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Caros sócios,  
 
O repto foi lançado pelo meu ilustre antecessor, Luís Cabral. No seu primeiro editorial deste boletim 
manifestou o desejo de que o próximo presidente da APFN fosse uma mãe de família numerosa. Mas 
que grande desafio e que grande honra! 
  
Sou casada, mãe de cinco filhos pequenos (entre os oito anos e os dois meses), advogada e já fazia 
parte da direção da APFN, até agora enquanto vogal, desde 2013. 
  
A minha família é sócia da APFN desde a altura em que esperávamos o terceiro filho, por logo naquela 
altura termos percebido a importância de as famílias mais numerosas se juntarem no combate às 
injustiças a que se encontram sujeitas por via das políticas que foram adotadas ao longo dos tempos. 
  
Quantos mais formos, mais relevância ganhamos aos olhos dos nossos governantes, por isso é tão 
importante dar o exemplo e convidar outras famílias a fazer parte desta nossa associação. 
  
Afinal, o que a APFN pretende é que as famílias mais numerosas não sejam prejudicadas. Por isso é 
imprescindível o aumento do apoio às famílias com mais filhos. Como todos sabemos, cada filho vale 
um filho inteirinho. 
  
Os últimos dois anos têm sido, felizmente, de pequenas mudanças. As famílias numerosas passaram a 
ter um lugar, ainda muito pequeno, nas diversas agendas políticas e sociais. Julgo que o trabalho desta 
nova direção é consolidar e avançar… para isso contamos com o apoio de todos os nossos sócios: 
atuais e futuros! 
  
A todos desejo um ótimo verão, que seja um tempo de descanso e que sirva também para carregar as 
baterias de que tanto precisamos para, em conjunto, prosseguir nesta caminhada. 
 
Rita Mendes Correia 
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Nova Direção APFN 
No dia 26 de março, foram eleitos os novos órgãos sociais da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas para o triénio 2015-2018.  
A nova presidente da direção é Rita Mendes Correia, advogada, de 40 anos e grávida do quinto filho aquando da sua eleição, sucedendo a 
Luís Cabral.  
 
Da direção fazem ainda parte: 
- Carlos Seixas da Fonseca,  
- Francisco Vilhena da Cunha,  
- Joana Sousa Pinto,  
- João Oliveira, 
- Mafalda Calvão e 
- Maria Teresa Ribeiro. 
 

Ana Cid Gonçalves mantém-se como  
secretária-geral da APFN.  

Da esquerda para a direita: Carlos, Joana, Teresa, Rita, Francisco, Mafalda e João 
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Fernando Castro recebe insígnia de Grande-Oficial da Ordem de Mérito  

A insígnia da Grande-Oficial da Ordem de Mérito foi entregue no 
passado dia 20 de Março por Valente de Oliveira, Chanceler das Ordens 
Honoríficas Portuguesas, a Leonor Castro, viúva do fundador da 
Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, numa cerimónia que 
teve lugar na sede da associação, um ano após a sua morte. 
 
Considerando “uma honra” presidir à homenagem a Fernando Castro, 
Valente de Oliveira descreveu-o como “homem de um dinamismo 
invulgar”, que “projetava sempre socialmente o que eram as suas 
preocupações pessoais”. “A generosidade de Fernando Castro fica para 
nós como um exemplo e um estímulo”, sublinhou o Chanceler das 
Ordens Honoríficas Portuguesas. 
 
Leonor Castro, em breve alocução, referiu que “os nossos projetos 
nunca foram individuais e o nosso sonho perdura”, acreditando que o 
fundador da APFN “continua a interceder por este grande projeto de 
que Portugal tanto precisa”. 
 
Na cerimónia foi também descerrada, pela filha mais nova do 
homenageado (Teresa, de 13 anos), uma placa com o nome de 
Fernando Castro, naquela que é a sala de reuniões da associação. 
 
