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Abril é o mês das famílias numerosas!  

É o mês da Primavera, o mês da Esperança, o mês em que a vida renasce, vencendo o inverno! 

É, por isso, o nosso mês, porque nós, famílias numerosas somos “isso”, a “Esperança”, não a “esperança de 

letra minúscula”, de quem “fica à espera sentado”, mas a “Esperança de letra maiúscula”, de quem acredita no 

futuro, porque sabe que ele virá e quer fazer parte desse futuro! 

E faz parte desse futuro abrindo-se à vida, tendo filhos, educando-os, ensinando-os a lutar ao testemunharem 

nos seus pais, em vez de se limitarem a aprenderem (ou não) na escola! 

Os tempos estão difíceis, cada vez mais difíceis, mas nós cá estamos para lutar, e fazer com que as coisas 

melhorem, porque acreditamos que têm que melhorar e lutamos por isso! 

Lutamos na nossa casa, no nosso local de trabalho, e enquanto associação! 

Neste número temos muitas provas deste nosso trabalho, mas o maior trabalho é o que cada um faz nos seus 

círculos! 

Força! Mostremos aos outros o que é a “Esperança” e como se põe em prática!Quanto mais acreditarem e 

puserem em prática, menos difícil será! 

 

Fernando Castro 
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Impugnações Judiciais 

Na sua acção a APFN tem procurado e continuará 

a procurar sempre a via do diálogo e da 

construção de propostas equilibradas.  

Permanecem contudo, e foram recentemente 

implementadas algumas violações de regras 

básicas de equidade e justiça que, do nosso ponto 

de vista, são inclusivamente inconstitucionais. 

Neste sentido, e após termos tentado por outras 

vias e de forma persistente a alteração destas leis, 

apenas nos resta o recurso à via judicial. 

Assim, este ano, contamos com a colaboração dos 

nossos associados e de algumas equipas de 

juristas para avançar com vários processos junto 

dos tribunais portugueses. 

 

Estes processos incidirão nas seguintes áreas: 

Tarifários da Água – persiste a existência de 

tarifários que, por analisarem o consumo total da 

habitação ao invés do consumo per capita, 

penalizam fortemente as famílias numerosas, 

fazendo com que paguem cada m3 de água a um 

preço consideravelmente superior; 

Taxas Moderadoras – a lei actualmente em vigor 

para cálculo da capacidade de uma família pagar 

ou não taxas moderadoras não tem em conta a 

existência de filhos na família nem das despesas 

que estes comportam. O cálculo é assim feito 

tendo em conta o rendimento e o número de 

pessoas que ganham esse rendimento, 

desprezando o número de pessoas que dele vivem 

(os filhos valem 0); 

IRS – O montante de imposto a pagar deve ter em 

conta não só o rendimento total como também o 

número de elementos na família. O modelo 

adoptado em Portugal só considera os filhos nas 

deduções pessoais e depois nas deduções de 

saúde, educação, … 

Acontece que em 2012, ano sobre o qual este 

acção vai incidir, o valor das deduções de saúde e 

educação foi consideravelmente reduzido o que 

fez com que, de forma desproporcionada, o 

aumento de impostos neste ano tenha sido mais 

acentuado para as famílias numerosas – valor 

máximo a abater por mês e por filho é de cerca de 

25 euros, muito longe do que constituem os reais 

encargos com os filhos como determinado pela 

Constituição. 
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Bilhete exclusivo APFN / KidZania 

“Mês da Família”  

50€ por família 
Mínimo um adulto, independente do número de filhos. 

Válido de 1 a 31 de Maio de 2013. 

  

Como comprar os bilhetes? 

Os bilhetes já podem ser adquiridos diretamente na KidZania, na loja à saída do parque. 

  

Caso não se possam deslocar à KidZania, poderão realizar uma reserva por email -

 comercial@kidzania.pt – indicando  que são membros da APFN. 

  

A reserva terá de ser confirmada por email e receberão as indicações de como proceder no dia da 

visita. 

  

Os bilhetes também poderão ser adquiridos diretamente no aeroporto da KidZania, no dia da visita 

(com o procedimento estabelecido). 

