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A FAMÍLIA 
CENTEIO DA 
SILVA TEM A 
PALAVRA

       
DI ALE TORI

O Presidente, Fernando Ribeiro e Castro

Família Centeio da  Silva 

Mais uma família...numerosa!

Ano novo, vida nova!
Enquanto o Governo lança novo ataque às famílias com filhos, tanto maior quanto maior o seu 
número, apostado em acabar com o país no mais curto espaço de tempo, as famílias 
numerosas, reunidas em associação na APFN, cá continuam, com cada vez maior força, a lutar 
no sentido oposto, a lutar pelo futuro do país, educando e criando os seus filhos, e unindo 
esforços para contrariar a desastrosa e suicida política governamental. É com muito gosto que 
apresentamos, neste número, a dedicada equipa profissional que tem vindo a fazer um 
excelente trabalho, quer obtendo novas parcerias para que “ser mais custe menos”, assim 
como a adesão de um crescente número de municípios ao nosso programa “Autarquias 
Familiarmente Responsáveis”. Em breve, mais iniciativas irão surgindo. Estejam atentos! Para 
todos, um Feliz Ano Novo!

Temos 3 filhos…já podemos pertencer à APFN! E enchemo-nos de orgulho quando dizemos 
que também somos sócios! 

Fazendo as apresentações: Filipe (Pai), Ana (Mãe), Madalena (5 anos), Maria (3 anos), 
Mafalda (22 meses) e já sentimos falta de um bebé em casa! 

No final de 2007, tinha a minha filha mais velha 2 anos e a do meio 6 meses, uma amiga 
também mãe de dois filhos desafiou-me a criar um projecto de trabalho, no qual poderia 
trabalhar em casa dando todo o apoio às crianças, no qual me poderia sentir realizada 
profissionalmente e sem que tivesse em momento algum de escolher entre a vida profissional 
e pessoal. Não hesitei. 

Nasceu o Livro da Minha Vida, para escrever histórias de vidas, de famílias e empresas. A empresa cresceu. E continua a 
crescer... e filhos a nascerem! 

Foi um ano de loucos na empresa, 2 mães e 3 bebés a nascerem, sim, porque para complicar a minha sócia teve gémeos. 
Entre biberons e fraldas, havia livros para escrever! Penso que terá sido nesta altura que realizei a importância de trabalhar 
com pessoas que nos compreendem e partilham ou já partilharam experiências como as nossas. Aqui ninguém acha 
estranhos uns gritos ou choro do outro lado do telefone, idas ao pediatra durante o dia, festas e reuniões da escola, porque 
todos vivemos o mesmo!

No inicio de 2009, pouco antes da chegada da nossa terceira filha, rendemo-nos aos encantos do interior. Deixámos a 
correria da vida no Estoril, com as crianças na escola em Oeiras, o meu marido a trabalhar perto de Mafra, e de armas e 
bagagens mudámos para Tomar. Nunca pensámos que nos iríamos adaptar tão bem!

Temos apenas 1 carro, atravessamos 2 ruas para chegar à escola, a mensalidade das 2 na escola é menos de metade da 
mensalidade de uma na antiga escola, refeições sempre em casa, actividades para as crianças a metade do preço, cinema 
ao Domingo grátis, e o melhor de tudo é que há sempre tempo para mais qualquer coisa…
Com esta mudança, o Filipe juntou-se ao nosso projecto, pois para além de já estar envolvido indirectamente, era o que 
melhor se adequava à nossa vida familiar. 

Neste momento, e com todas as mudanças e opções que fizemos na nossa vida, conseguimos acompanhar diariamente as 
nossas filhas à escola, levá-las à natação e ao ballet, ir buscar a mais nova à cama quando acorda da sesta, isto tudo sem 
deixar de lado a nossa vida profissional extremamente intensa trabalhando na mesma empresa.

Resumindo, adoramos aquilo que fazemos, 
conseguimos dar a devida atenção e tempo aos nossos 
filhos, e melhor que tudo entendemo-nos muito bem uns 
aos outros!

Queremos com esta nossa feliz história mostrar que as 
duas aventuras que tivemos na nossa vida conseguiram 
“contornar” o que parecia um problema e afinal era a 
solução. 

Não podemos deixar de agradecer à APFN todas as 
histórias que nos fazem chegar de famílias como as 
nossas, onde em muitos casos nos podemos rever e 
encontrar motivação e a resolução para muitos 
obstáculos que diariamente temos que ultrapassar 
numa sociedade, para que quem tem muitos filhos é 
sinal de muito dinheiro!
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Conheça a equipa da APFN e saiba o que tem feito por si

Nome: André Cardoso
Idade: 22 anos
Formação: Sociologia
Cargo: Assessor de Sócios
Antiguidade na APFN: 9 meses
Curiosidades:gosta de desporto; é o 
único que não pertence a uma família 
numerosa.