Estiveram presentes no evento, para além dos familiares de Fernando 
Castro, os membros da Direção e Órgãos Sociais da Associação e vários 
casais fundadores da APFN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Castro faleceu com 61 anos. Era casado com Leonor Castro há 
41 anos e tinha 13 filhos e 26 netos. Formou-se em Engenharia Naval 
pelo MIT e exerceu várias funções na Marinha, tendo mais tarde sido 
Diretor Sénior do Banco Finantia. Exerceu funções de secretário-geral 
do Fórum Empresarial para a Economia do Mar. Para além de fundador 
da APFN, presidiu à Associação Europeia de Famílias Numerosas 
(ELFAC).  
 
Assista ao vídeo aqui.  

https://www.youtube.com/watch?v=os3pE7r9UAA
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Alargamento da isenção das taxas moderadoras  
Entrou já em vigor o Decreto-Lei que previa a isenção das taxas moderadoras 
até aos 18 anos. 
 
Segundo este Decreto-Lei, esta alteração legislativa constitui "um estímulo 
indireto, num quadro de previsibilidade, ao aumento da natalidade, no âmbito 
da adoção de políticas públicas para a promoção da natalidade, a proteção das 
crianças e o apoio às famílias". 
 
O objetivo do alargamento da isenção do pagamento das taxas moderadoras a 
todos os menores de idade é, além da promoção da saúde, "garantir a 
eliminação de quaisquer constrangimentos financeiros no seu acesso aos 
serviços de saúde assegurados pelo SNS, tanto mais que a decisão de recorrer 
ou não aos cuidados de saúde não depende unicamente dos menores". 
 
Esta foi, durante os últimos anos, uma reivindicação constante da APFN  
junto do Governo e do Provedor de Justiça, por atingir com especial impacto 
 as famílias mais numerosas. 
 
Poderá aceder ao Decreto-Lei acima referido aqui. 

http://www.apfn.com.pt/documentos/taxas moderadoras.pdf
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Prioridade para irmãos nas escolas 
Foi publicado o Despacho Normativo nº 7-B/2015, que volta a conferir maior relevância 
ao critério de prioridade entre irmãos que pretendam frequentar a mesma escola. 
  
Na sequência das várias iniciativas desenvolvidas pela APFN junto do Ministério da 
Educação, com a colaboração de várias famílias associadas,  foi enviada à APFN uma carta 
do Senhor Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, em que já era 
manifestada a intenção agora confirmada. 
  
Agradecemos, de forma especial aos sócios que colaboraram nesta ação, a ajuda 
prestada que foi determinante para o bom sucesso das nossas intervenções. 
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APFN aplaude inclusão da vacina Prevenar no plano nacional de vacinação 

A vacina Prevenar foi incluída no Programa Nacional de Vacinação (PNV), e será 
administrada gratuitamente a todas as crianças nascidas depois de 1 de janeiro de 
2015. A vacina ficou disponível nos centros de saúde a partir de 1 de julho.  
 
Para adultos e crianças nascidas antes de 1 de janeiro de 2015, o Estado 
comparticipará a vacina em 15%.  
 
A APFN tem sido insistente na necessidade do alargamento do PNV, sobretudo em 
relação a vacinas amplamente recomendadas pelos pediatras – como a Prevenar, 
ou as que protegem do rota-vírus-diarreia e da meningite B.   
 
De facto, para as famílias numerosas, a não inclusão das vacinas no PNV significa 
frequentemente, na prática, a impossibilidade da sua administração às crianças.  
 
