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Caros sócios,  

como devem ter vindo a reparar a APFN continua na crista da onda. Todos os dias vêm notícias de autarquias que tomam medidas favoráveis às 

famílias numerosas. Somos consultados sobre todas as matérias respeitantes à Família tanto pelo Governo, como pela Assembleia da República, 

como ainda pelos meios de comunicação social.  

  

Precisamos do apoio de todos e agradecemos desde já a quem nos possa ajudar no meio das nossas múltiplas atividades de que temos vindo a dar 

conta no nosso site.  

  

Mas nos últimos dias o Papa não poupou elogios às famílias numerosas que com ele se encontraram em Roma e que veio mais tarde a reiterar após 

as polémicas declarações que fizeram alguns de nós sentirem-se como coelhinhos. Sobre isso fomos massacrados por inúmeros jornais, rádios e 

televisões. Afinal, ouvindo bem o que o Papa disse, tratou-se de um apelo à paternidade responsável, tema que a Igreja tem salientado desde Paulo 

VI. Talvez o Papa se tivesse exaltado um pouco ao lembrar um caso particular de uma mulher que esperava o seu oitavo filho tendo tido os sete 

partos anteriores por cesariana, justificando-se dizendo que essa era a vontade de Deus.  

  

O Papa é muito espontâneo como sabemos e por isso o sentimos tão perto de nós e não tem medo de mostrar os seus sentimentos. Todos nós o 

respeitamos e compreendemos e de modo nenhum o Papa quis ofender os casais que optaram por ter mais filhos. Apenas apelou á paternidade 

responsável e como tal estamos totalmente de acordo.  

  

Entretanto a nossa direção está empenhada em aumentar o número de sócios, em chegar a todas as famílias e em estender a sua ação a todo o 

país. Para isso contamos com o vosso apoio e as vossas sugestões. Começaremos por realizar algumas reuniões com sócios e amigos e vamos 

fazer um esforço para estreitar laços com as nossas delegações. Chamamos também a vossa atenção para o nosso projeto de famílias em rede 

novamente em curso e que podem consultar em http://www.familiasemrede.pt/ .  

  

Agora uma observação pessoal. Desde o último Natal a minha família vive momentos de grande angústia com a doença de um filho meu. Mas o que 

queria aqui salientar é o enorme apoio que todos os irmãos lhe têm dado, a enorme onda de solidariedade que se estende a toda a família, amigos e 

amigos de amigos. Mais uma vez, como em tantas outras, se manifesta a força e a união de uma família numerosa. O hospital (público) onde tem 

sido tratado está literalmente invadido por familiares e amigos do meu filho. E esse apoio tem-se também estendido a outros doentes que sofrem 

sozinhos.  

  

Tudo isto me faz pensar e confirmar que nas famílias numerosas as alegrias multiplicam-se e as tristezas dividem-se. Desejo a todos um Bom Ano de 

2015 com muita saúde e alguns bebés. Que a APFN saiba manter e até aumentar o seu papel na sociedade em defesa da Família. 

 

Luís Cabral 
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Tabelas de Retenção IRS 

Foram publicadas as novas tabelas de retenção na fonte do IRS. Podem ser 

consultadas aqui 

 

Disponibilizamos também uma nota explicativa que vos pode ajudar a perceber as 

alterações introduzidas aqui. 

https://dre.pt/application/file/66128733
http://www.apfn.com.pt/documentos/NotaExplicativaRetencaoFonte2015.pdf
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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 26 de Março de 

2015, pelas 21 horas, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

• Discussão e aprovação do Relatório e Contas do ano de 2014 

• Eleições para os órgãos sociais da Associação, para o triénio 2015/2018  

• 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 respetivo quórum. 

  

Lisboa, 3 de Fevereiro de 2015 

  

O Presidente da Assembleia-Geral 

 

 

 

  

  

Cristina Marques  
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Ponte de Lima cria Cartão de Família Numerosa 

Com o objetivo de “contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias”, a Câmara Municipal de Ponte de Lima 

acaba de aprovar o “cartão municipal de família numerosa”, que concede aos seus beneficiários descontos de 50% em todas 

as iniciativas e infraestruturas do município, incluindo entradas em espetáculos, museus, campo de ténis, piscinas, campos de 

férias, entre outros. 