Para usufruir deste bilhete deverá apresentar o cartão APFN atualizado e fazer prova que todos os 

elementos são da família. 
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Ser família numerosa em… 

PALMELA 
Olá a todos!  

Somos a família Batista Ferreira, composta por 

sete elementos: o pai Sérgio de 38 anos, a mãe 

Vera de 37 anos, o Diogo de 9 anos, a Juliana 

de 7 anos, o Rafael de 4 anos , o Daniel de 2 

anos e, finalmente por último, mas não menos 

importante, o João Miguel 4 meses. 

Fazemos parte da APFN desde o nascimento do 

nosso terceiro filho, o Rafael; em 2008.  

Vivemos em Palmela, uma pequena vila, onde 

não é muito habitual, nos dias de hoje uma 

família como a nossa. Somos muitas vezes alvo 

de estigmas com comentário surpresos, ora 

somos corajosos e somos uma família bonita, 

ora somos "loucos" e inconscientes por termos 

cinco filhos. 

Concordamos que nem uns, nem outros têm 

razão. Somos muitos sem arrependimentos e 

com os receios normais acerca do futuro dos 

nossos filhos como qualquer outra família.  

 

 

 

 

 

 

Temos cinco vezes mais o trabalho de uma 

família com um filho, mas também temos cinco 

vezes mais o carinho, o amor e o orgulho 

quando vimos os seus sorrisos e as suas 

brincadeiras.  

Terem vários irmãos ensina-os a crescer no 

meio de muita brincadeira e auto-ajuda. 

A entrada na APFN não foi só importante pela 

informação e pelos locais onde podemos reduzir 

as nossas despesas, embora constitua uma 

grande ajuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mim foi essencial por descobrir tantas 

famílias com o mesmo sentimento do que eu, 

com o mesmo gosto por sermos muitos, por 

transmitirmos aos nossos filhos que é mais 

importante o nascimento de um irmão, em vez 

de termos mais uma PSP.  

Nem sempre é fácil transmitir os valores ligados 

ao conceito de família, sobretudo no clima social 

em que vivemos, onde o próprio governo não 

nos valoriza.  

Contudo a felicidade que os nossos filhos nos 

transmitem vale todos os sacrifícios! No final 

acredito que serão adultos mais felizes. 
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A Disney prometeu oferecer uma viagem à Disneyland Paris para uma família numerosa que melhor explicasse porque deveria ser a sua família a 

escolhida e não outra. Aqui fica a participação da família Gorjão Henriques, vencedora deste passatempo. (saiba mais aqui)  

“A minha família é grande e é a melhor do mundo…” 

Era uma vez… não há muito tempo atrás, num reino à 

beira mar plantado, uma família muuuuito especial! 

Era uma incrível mãe Elástica, sempre lá para arriscar, 

com a barriga a encolher e a esticar; um pai Leão 

sempre pronto a trabalhar e a proteger a pedra do reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os filhos, os melhores do mundo, vieram um de cada 

vez: Primeiro, a amiga fiel, Maria the pooh, sempre com 

fome e cem acres; Depois a Luísa Borralheira, sempre 

de vassoura na mão; A seguir vem o António Pardal que 

não pára de inventar e questionar; A Isabelinha Sininha, 

que quando canta e dança deixa um rasto de pó de fada 

(até já a vimos voar…); Nasceu depois o Príncipe 

Duarte Encantado, bem-falante e educado; Logo veio a 

seguir a Bambi Benedita, curiosa e saltitante;  

E na barriga está o Dunga, anãozinho calado (por 

enquanto…). 

Um dia, esta Grande Família teve um sonho:  

Era um dia d’Inverno, estando todos ocupados. O Leão 

a reinar, o Príncipe a Encantar, o Pardal a explodir, a 

Borralheira a limpar e a Sininha a voar. E a Pooh, 

coitada, sentada, sempre a comer. Só faltava a Mãe 

Elástica, a tentar chegar a tudo e todos, e a Bambi, que 

dormia. Foi nesse momento, porém, que chegou uma 

notícia.O Sapo trazia um Email do Mickey com um 

convite irrecusável, para uma viagem da Air France até 

uma terra de pasmar, DisneylandParis!!!; mas logo 

apareceu, atrás, a Fada Madrinha, que os veio avisar: 

 

 

 

-Meus amigos, podem ir! Mas ouçam bem com atenção. 