A abrangência da Prevenar no PNV vem reduzir, no seu âmbito, as dificuldades  
acrescidas que as famílias numerosas sentem no acesso à saúde.  
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Confederação do Comércio e Serviços de Portugal  (CCP) e APFN empenhados 

na criação do “Dia dos irmãos”  
Em Protocolo assinado no dia 11 de maio entre a Associação Portuguesa das  
Famílias Numerosas (APFN) e a Confederação do Comércio e Serviços de  
Portugal (CCP), ambas as instituições comprometem-se na ampla divulgação  
da iniciativa destinada a criar a efeméride “Dia dos Irmãos”, a 31 de maio.  
Reconhecendo tratar-se de “uma calorosa celebração familiar na sua  
horizontalidade e – no sentido exato da palavra – fraternidade.” 
 
Numa cerimónia onde estiveram presentes os Presidentes de ambas as 
 instituições, Rita Mendes Correia (APFN) e João Vieira Lopes (CCP),  
e o Vice-Presidente da CCP, Vasco de Mello (CCP), acentuou-se  
“a importância da iniciativa para promoção da família e da fraternidade”,  
bem como “da felicidade das crianças”. 
 
A CCP irá divulgar a iniciativa por todos os seus associados, com o intuito de que estes a difundam junto dos seus clientes.  
A CCP compromete-se ainda a criar dinâmicas para celebrar o dia 31 de Maio como “Dia dos Irmãos”. 
 
Está em curso uma petição pública europeia para a criação do Dia dos Irmãos, implementada pela APFN e secundada pela ELFAC (Confederação 
Europeia das Famílias Numerosas). A proposta do dia da celebração, em 31 de maio, prende-se com o facto de o mês de maio ser um mês 
tradicionalmente dedicado à Família (Dia da Mãe no primeiro domingo de maio, Dia Internacional da Família, dia 15 de maio). 
 
Não existe, na Europa e no mundo, um dia fixo destinado à celebração dos irmãos.  
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Apresentação do Cartão Municipal de Família Numerosa de Alcanena 

Teve lugar, no dia 18 de junho, no Auditório da Câmara Municipal de 
Alcanena, a sessão de apresentação do Cartão Municipal de Família 
Numerosa, que contou com as intervenções da Presidente da Câmara 
Municipal de Alcanena, Fernanda Asseiceira, da Secretária-Geral da 
Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, Ana Cid Gonçalves e da 
Coordenadora do Observatório das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis, Isabel Paula Santos.  
 
O cartão dirige-se a todos os agregados familiares com três ou mais 
filhos a cargo e que residam no Concelho de Alcanena há pelo menos 
dois anos. Para obter o cartão, os interessados devem dirigir-se à 
Divisão de Desenvolvimento Humano e Social da Câmara de Alcanena 
(Rua da Cova nº6) e apresentar identificação, atestado de residência ou 
cartão de eleitor, comprovativo de parentesco/tutela e duas fotografias 
tipo passe. 
 
Redução dos tarifários de utilização das piscinas municipais, redução 
do preço de  espetáculos culturais, desportivos e recreativos 
promovidos pelo município, redução de 50% na utilização de 
equipamentos municipais e descontos comerciais são algumas das 
vantagens apresentadas pelo novo Cartão Municipal de Famílias 
Numerosas que a Câmara de Alcanena acaba de criar. 

O decréscimo da natalidade e o aumento do envelhecimento 
populacional estiveram na base da criação do Cartão Municipal de 
Família Numerosa por este município, que faz questão de sublinhar o 
direito consagrado pela Constituição da República Portuguesa: “A 
Família tem direito à proteção da sociedade e do Estado”. 
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 Aos 37 anos conquistei o sonho. Tenho uma “grande” família e sou 
certamente o homem mais feliz do mundo. Como eu existem muitos e 
muitas mais pessoas bastante preenchidas, quer de afetos, quer de 
tempo… mas imensamente felizes. O Duarte fez há poucos dias 1 ano, a 
Inês com quase 13 anos e a Margarida com 10 anos, são os tesouros 
desta família, onde eu (o pai) e os filhotes temos como âncora a mãe 
Vera.  
 