 

Para beneficiarem das vantagens do “cartão municipal de família numerosa”, as famílias residentes no concelho de Ponte de 

Lima devem requerer o respetivo cartão no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM). O cartão tem a validade de dois 

anos, renováveis. O regulamento pode ser consultado integralmente aqui. 

 

Ponte de Lima é o 7º município de Portugal continental a adotar a “cartão municipal de família numerosa”, depois de Braga, 

Póvoa de Lanhoso, Vila Real, Oliveira de Azeméis, Alcanena e Odivelas. Nos Açores, Angra do Heroísmo e Vila Franca do 

Campo já implementaram a medida, bem como o Funchal, na Madeira. 

 

Em todos os municípios onde o cartão foi implementado existem cerca de 11 561 famílias, que podem agora usufruir das suas 

vantagens. 

 

A APFN, através do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, tem incentivado os municípios na adoção de 

medidas de apoio às famílias numerosas, como é o caso do “cartão municipal de família numerosa”. 

 

http://www.cm-pontedelima.pt/pdf/regulamentos/accao.social/Regulamento_Cartao_Municipal_Familia_Numerosa.pdf
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Uma manhã de 1 grau Célsio, às 06h30 levanta-se a Joana e o Pai, e iniciam os 

preparativos e ida para a escola. Às 07h30 levantam-se todos os outros, lavar,  vestir, 

dar de comer, voltar a lavar e por vezes voltar a vestir, mais uma ida para cada lado, 

Diogo e Gabriel no mesmo infantário, Maria numa escola primária perto e a mãe lá vai 

para o trabalho que vai decorrer até cerca das 19:30.  

 

É nessa hora que o verdadeiro dia começa, com a reunião de todos. A Joana tem 

treinos de basquetebol, a Maria tem dança contemporânea que frequenta como 

preparação para o conservatório, Diogo e Gabriel acompanham o pai nestas 

“entregas”. E voltamos a casa, daqui começa um jogo de rituais que culmina em dores 

nalguns pontos do corpo, nomeadamente costas (do pai),banhos é uma zona critica 

para onde não se quer entrar, nem sair, secar, hidratar, vestir, tudo vezes dois, porque 

as mais crescidas já dão uma mãozinha, pequena pois têm de ir estudar.  

 

Já estão tachos e panelas a competir pelo fogão, nos últimos preparativos prepara-se 

a mesa, onde nos iremos sentar, quando a mãe chegar. Todos comem sozinhos, uns 

com mais espalhafato, outros com menos, lá abandonam o “restaurante”, deixando a 

mesa vazia e os pratos para limpar, aspirar chão, arrumar cada coisa e lavar um ou 

outro artigo, cabe a um dos adultos, geralmente o pai, já que a mãe chega e 

encarrega-se da roupa que faz falta no dia seguinte. Tudo isto sem o mínimo esforço, 

já que é um privilégio poder partilhar esta viagem com um grupo de anjos, animados e 

vivos, inteligentes e sensitivos, capazes de chorar no meu ombro e por me verem 

chorar, e capazes de rirem a gargalhada por uma piada qualquer, mesmo que tenha 

pouca graça. Gentis, generosos, mas teimosos e por vezes resmungões, uma delícia 

de pessoas.  

Quatro filhos, quatro elementos da natureza, a Joana uma gota de água, ajudei-a a 

descobrir que sabia nadar, nem três anos tinha, quer ser professora de educação 

física e deve conseguir, joga futebol e basquetebol. A Maria é definitivamente a terra 

que a atrai, gosta do jardim, cavalos, cães, bebés, mas onde ela se encanta e encanta 

é quando faz os passos de dança cujo nome técnico eu não possuo léxico para repetir 

e nos deixa de cara à banda sem saber como é que ela consegue fazer-nos vir 

lágrimas aos olhos. O Diogo, raiozinho de sol, quente sempre a escaldar, um menino 

de oiro, gentil e delicado, expressivo e generoso, mas teimoso, jasus, um óptimo 

companheiro e como ele diz “o meu melhor ajudante”. O Gabriel é sem dúvida o ar, 

que se respira, pelo menos é tão forte como ele, pois com ano e meio apenas, já 

arrasta cadeiras pela casa toda, é duro, e resistente, mas tão meigo que nos trama 

qualquer tentativa de castigo. 