As tarefas que desempenha na Associação são variadas. 
Assim, destacamos as que as que mais frequentemente 
realiza: responder às solicitações dos sócios, nomeadamente 
questões que vão surgindo e a pedidos de declarações e 
comprovativos; fazer a gestão da base de dados, os 
processamentos de quotas e donativos, e a preparação dos 
kits de novos sócios. Por fim, é ainda a pessoa responsável 
pelas cobranças das quotas em dívida. 

Nome: Ana Mira
Idade: 22 anos
Formação: Comunicação Empresarial
Cargo: Assessora de Comunicação
Antiguidade na APFN: 7 meses
Curiosidades: adora música, cinema, 
séries e fotografia; tem 4 irmãos e é de 
Lisboa.

À trabalhadora mais nova da casa, cabem tarefas como: 
responder às solicitações da comunicação social para 
testemunhos ou idas a programas de rádio e televisão; 
implementação de uma base de dados de contactos de 
jornalistas; elaboração de estratégias de comunicação para 
as actividades da APFN; elaboração da Newsletter mensal 
e do Boletim trimestral; gestão da conta do Facebook e 
acompanhamento de todos os eventos da associação. 

Nome: Inês Abreu
Idade: 27 anos
Formação: Direito
Cargo: Assessora de Relações 
Institucionais
Antiguidade na APFN: 9 meses
Curiosidades: adora viajar; arte; 
é a mais nova de 3 irmãos e a 
família é de Elvas.

Desde Abril de 2010 que a responsável pelas parcerias na 
APFN tem reactivado as antigas parcerias e tem desenvolvido 
novas parcerias e descontos úteis para os sócios, que 
representem uma real diminuição no orçamento familiar.  
Efectua ainda a inserção da informação no site e facebook. 

Começamos agora um novo ano. Um ano que por variadíssimas razões não vai ser 
fácil de vencer. Temos, no entanto, plena consciência que o futuro está connosco, porque o 
futuro são as famílias, e apostar na família é o futuro construir. E por esse mesmo motivo, a  
APFN não quer nem vai ficar de braços cruzados! 
Decidimos abrir esta edição do primeiro boletim do ano explicando qual o trabalho que a 
nossa equipa tem desenvolvido, e para que nos fiquem a conhecer. Para algo que necessitem 
em cada área, contactem-nos!

Nome: Ana Cid Gonçalves
Idade: 45 anos
Formação: Economia
Cargo: Secretária-Geral
Antiguidade na APFN: 3 anos
Curiosidades: Casada há 23 
anos, tem 4 filhos com 21, 19, 17 
e 14

Implementação das actividades definidas pela Direcção, 
coordenação do trabalho e da equipa de trabalho, 
representação da APFN, nomeadamente, no Conselho 
Consultivo para os Assuntos das Famílias, em eventos como 
oradora ou na comunicação social sempre que necessário,  
identificação de novas necessidades dos associados e novas 
áreas de actuação bem como sugestões de trabalho sobre elas, 
trabalho politico com os vários partidos, parceiros sociais e 
outros intervenientes da vida pública, acompanhamento de 
projectos como o de Geminação com a Noruega sobre 
Conciliação entre Trabalho e Vida Familiar, responsabilidade 
pela organização de Seminários e Conferências, entre outros.

Nome: Isabel Paula Santos
Idade: 34 anos
Formação: Gestão
Cargo: Assessora de Direcção
Antiguidade na APFN: 22 meses (14 
meses voluntariado)
Curiosidades: é casada há 9 anos e 
tem três filhas de 8, 5 e 3 anos.

Desde Maio de 2010 que é responsável por grande parte do 
trabalho do Observatório das Autarquias +Familiarmente 
Responsáveis, que envolve a revisão do inquérito anual às 
autarquias, a avaliação das respostas, preparação do evento de 
entrega das bandeiras, assim como de todos os contactos com 
as autarquias.Para além disso, é a representante da APFN na 
Rede Social de Lisboa, mais precisamente na Comissão Social 
Inter-freguesias de Santa Maria de Belém e São Francisco 
Xavier.

O 
TRABALHO 

DA APFN
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MANUAIS 
ESCOLARES

Encontro no Conselho Nacional de Educação

Em Setembro de 2010 foram apresentadas na Assembleia da República quatro Propostas 

de Lei relativas à criação de bancos de Manuais Escolares nas escolas. No dia 11 de 

Janeiro, a APFN foi ouvida em sede do Conselho Nacional de Educação sobre estas 

Propostas de Lei e sobre as suas posições relativamente a este assunto.