Como pai e professor e tendo esta dupla visão, publiquei um livro 
intitulado “Relação família-Escola: um olhar de ecologia humana entre o 
ensino público e o privado” da DeFacto Editores, já apresentado pelo 
prof. Marcelo Rebelo de Sousa no Jornal da Noite da TVI.  
 
Assim sendo, esta temática é bastante oportuna, pois nesta época de 
globalização e conhecimento, de tempos conturbados em termos sociais, 
em virtude da conjuntura económica, implicando direta ou 
indiretamente mudanças ao nível das famílias, torna-se importante 
conhecer as repercussões dessas transformações na escola.  
 
Hoje, dá-se maior importância à colaboração entre as famílias e a escola, 
tendo em vista o sucesso escolar e a formação do aluno. Contudo, essa 
participação dos pais é muito díspar. 
 
Torna-se evidente a necessidade de perceber de que modo se pode 
trazer para a escola as famílias, mas é igualmente visível a necessidade  
 

 
 
 
 
 
 
 
de a escola descobrir as famílias e o seu meio envolvente. Assim, este 
livro pretende ser um contributo para a melhoria desta relação, para os 
agentes educativos e leitores em geral. 
 
Por ter uma perspetiva de ecologia humana pretende dar uma visão 
diferente, mas que ambiciona dar indicações para que o espaço de 
diálogo entre as famílias e a escola dê frutos, formando crianças e jovens 
capazes de construir o seu futuro de uma forma mais plena.  
 
Este livro não pretende ser apenas mais uma reflexão teórica, mas uma 
ferramenta de trabalho que possa provocar discussão, pontos de partida, 
catapultar ideias, de forma a melhorar a qualidade de ensino nas nossas 
escolas e sobretudo qualificar a relação família/escola, que conduza ao 
sucesso educativo dos alunos. 
 
Helder Costa, 38 anos, professor  na ESE Jean Piaget de Almada e no 
ISCE de Odivelas, casado com Vera Costa, 41 anos, professora no 
Barreiro, concelho onde residimos.  Têm três filhos: Inês, Margarida e 
Duarte.  
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Resultado Concurso de Fotografia “A nossa Família” 

Em maio, mês da Família, a APFN  promoveu no facebook um concurso de fotografia, em que convidava os associados a mostrar as suas 
famílias. Venceram as fotos com mais “gostos”. Foram elas:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os prémios foram os seguintes:  
 
1º prémio: Bilhetes para uma ida em família à Kidzania.  
2º prémio: Convites para o Encontro de Famílias Numerosas em Coimbra 
3º prémio: Impressão em papel fotográfico A4 
 
Obrigada a todas as famílias participantes pela partilha!                                      Com o apoio: 

 

1º lugar: Família CUSTÓDIO 2º  lugar: Família NEVES DINIZ 

3º  lugar: Família MARTINHO 
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Chega o verão, os dias mais compridos, as férias escolares e a vontade de ir de férias em 
família.  
 
Na nossa área de parcerias encontram várias alternativas na área de alojamento, 
descontos em vários parques aquáticos e atividades culturais. 
 
Recentemente celebrámos uma parceria com o site trocacasa.com (homeexchange.com) 
em que é possível colocarem a vossa casa para troca e desta forma viajarem para vários 
lugares, viverem como locais e permanecerem gratuitamente na casa que selecionarem. 
As famílias da APFN usufruem de 50% de desconto na anuidade do site. Se já não forem a 
tempo este ano fica a ideia para umas férias no futuro! 
 
Para onde quer que vão ou mesmo sem sair de casa o importante é aproveitar os dias em 
família, jogar aquele jogo em família que nunca se consegue, ir àquele parque que tanto 
vezes adiamos a visita, ler a história que aguarda o momento certo, lançar o papagaio que 
ainda está na caixa, fazer aquela foto de família...e/ou aquela outra ideia que há tanto 
tempo espera pela altura ideal. O importante é aproveitar os momentos em família!  
 