 

 Viver com eles é um desafio que nos torna aquilo que muita gente pensa, só podemos 

ser ricos, somos de facto, só não temos dinheiro. 

 

Manuel Pereira, 41 anos casado com Ana Pereira, moramos nas imediações de 

Palmela. Joana 10 anos, Maria 9, Diogo 4 e Gabriel ano e meio.  
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Resultado Concurso “Quadras de Natal em Família” 

O Concurso “Quadras de Natal em Família” teve como objetivo incentivar e premiar as famílias sócias da APFN, desenvolvendo a criatividade da escrita em família. 

 

A primeira edição, realizada em Novembro de 2014, teve a participação de 36 famílias. Com um júri composto pela escritora Gabriela Oliveira, a escritora Sara Rodi, e 

pela Rita Feijó (membro da Direcção APFN), as votações foram bastante renhidas.  

 

 

 

Os vencedores foram: 

 

1º prémio: Família Ferraz - ganharam um Tablet Acer Iconia B1 16GB 7’’ – ver quadras aqui.  

 

2º prémio: Família Peixoto Lima - ganharam uma Câmara Sony DSC-KW810 PR BOL+SD8GB – ver quadras aqui. 

 

3º prémio: Família Arehns Teixeira - ganharam um Ipod Nano 16GB – ver quadras aqui.  

 

 

Obrigada a todas as famílias que participaram. Este ano, contamos novamente convosco!  

 

https://www.apfn.com.pt/documentos/ConcursoQuadrasNatal2014_1premio.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/ConcursoQuadrasNatal2014_2premio.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/ConcursoQuadrasNatal2014_3premio.pdf
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Nós por cá 
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A área das parcerias continua a crescer todos os meses, na área do vestuário infantil, 

o parceiro C&A prolongou os dias em que dá descontos a famílias numerosas, agora 

podem ter 10% de desconto, mediante apresentação do cartão da APFN, entre os dias 

15 a 22 de cada mês. 

 

O bom tempo pede visitas ao ar livre, agora já é possível visitar a Tapada Nacional de 

Mafra com um preçário que tem em conta as famílias numerosas.  Congratulamo-nos 

por esta parceria e esperamos que mais instituições venham a seguir este exemplo.  

 

Podem saber mais sobre estas e outras parcerias aqui.  

 

Mais uma vez apelamos à vossa ajuda para que nos enviem ideias de novas parcerias 

e também nos contem as vossas experiências para parcerias@apfn.com.pt. 

 

Obrigada! 

 

 

Mafalda Teixeira 

 

https://www.apfn.com.pt/facilidades.php
https://www.apfn.com.pt/lista_facilidades_detalhe.php?id=734
https://www.apfn.com.pt/lista_facilidades_detalhe.php?id=1116
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Visita gratuita para sócios APFN 
Nos passados dias 17 e 24 de Janeiro, algumas famílias sócias da APFN puderam visitar a exposição “7 Mil Milhões de Outros”, a convite da Fundação EDP no Museu da 

Eletricidade.  

 

"7 mil milhões de Outros" é uma exposição criada em 2003, que já percorreu os quatro cantos do mundo, e que nos dá um retrato real e atual da humanidade. Palavras e 

testemunhos de mais de 6.000 pessoas de 84 países, incluindo Portugal. 

  

 

Ao entrar em "7 mil milhões de Outros" somos convidados a fazer uma 

viagem à volta do mundo e ficamos a conhecer os medos, os sonhos, os 

problemas e esperanças de gente tão diferente e distante como um 

pescador brasileiro, um sapateiro chinês, um artista alemão ou um 

empresário afegão. 

 

Nas duas sessões, as nossas famílias mostraram-se muito satisfeitas com 

a sua ida, e deixam o desafio a todas as famílias pois, vale mesmo a 

pena!  

 

Aqui ficam os registos fotográficos das famílias que estiveram presentes. 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.770476056365911.1073741839.108095529270637&type=3&uploaded=49
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.770476056365911.1073741839.108095529270637&type=3&uploaded=49
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Fomos à Kidzania em família  
Ficámos muito contentes quando soubemos que iríamos à Kidzania. Seria a primeira vez da Sara e da Inês. 