Daqui a 3 meses têm que cá estar. Ou o bebé nasce no 

avião! 

 

Depois,... ALACSULA MECHICASULABIBIDIBOBIDIBU 

!!! …., de um grande melão, fez surgir um avião!! 

Perante aquela agitação, uns GRITARAM, outros 

CAÍRAM NO CHÃO. O Pai Leão, de nervoso, atacou 

com a excitação! 

 

Ninguém pode duvidar: a alegria foi imensa! Era um 

desejo bem antigo, difícil de realizar. A Caixa Forte 

estava sempre vazia e a moeda n.º 1… muito 

desvalorizada, por isso, pela Terra do Reino a Família 

por aqui ficava!  

O resto, bem podem imaginar! Mal a Família entrou no 

avião, começou a cantar: 

Eu vou, eu vou, para PARIS agora eu vou, eu vou, eu 

vou, eu vou, eu vou, eu vou, para PARIS agora eu 

vou!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 

1 2 3 4 5 6 7 … 
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Ir a Gouveia e ficar DE GRAÇA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A família Reis Casal vencedora do concurso Oral-B 

“O Melhor Sorriso em Família”, levou para casa o seu 

merecido prémio e não só. Esta família deu-nos um 

prémio também a todos nós.  

 

-Foi com grande alegria que recebemos esta vossa 

oferta. Podem contar-nos? 

 

Sabemos que nesta altura é difícil para as famílias, 

em especial as numerosas, poderem sair e visitar 

outros pontos do pais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por isso, como dispomos de um espaço que pode 

acolher famílias e querendo dar-lhe utilidade, 

achámos que o poderíamos partilhar com quem 

desejasse visitar a Serra da Estrela. 

 

-Quantas pessoas pode alojar esse anexo? 

 

Apesar de ser um anexo T1 temos disponíveis um 

beliche, uma cama de casal, um sofá-cama e um 

berço. Por isso, um casal com 5 filhos consegue 

dormir sem problemas. 

 

 

 

 

- O que deverão os sócios fazer para poderem 

desfrutar desta oferta? 

 

Contactar a APFN, que servirá de mediador de 

contatos. 

 

-O que poderão visitar pela zona? 

 

Esta zona é muito bonita tanto no Inverno como no 

Verão. A serra, com o Vale do Rossim, a praia fluvial 

de Loriga,  o Parque Ecológico, a Senhora dos 

Verdes, o Museu do Pão, Folgosinho, o Castelo de 

Linhares e as belas cidades de Seia e Gouveia. Há 

atividades para todas as idades. 

 

-Como é ser família numerosa em Gouveia? 

 

Em termos económicos, ser família numerosa na 

província é mais interessante que numa grande 

cidade. Em termos sociais, somos muito acarinhados 

pelos que nos rodeiam pois vivemos numa zona onde 

muitos casais emigraram e cada vez há menos 

crianças.  

Como em todo o lado, é sempre uma aventura ir às 

compras. 
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Um dia com uma família. 
 

A APFN participou juntamente com a Emergência Social, Instituição de Solidariedade Social num 

projeto piloto de “Levar uma família carenciada a passar uma tarde com a vossa.” 

A nossa sócia Mónica Miranda, foi uma das famílias que aderiu a esta iniciativa e passou um dia com 

uma família carenciada. 

Aqui fica o testemunho na primeira pessoa, bem como algumas fotografias dos vários momentos. 

 

“O nosso programa correu bastante bem. No dia anterior telefonei à Noémia (mãe da família) a 

confirmar o número de pessoas por causa dos bilhetes para o cinema e depois, no dia, apareceu 

menos uma criança, mas a bilheteira devolveu o bilhete, foram muito simpáticos.  

Pelo que as crianças disseram nunca tinham ido ao cinema e esta foi a primeira vez. Fomos ver um 

filme de desenhos animados e depois fomos lanchar ao McDonalds.  

 

Os meus filhos escolheram livros deles para oferecer às crianças e nós levámos uns chocolates para 

a mãe. Da nossa parte gostámos muito, espero que a família da Noémia também tenha gostado...” 
 

Mónica Miranda 
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Nova forma de adesão à parceria Recheio. 