Divirtam-se em família e saibam mais sobre as nossas parcerias em  
https://www.apfn.com.pt/facilidades.php 
 
Boas férias! 

Mafalda Teixeira 

 

https://www.apfn.com.pt/facilidades.php
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16º Aniversário da APFN no Padel Sports Club   

A APFN comemora este ano o seu 16º aniversário! 
 
No dia 26 de abril, teve lugar a grande celebração com as famílias associadas. A festa 
foi no Padel Sports Club,  numa tarde muito animada em que as famílias participantes 
tiveram oportunidade de ter, gratuitamente, uma aula de iniciação ao Padel seguida 
de jogo. 
 
Todos puderam participar, dos 5 aos 60 anos! 
 
No final, ainda houve tempo para um lanche partilhado, onde não faltou o bolo de 
aniversário! 
 
Este evento teve o apoio do Padel Sports Club, que cedeu as instalações, instrutores e 
materiais gratuitamente. 
 
Foi uma tarde bem divertida! Vejam mais fotografias aqui.  
  
 

http://padelsportsclub.pt/
http://on.fb.me/1JWNlU1
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2º Encontro de Famílias Numerosas em Tomar 
A Delegação de Santarém da APFN promoveu no passado dia 28 de Junho, o 2º Encontro das Famílias, que decorreu na 
Mata Nacional dos Sete Montes em Tomar. 
Apesar do calor que se fez sentir, as atividades iniciaram-se por volta das 10h e envolveram uma “viagem no tempo” 
até à época dos Templários, com representações que fizeram as delícias de miúdos e graúdos.  
Mas ninguém melhor para relatar as aventuras deste dia do que quem esteve presente e participou no evento, que 
tomou lugar nas imediações do Castelo de Tomar e Convento de Cristo, declarado Património Mundial pela UNESCO. 
 

Testemunho da Família Pinheiro Ribeiro: 
“Nós somos os cinco elementos da família Pinheiro 
Ribeiro, com raízes transmontanas e ribatejanas, mas 
com crianças nascidas e criadas na Região Oeste e 
Ribatejo (…). Em 2012, passámos de uma (…) com 
apenas três elementos, para uma família claramente 
acima da média nacional em número de filhos, com o 
nascimento das gémeas Inês e Júlia, que vieram fazer 
companhia ao irmão Pedro, e assim encher o nosso lar 
com muito mais alegria e felicidade, o que nos faz 
esquecer e superar todo o trabalho diário. 
A adesão como sócios da APFN foi formalizada de 
imediato, por acreditarmos nas finalidades, na missão, 
nos valores e na visão da nossa associação. 
A participação no 2º Encontro de Famílias Numerosas, 
no passado dia 28 de Junho, em Tomar, surgiu na 
sequência natural do envolvimento da nossa família 
nas atividades da associação. A Mata Nacional dos Sete 
Montes, junto ao Castelo de Tomar e Convento de 
Cristo, revelou-se um excelente local para a realização 
do encontro, quer beleza natural, quer pelo significado 
histórico e cultural, mas também pelas condições que 
oferece para a realização de atividades em família. (ler 
mais em 
https://www.apfn.com.pt/destaques_detalhe.php?id=175 ) 
  
 
 

Testemunho da Família Francisco 
“Este ano a nossa família participou e esteve na 
organização do 2.º Encontro de Famílias, promovido 
pela Delegação de Santarém da APFN (…). Como temos 
estado envolvidos na organização, antes há sempre um 
certo nervosismo, porque ainda falta tratar disto ou 
daquilo… contudo no decorrer dos encontros tudo tem 
rolado, com boa disposição, com a colaboração de 
todos (dos da organização e dos que só estão a 
participar; dos pais e dos filhos), sem grandes 
nervosismos, tudo se resolvendo e sabendo-nos 
adaptar às circunstâncias (chuva no ano passado; calor 
neste ano!)… de facto, nas famílias numerosas estamos 
habituados a resolver problemas, a ser solidários, a 
“pôr o ombro”, a estar ao serviço do outro… este 
espírito vem ao de cima nestes encontros e com ele 
tudo se torna fácil! 
Para nós tem sido interessante a participação nestes 
encontros. E cremos que para o ano, nas Portas do Sol 
em Santarém (segundo o planeamento de local da 
Delegação de Santarém da APFN), lá estaremos!” 
 