  

Saímos de casa cedo para aproveitarmos bem o dia! Assim que chegámos ao Dolce Vita Tejo dirigimo-nos logo para a Kidzania. Levantámos os bilhetes e entrámos. A Sara 

e a Inês ficaram muito admiradas porque parecia muito giro tudo aquilo.   

 

Durante toda a manhã trabalhámos e divertimo-nos em vários lugares. Chegou a hora do almoço e foi a altura para se fazer uma deliciosa pizza na Pizza Hut!  

 

Agora que as mais pequeninas já conheciam parcialmente a área, a tarde foi mais agitada. Entre outros “hobbies” houve muito trabalho a fazer no Continente! E ao fim do dia 

ainda houve tempo para cozinhar um “wrap” na Escola de Culinária. 

  

Foi muito bom este dia! Muito obrigado APFN gostámos muito!!!!! 

  

 Família Monteiro 
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Uma ida ao Circo…em família! 
No Natal passado tivemos mais uma ida ao Circo em família.  

 

Por apenas 6€ por pessoa, o Circo Victor Hugo Cardinali, recebeu a família APFN onde numa plateia recheada se pôde assistir a um espetáculo cheio de números para 

todas as idades. 

 

No intervalo sorteámos cabazes de Natal entre as famílias presentes. 

 

Já viram quem ganhou? Vejam todas aqui todas as fotografias!  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.736916389721878.1073741836.108095529270637&type=3
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Concurso APFN e 

Netpaper? O que é? 

 

Uma espécie de peddypaper pela Internet? Exatamente! 

 

Percorrer o site da APFN e responder a uma série de perguntas foi o objetivo do concurso realizado entre a Netpaper e a APFN.  

 

Puderam participar sócios e não sócios, mas foram os sócios que se mostraram mais rápidos neste desafio. Os três vencedores foram 

aqueles que responderam mais rápido e corretamente às perguntas apontadas e aqui estão eles: 

 

1º Ana Pimenta – 80 pontos – 2m54s 

2º Silvia Reis – 80 pontos – 3m16s 

3º Carlos Froes – 80 pontos – 4m46s 

 

Muitos parabéns aos três vencedores que levaram para casa um cabaz entre os 80€ e 200€! 
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Famílias em Rede 
A APFN lançou em 2014 o projeto “Famílias em Rede”. Nesta 1ª edição foram criados 4 grupos de 

famílias, tendo estado envolvidas no projeto um total de 26 famílias. 

 

O objetivo do projeto Famílias em Rede é ajudar as famílias na tomada de decisões e na procura de 

soluções, tendo como princípios fundamentais a partilha de responsabilidade e o envolvimento de todos 

os membros da família.  

 

Este projeto destina-se a todas as famílias e a  metodologia utilizada é baseada na cooperação 

interfamiliar, intrafamiliar e intergeracional.  

 

 Na primeira edição, o projeto funcionou nas instalações dos parceiros e instituições aderentes (ex.: 

câmaras municipais), duas horas de uma tarde de sábado por mês, de Fevereiro a Dezembro.  

 

 Dados os bons resultados da 1ª edição das Famílias em Rede, a APFN vai em 2015 dar continuidade ao 

projeto contribuído assim para o fomento do apoio e da entreajuda entre famílias. Mais informação no site 

http://www.familiasemrede.pt/. 

 

 Para mais informações contatar-nos para geral@familiasemrede.pt.  

 

http://www.familiasemrede.pt/
http://www.familiasemrede.pt/
http://www.familiasemrede.pt/
http://www.familiasemrede.pt/
http://www.familiasemrede.pt/
http://www.familiasemrede.pt/
http://www.familiasemrede.pt/
mailto:geral@familiasemrede.pt
mailto:geral@familiasemrede.pt
mailto:geral@familiasemrede.pt
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2015 

FEVEREIRO 
 

Dia 28 – Fórum da Cidadania   

 

 

MARÇO 

 
Dia 26 – Assembleia-Geral APFN 

 

 

 

ABRIL 

 

Dia 22 – 16º Aniversário APFN 
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