Desde o início da sua existência que a APFN tem defendido a urgência da reutilização dos 

livros escolares e do incentivo à criação de Bancos de Manuais Escolares.

Sempre defendemos que os livros escolares devem ser produzidos tendo em atenção a sua durabilidade e que não deveria 

ser permitido aos alunos neles escreverem ou fazerem exercícios, não devendo portanto essa possibilidade estar sequer 

contemplada nos manuais. Também defendemos a vigência dos manuais escolares durante um período mais alargado de 

tempo e um maior controlo deverá ser tido sobre a qualidade destes, pois continuam a existir vários manuais com erros, 

inclusivé de carácter científico.

A nossa posição tem a ver não só com a boa gestão dos recursos (das famílias, do Estado, das Autarquias…) e com as 

mensagens que passamos aos nossos filhos, mas também com a certeza de que pedagogicamente esta solução terá muitas 

vantagens para os próprios alunos.

Com a colaboração dos nossos associados, efectuámos um levantamento dos gastos com livros escolares no corrente ano 

lectivo de 2010/11 – números que resultam da prática da actual lei e com reutilização sempre que possível: 

Ano de Escolaridade  Gasto Médio em Livros Escolares  

1º Ano  85 euros  

2º Ano  86 euros  

3º Ano 105 euros  

4º Ano 105 euros  

5º Ano 157 euros  

6º Ano 161 euros  

7º Ano 241 euros  

8º Ano 221 euros  

9º Ano 236 euros  

10º Ano 230 euros  

11º Ano 268 euros  

12º Ano 222 euros  

 

Os números a que chegámos são bem 

reveladores do enorme desperdício anual 

e da gigantesca ginástica financeira que 

as famílias, em especial as numerosas, 

têm que fazer.

Em linha com o que sempre defendeu, a 

APFN propõe:

· Total proibição de escrita nos manuais, 

cadernos de exercícios ou outros que 

façam parte do chamado Bloco 

Pedagógico logo a partir do 1º ano do 1º 

ciclo;

       ·Alargamento da duração dos manuais escolares e consignação de que a revisão e duração sejam definidas por área       

curricular e não por ano de escolaridade como actualmente;

·Sistema universal de acesso a empréstimo de manuais escolares através da criação de Bancos de Manuais em 

todas as escolas;

·Muito embora na larga maioria dos países europeus a cedência por empréstimo seja totalmente gratuita, e essa seja 

a situação ideal, face às restrições orçamentais existentes, propomos que no máximo seja cobrado pelo empréstimo 

um valor correspondente ao uso de um ano, face à previsão de duração em termos de anos de um manual escolar;

·Às famílias da ASE, deverão ser facultados os livros por empréstimo mas sem que haja lugar ao pagamento de 

qualquer valor, podendo ser apenas exigida uma caução; neste caso, a amortização anual será suportada por 

orçamento da ASE, bem inferior ao custo actualmente por esta suportado;

·Envolvimento dos alunos, dos pais e de voluntários da comunidade no trabalho dos Bancos de Manuais Escolares.

Agradecemos toda a colaboração dos sócios quer na resposta ao inquérito quer na construção das nossas propostas.
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O TRABALHO
 DO 

OBSERVATÓRIO

Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis

No seguimento da entrega das bandeiras verdes às autarquias mais familiarmente 

responsáveis no passado mês de Setembro, a equipa do Observatório, com a preciosa 

colaboração dos delegados regionais da APFN, reuniu com algumas autarquias de Norte a 

Sul do país.

As autarquias que nos receberam foram: Câmara Municipal de Boticas, 

Câmara Municipal de Matosinhos, Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Em Fevereiro, o Observatório lançará a 3ª Edição do inquérito às 

autarquias. Todos os Municípios portugueses serão convidados a 

participar. 

Pedimos desde já a colaboração de todos os sócios! Para isso bastará que 

enviem vários emails, uma vez por mês, para o Presidente, Vice-

Presidente e Vereador responsável pelo pelouro da Acção Social, a 

interrogar porque é que ainda não é uma “Autarquia Familiarmente 

Responsável”. 
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ALIMENTAÇÃO - 17 VESTUÁRIO E 
CALÇADO - 11

SAÚDE E 
BEM-ESTAR - 74

ESCOLAS
E ACTIVIDADES - 49

ASSISTÊNCIA À 
FAMÍLIA - 8

BEBÉS E 
CRIANÇAS - 20

TRANSPORTES - 12 LAZER - 87

SEGUROS E 
ENTIDADES 

FINANCEIRAS - 4

POUPANÇA E 
ENERGIA - 4

COMPRAS - 29 OUTROS BENS E 
SERVIÇOS - 14

A APFN existe pela vossa família. É com orgulho que dizemos que o nosso trabalho é para o benefício das 

famílias, para o benefício das famílias com filhos, para o benefício das famílias numerosas!