O Recheio Cash & Carry reforçou recentemente a parceria que mantém com a 

Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. 

 

O que oferecem?  

Todos os meses irá existir um cabaz exclusivo para os sócios da APFN 

(ver em informações adicionais) composto pelos produtos de que mais necessitam a 

preços ainda mais baixos. 

 

Como obter cartão Recheio? 

Agora a adesão faz-se diretamente nas lojas. Dirija-se à loja mais próxima de si, e 

preencha a ficha de cliente. 

 

Como abrir uma ficha de cliente a um associado da APFN? 

A ficha tem que ser aberta com o número de Contribuinte da APFN  (504359851), mas 

os restantes dados devem ser os do associado. As lojas deverão confirmar, antes de 

abrir a ficha, que o cliente é associado da APFN solicitando para o efeito o cartão da 

APFN e validando a data da quota (até ao final de Março é valido o selo de 2012).  

Clique aqui para ver como preencher a ficha de cliente. 

 

ADIRA JÁ para que SER MAIS CUSTE MENOS! 
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Saiba aqui como encontrar os descontos 

no nosso site! 
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Festa de Natal, em família!  
No passado dia 24 de Novembro, no Auditório do 

Colégio de São Tomás realizou-se a nossa grande 

festa de Natal APFN 2012.  

 

Pudemos contar com o seguinte programa: 

• Apresentação musical pelo grupo "Educação 

pela Música" 

• Espetáculo de magia pelo Maik Magic 

• Entrega de Prémios do Concurso STAPLES 

“Presentes Criativos”  

• Entrega dos Prémios Bebé e Bodas APFN 

2012 (sorteio de fins-de-semana em casal)  

• Convívio e lanche de Natal partilhado 

Foi mais um evento que resultou num sucesso 

enorme, em que nem a chuva nos parou! Obrigado 

às famílias que por lá passaram e puderam fazer 

desta festa mais um marco na história da APFN.  

 

Veja a reportagem fotográfica na sua totalidade 

aqui. 

 

Veja também o vídeo da festa aqui.  
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Partilhamos convosco alguns dos projectos / iniciativas a que a equipa 

de trabalho da APFN se tem dedicado no início deste ano: 

+ Poupança 

Para que ser sócio da APFN seja cada vez mais um apoio à 

economia familiar,  temos investido seriamente nesta área: 

Temos feito vários contactos com empresas e instituições 

fornecedoras de bens e serviços essenciais, como 

supermercados, gasolineiras , universidades, seguros de 

saúde , carros e muitos outros. (Consulte no site a área das 

parcerias para saber as novidades). 

Reorganizámos toda a área de parcerias no site para que 

seja cada vez mais simples encontrar o que procuram. 

E para que o valor da quota não impeça ninguém de ser 

sócio da APFN, damos aos novos sócios um conjunto de 

vales que ultrapassam o valor da mesma (vales da  Procter & 

Gamble, C&A, Staples, La Redoute e Verbaudet). Também 

os sócios atuais, com o pagamento da quota anual, recebem 

vales da Staples e da Procter & Gamble.  

 

+ Intervenção 

IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) – 

estamos a preparar um vídeo para mostrar como varia a 

fiscalidade na família à medida que esta cresce e também 

uma acção com a comunicação social sobre esta matéria 

onde, entre outros, efectuaremos o lançamento do vídeo. 

Está também já formada uma equipa para avançar com 

processos de impugnação das notas de liquidação do IRS de 

2012.  

 

TARIFA DA ÁGUA – em colaboração com uma equipa de 

juristas e algumas famílias nossas associadas, está a 

avançar a impugnação judicial de alguns municípios que 

ainda não têm tarifa familiar da água. 

TAXAS MODERADORAS – Está formada uma equipa para 

avançar com processos de impugnação do pagamento das 

taxas moderadoras. 

IMI – Questionámos todos os municípios sobre se estariam 

de acordo que no cálculo do IMI fosse também tido em conta 

a dimensão do agregado familiar. Recebemos carta de mais 

de 40 municípios que dizem concordar com esta alteração 

de principio. Contamos agora que alguns deputados que 

também estão de acordo com esta alteração, avancem com 

uma proposta de um diploma que altere o IMI neste âmbito. 

