanto 
as pessoas e as famílias. Para 
algumas é o sonho de ir a uma 
ilha idílica, para outras é relaxar à 
beira de uma praia ou piscina 
com um bom livro, para outras 
ainda é fazer um cruzeiro em 
países longínquos ou uma 
excursão por locais históricos e 
cidades medievais. Entre as 
atividades favoritas estão as 
caminhadas de mochila às costas 
por florestas nacionais ou por 
trilhos nas montanhas, acampar, 
dormir ao relento num saco-
cama junto a um curso de água 
cristalina, contemplando o 
universo de estrelas à noite. 
Curiosamente, os meus pais 
tinham a ideia de que fazer férias 

deve ser melhor do que ficar em 
casa, de modo que lá íamos nós 
para um resort de cinco estrelas à 
beira-mar, usufruindo de umas 
férias com “tudo incluído”. 
 

Apesar da maioria dos 
indivíduos reconhecer a 
necessidade de tirar 
algum tempo livre, os 
Estados Unidos da 

América tonaram-se numa nação 
sem férias. Comparando com 
alguns países europeus que 
garantem um determinado 
número de dias de férias por ano, 
entre os quais o Luxemburgo (35 
dias), a Noruega (29 dias) e a 
Suíça (28 dias), não há um único 
estado norte-americano que 
contemple na sua legislação as 
férias pagas. Além disso, embora 
alguns empregadores permitam 
aos funcionários acumular o seu 
tempo livre ou receber o 
pagamento do período de férias 
não gozado, um colossal número 
de 169 milhões de dias de férias 
perdeu-se, em 2013, devido à 
aplicação do princípio “usar ou 
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Canto das Crianças  

Crianças,  

O artigo deste mês foi sobre as férias. Eis algumas perguntas que 
podem responder sobre as férias da vossa família: 

1. Quais foram as vossas férias favoritas? 
2. Onde gostariam de fazer férias? 
3. O que é que gostam mais de fazer quando vão de férias? 
4. Com que amigos(as) ou primos(as) gostam de fazer férias? 
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O Menu do Mordomo 

largar”, que se calcula que tenha 
representado 52 mil milhões de 
dólares de mão-de-obra gratuita 
para as empresas. 
 

Porque não gozar férias? 
 

As desculpas para não desfrutar 
de um período de descanso 
merecido são numerosas. 
Quarenta por cento dos 
inquiridos num estudo 
respondeu que “há 
demasiado trabalho para 
fazer”. Vinte por cento 
das respostas a este 
inquérito foram: “Gosto 
do meu trabalho e não preciso de 
tirar dias de folga.” Outros 
receavam que o seu posto de 
trabalho fosse eliminado quando 
se ausentassem. É interessante 
notar que 17% dos gerentes 
inquiridos insinuavam que 
aqueles empregados que tiravam 
férias eram menos dedicados e 
13% não os consideravam 
merecedores de uma promoção. 
Para serem justas para com os 
funcionários, algumas empresas 
estão a introduzir as férias no seu 
plano de trabalho. Todos os 
meses, a Motley Fool, uma 
empresa de investimento com 
mais de 300 empregados, 
seleciona aleatoriamente os 
trabalhadores a quem oferece 
duas semanas de férias pagas 
com um subsídio de mil dólares. 
A U.S. Travel oferece um extra de 
500 dólares se um empregado 
tirar os dias de férias que lhe 
foram atribuídos. Não gozar 

férias traz consequências para a 
saúde de pessoas de ambos os 
sexos.1 As mulheres têm 2 a 8 
vezes mais probabilidades de 
sofrer de algum tipo de 
depressão, e o risco de ataque 
cardíaco nos homens aumenta 
um terço.2 Não admira que Deus 
tenha instruído os Seus discípulos 

de outrora, como instrui 
os de agora, a “vir à parte 
e descansar um pouco”.   
 

Financiar as suas férias 
 

Nos meus seminários 
ouço, muito 

frequentemente, indivíduos e 
famílias dizerem que as suas 
férias servem para fugir à tensão 
e ao stresse da vida quotidiana; 
porém, o seu estilo de vida 
evidencia uma deficiente gestão 
do dinheiro e sobrecarga 
financeira. Veja-se, por exemplo, 
um marido com dois empregos e 
uma esposa com uma carreira a 
tempo inteiro. Ambos sentem-se 
exaustos de tanto lutar para 
pagarem as despesas. Para 
gozarem umas férias merecidas, 
teriam de as pagar com o cartão 
de crédito e, em seguida, 
regressar ao trabalho a fim de 
enfrentarem a necessidade de 
fazerem mais horas 
extraordinárias para as saldar. As 
férias deixá-los-iam ainda mais 
stressados do que antes de 
tomarem a decisão de tirar esse 
tempo de lazer. A melhor prática 
consiste em reservar uma 
determinada quantia do 

orçamento mensal para as suas 
férias. A minha mulher e eu 
fizemos isto durante mais de 40 
anos, e posso afirmar que é uma 
sensação muito boa quando 
entramos num autocarro para 
viajar pelo país ou subimos a 
prancha de acesso a um navio de 
cruzeiro, sabendo que já está 
tudo pago. 
 

Gozar umas férias em casa  
 

A escassez de dinheiro não 
significa que não possa 
tirar férias em família. 
Pode viver umas férias 
incríveis sem precisar de 
sair da cidade onde mora, 
permanecendo em casa. 
Eis como funciona: 
Primeiro, defina um período de 
tempo como se fosse fazer um 
cruzeiro. Segundo, trace um 
plano que inclua todas as 
atividades e refeições. Terceiro, 
estabeleça diretrizes para que 
sinta que está de férias, como, 
por exemplo, não executar 
tarefas em casa, não fazer 
limpezas nem lavar a roupa e, 
evidentemente, nada de 
cozinhados extras para a mãe. 
Tal como numas férias normais, 
quanto mais atividades divertidas 
planear, mais bem-sucedidas 
serão as suas férias em casa. 
Para decidir sobre as atividades 
diárias, faça uma reunião familiar 
na qual todos possam discutir 
ideias. Incentive a criatividade, 
colocando ideias inovadoras num 
pote e, cada dia, tire uma de 

forma espontânea. Pense como 
um turista e ficará surpreendido 
com o número de atividades que 
vai encontrar, tais como eventos 
comunitários, museus, parques 
de diversões e jardins que nunca 
visitou. Procure promoções e 
cupões de desconto para 
restaurantes e eventos locais. Na 
semana antes das suas férias em 
casa, limpe a sua casa e lave toda 
a roupa, prepare algumas 
refeições rápidas e fáceis e 

compre pratos e talheres 
descartáveis. 
 

Durante a semana de 
férias em casa quebre 
algumas regras habituais 
do seu lar: levante-se e 
deite-se tarde; descubra 

trilhos para caminhadas ou para 
bicicletas e jogue muitos jogos. 
Se na família gostam de acampar, 
monte o seu equipamento de 
campismo e durma, coma e 
cozinhe no seu quintal durante 
alguns dias. É importante realçar 
dois últimos pontos: elabore um 
orçamento para todas as 
atividades das férias em casa, 
incluindo jantares fora, e 
assegure-se de reservar dinheiro 
para uma extravagância especial 
por dia. Não se esqueça de tirar 
muitas fotografias de modo que 
as crianças possam criar um 
álbum de memórias para guardar 
e partilhar. Ficará surpreendido 
quando a sua família lhe disser 
que foram seguramente as 
melhores férias de sempre.3 
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