 
 
 
 
 

 
Testemunho da Família Faria: 
“Foi um dia muito bem passado! Na visita ao convento 
de Cristo, fomos ordenados Cavaleiros da Ordem dos 
Templários, com direito a capa e espada! Durante o 
almoço-convívio conhecemos novas famílias e 
partilhámos histórias divertidas. À tarde, o passeio no 
comboio turístico levou-nos a conhecer melhor a 
fantástica cidade de Tomar! Balanço positivo e 
aguardamos o 3º encontro, em Santarém”.  
Também o Dinis, o Afonso, o Duarte e o João quiseram 
deixar a sua opinião: 
“Eu gostei de ouvir a história do urso e de ter muitos 
amigos para brincar!”. (Dinis Faria – 3 anos) 
“Eu gostei do escudo e da espada de cavaleiro. E 
também gostei de brincar e brincar no parque infantil”. 
(Afonso Faria – 7 anos) 
“Também deu para jogar às cartas (Duarte Faria – 13 
anos) e tocar viola (João Faria – 16 anos)” 
 
  
 
 
 
 

 

https://www.apfn.com.pt/destaques_detalhe.php?id=175
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Petição “Dia dos Irmãos” 
A APFN em colaboração com a ELFAC - Confederação Europeia de 
Famílias Numerosas, celebraram no passado dia 31 de Maio, o Dia dos 
Irmãos. 
  
A instituição do Dia dos Irmãos está a ser objeto de uma petição nacional, 
europeia e internacional.  Além do valor social da celebração da 
fraternidade e da solidariedade familiar, a instituição desta data tem 
ainda um valor cívico acrescido num tempo em tanto em Portugal, como 
na Europa a sociedade e os cidadãos despertam cada vez mais para a 
crise e o problema da natalidade.  
  
Convidamos-vos a consultar a petição online em: 
http://www.diadosirmaos.org/peticao.php , a subscrevê-la caso 
concordem com os seus objetivos e a divulgá-la. 
 
Convidamos-vos ainda a visualizar aqui, o vídeo que fizemos para a 
celebração do Dia dos Irmãos 2015. 
 
 

http://www.diadosirmaos.org/peticao.php
https://www.youtube.com/watch?t=11&v=6KOymAotX6U
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Parceria IADE/APFN  
Ao abrigo de um protocolo celebrado entre a APFN e o IADE, seis grupos de alunos 
finalistas da licenciatura em Marketing e Publicidade, elaboraram seis propostas 
de planos de comunicação e marketing para a APFN. A apresentação destes 
trabalhos decorreu no passado dia 12 de Junho no IADE. 
 
Todos os trabalhos apresentados tinham muita qualidade e várias ideias exequíveis 
que temos a intenção de vir a implementar. Gostaríamos de realçar o empenho e a 
criatividade dos alunos que acolheram o desafio e que captaram tão bem os focos 
de ação da APFN, efetuando propostas muito profissionais. 
 
A APFN agradece ao IADE a disponibilidade para esta colaboração e à Dra. Isabel 
Farinha responsável pela disciplina de Plano de Comunicação, no âmbito da qual 
este trabalho foi feito. 
 