Audição Parlamentar PCP – participámos numa audição 

Parlamentar do PCP sobre “Crise, austeridade e aumento da 

pobreza infantil: realidades e saídas”. 

 

+ Prémios 

Lançámos a 2ª edição do concurso Jovens Inspiradores.  

 

Observatório das Autarquias Familiarmente 

Responsáveis 

Em janeiro foi lançada a 5ª Edição do Inquérito às 

Autarquias. O prazo de preenchimento do Inquérito termina 

no dia 10 de maio.  

Este ano, conseguimos avançar mais um passo no trabalho 

desenvolvido junto das autarquias, o Observatório das 

Autarquias Familiarmente Responsáveis irá desenvolver uma 

série de workshops dirigidos a Vereadores e Técnicos de 

Ação Social das Câmaras.  

O primeiro ciclo de workshops, que decorrerá durante 2013, 

abordará as seguintes temáticas: “Apoio à Maternidade e 

Paternidade e Conciliação entre Vida Pessoal e Vida 

Profissional”, estando já agendados cinco workshops a nível 

nacional. 

 

Outros 

Out of Office Day – aderimos e divulgámos este importante 

projeto. 

Campanha “Procuram-se Famílias Numerosas” – Lançámos 

esta iniciativa com o objetivo de aumentar o número de 

sócios e poder ganhar maior capacidade de intervenção e de 

angariação de parcerias com benefícios para os nossos 

associados. 
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Campanha: conseguimos ainda mais! 
A campanha ”Famílias Numerosas Procuram-se” terminou no passado dia 28 de Fevereiro. 

 
Porque fizemos esta campanha? 

 

Porque, ao angariar mais sócios ajudam as 

famílias  numerosas em Portugal e ajudam o 

nosso país, pois sem crianças não há futuro. 

 

Se formos mais: 

• conseguimos ter mais influência política; 

• conseguimos mais e melhores parcerias    que 

contribuam para um significativo aumento da 

poupança familiar;  

• poderemos ajudar ainda mais e melhor as 

famílias numerosas. 

  

Obrigada a todos os que nos ajudam a 

conseguirmos sermos mais e melhores!  

Vamos juntos continuar a dar a conhecer a APFN a todas as famílias numerosas! Vamos a isso?! 
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Mobilidade da Família:  

Custo e Oportunidade  

de Mudança 
“Os modos de   deslocação a pé e de bicicleta – chamados os modos 

ativos - além de permitirem notáveis poupanças de dinheiro e 

contribuírem para cidades mais agradáveis e um país mais sustentável 

em termos ambientais e económicos, são opções saudáveis e mais 

enriquecedoras para todos, permitindo que as pessoas interajam mais 

humanamente com o próximo, e com o meio urbano onde vivem, 

assegurando uma maior consciência do mundo que os rodeia. Vários 

estudos efetuados sobre as deslocações diárias para a escola - 

comparando crianças que andam a pé ou deslocam-se de bicicleta vs. 

crianças que se deslocam de carro - revelam tendências perturbadoras 

no desenvolvimento da população carro-dependente, com diversos 

estudos a apontar para menos obesidade, um melhor desenvolvimento 

do Q.I. e melhor rendimento e aprendizagem na população escolar que 

se desloca a pé ou de bicicleta.14 Com toda a preocupação que temos 

pelo bem dos nossos filhos e do seu futuro, uma educação com 

valores, e conscientes do mundo que vão herdar, todo o assunto da 

mobilidade da família dá que pensar e agir.” 

 

Leia o artigo na íntegra aqui. 

 

Bernardo Campos Pereira 

Lisboa., 2013.03 

bcp.arq@gmail.com 
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ABRIL e MAIO 2013 

27 de ABRIL 

Aniversário APFN 

Magikland – mais informações aqui 

Parque dos Monges – mais informações aqui 

 

MAIO 

Mês da Família 

11 a 19 de Maio 

Semana da Família nas Docas de Alcântara 

 

25 de MAIO 

Evento de Entrega de Prémios 

aos Jovens Inspiradores 

Auditório Almada Negreiros 

na Gare Marítima de Alcântara  

Mais informações aqui 
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ATÉ BREVE! 
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