Prosseguindo a nossa missão, queremos que as famílias numerosas considerem uma mais valia fazer parte 

da associação, que possam beneficiar dos descontos e que eles representem uma real diminuição no seu 

orçamento familiar. 

Para que o nosso trabalho se possa revelar verdadeiramente útil, é muito importante que os descontos 

sejam aproveitados, garantindo às empresas retorno e permitindo, desta forma, que mais e melhores 

parcerias possam ser angariadas.

Sugerimos que sempre que necessitem de um serviço, ou de adquirir produtos, antes de mais consultem a 

área de descontos do nosso site e usufruam o mais possível das condições especialmente negociadas para 

os sócios APFN.

O número de parcerias e contactos com potenciais parceiros tem vindo a aumentar. Conheçam os números:

As vossas sugestões e feedback relativamente às parcerias são muito importantes para que possamos 

trabalhar mais e melhor. 

Contamos com a vossa colaboração, nomeadamente, através do preenchimento de um questionário que vai 

ser lançado em breve.

Estejam atentos às novidades no nosso site:  www.apfn.com.pt

Fiquem a conhecer melhor  os nossos descontos
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AS DESPESAS 
DE EDUCAÇÃO

A importância da educação é genericamente reconhecida por todos. A educação dos filhos 
deverá ter uma elevada prioridade nas preocupações dos pais e no orçamento familiar. Os 
pais, face às diversas circunstâncias, terão que decidir em conjunto qual a opção sustentável, 
pública ou privada, que melhor satisfaz as suas necessidades neste âmbito. O ideal será 
matricular os nossos filhos numa escola cujo projecto educativo nos agrade e seja compatível 
com os nossos valores, convicções, ambiente e tradições familiares.

Muitas vezes as escolas da nossa eleição são privadas e têm custos elevados; defendemos 
há muito o “cheque - educação”, mas, como se sabe, é uma ideia que está ainda longe de 
fazer vencimento entre nós.

Uma hipótese será colocar os nossos filhos na escola pública, gratuita, complementando com 
actividades desportivas (natação, judo, etc.) e culturais (aprendizagem de um instrumento 
musical, catequese, etc). Algumas actividades de ocupação dos tempos livres têm grande qualidade formativa e são 
gratuitas, ou têm custos relativamente baixos.

Em qualquer dos casos, escola pública ou privada, os Pais não se devem alhear do funcionamento da escola dos seus filhos 
e deverão participar e intervir nas reuniões periódicas que hoje são já norma comum.

Os livros e os materiais escolares têm também custos significativos, especialmente nas famílias numerosas. Deveremos 
estimular os jovens a preservar os livros escolares; recordo. A política do livro escolar, como se sabe, agita interesses vários 
entre nós e nem sempre é possivel a sua utilização entre irmãos. 

Outra possibilidade será proceder a trocas, a nível dos familiares, amigos e conhecidos dos nossos filhos, ou de modo mais 
organizado, num banco de livros usados na própria escola, sem custos, ou com custos muito baixos. Quanto ao restante 
material escolar, por que não uma deslocação a uma loja especializada e uma compra em quantidade, beneficiando de 
desconto, não esquecendo as parcerias que a APFN tem negociado. É uma sugestão que aqui fica, assim como uma 
recomendação aos nossos filhos para serem poupados com este material.

Muito agradecia que partilhassem connosco as vossas boas-praticas, experiências e sugestões para uma melhor gestão 
doméstica, e que nos transmitam os vossos comentários acerca desta coluna para o e-mail .

A.F.

fonsecas@netcabo.pt
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ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários, é convocada uma Assembleia-Geral da APFN para reunir na 
Rua José Calheiros, 15, Lisboa, no dia 23 de Março de 2010, pelas 21 horas, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1. Discussão e aprovação do Relatório e Contas do ano de 2010
2. Diversos

A Assembleia-Geral reunirá de novo às 21h30 do mesmo dia e ano, no mesmo local, com 
o número de sócios presentes, se para a primeira convocatória não houver o respectivo 
quórum.

Lisboa, 14 de Janeiro de 2011

O Presidente da Assembleia-Geral

Luís Casal Ribeiro Cabral

CONVOCATÓRIA
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