Agradecemos ainda a todos os alunos que connosco colaboraram, ainda mais pela 
forma excecional como o fizeram. Obrigada Alice, Bernardo, Cristina, Inês, 
Mariana, Joana, Maria Teresa, Rita, Maria, Mariana, Marta, Rita, Duarte, Francisco, 
Lara, Rui, Luísa, Maria, Marta, Floriane, Maria, Roana, Ricardo e Tomás. 
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Family Land 
Depois do grande sucesso de 2014, vem aí uma nova edição da 
Family Land. A Grande Festa da Família decorrerá nos dias 19 e 20 
de setembro no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais. 
Serão dois dias de grande animação com atividades para toda a 
família. 
  
Teremos as voltas de burro e de pónei, as segways, os Family Team 
Challenges, e muitas outras novidades!  
 
Os Aurora são a banda convidada  deste ano e atuarão no sábado, 
dia 19, às 19h00.  
 
Contaremos ainda com a presença da nossa Família Embaixadora 
Pedro Lima e Anna Westerlund  no decorrer do evento. 
  
Marquem já na agenda; 19 e 20 de setembro. 
 
Mais informações em www.familyland.pt  
Faça “like” na nossa página do facebook: aqui. 
Bilhetes disponíveis: aqui 
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http://www.familyland.pt/
http://www.familyland.pt/
http://www.familyland.pt/
https://www.facebook.com/pages/Family-Land/1505765786304304?fref=ts
https://www.apfn.com.pt/area_reservada.php
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APFN  cria simulador e guia sobre o novo IRS para ajudar famílias a pagar menos 

impostos 

A APFN desenvolveu um simulador onde pode calcular as alterações este ano 
introduzidas no IRS. 
 
Disponibilizamos ainda um guia com indicações claras sobre os procedimentos a 
desenvolver durante o ano de 2015. 
 
No guia pode, entre outras informações, esclarecer questões relativas a e-faturas, 
procedimentos junto do portal das finanças, casos em que há vantagem na tributação 
conjunta e na tributação separada, todas as categorias de deduções à coleta e como 
proceder para as otimizar. 
 
Pretendemos com esta iniciativa ajudar as famílias a prever e preparar a apresentação 
da sua situação fiscal em 2016. 
 
Aconselhamos a que as deduções que aparecem no simulador sejam comparadas com 
as constantes na última liquidação do IRS para terem uma ideia mais precisa do 
comparativo entre a vossa situação contributiva em 2014 e 2015. 
 

BOLETIM APFN  ·  JULHO 2015 
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4ª Edição do Concurso Jovens Inspiradores  
 
Os nossos filhos crescem e surpreendem-nos com o seu empenho e dedicação nas 
várias atividades em que se vão envolvendo. Porque são bons alunos, se destacam 
pelas atividades que praticam, projetos pessoais em que se envolvem ou 
simplesmente pela sua personalidade altruísta. 
 
E os seus filhos, como é que eles são? 
 
Acha que são jovens que inspiram quem os rodeia? 
 
Queremos conhecê-los! 
 
Pelo quarto ano consecutivo, a APFN convida os seus filhos, dos 10 aos 23 anos de 
idade, a participar num passatempo de mérito que vai ficar na vida de todos. 
Escrevam um texto até 250 palavras, a relatar o que fizeram de mais inspirador 
durante o último ano. Para complementar cada participação, não só podem, como 
devem dar vida às vossas histórias através de fotografias. 
 
Este ano, a edição dos Jovens Inspiradores conta com o apoio da Ticket Educação®. 
Obrigado à Ticket Serviços que aceitou este desafio de, em conjunto com a APFN, 
premiar os jovens mais inspiradores. 
 
Enviem as inscrições dos vossos filhos até ao dia 30 de setembro! 

http://www.apfn.com.pt/jovensinspiradores/
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Grupos Aprender, Brincar e Crescer 
A APFN é entidade parceira de um novo projeto denominado: “Grupos Aprender, Brincar, 
Crescer”. 
  
Estes grupos têm como principal objetivo fomentar a aprendizagem das crianças através do 
brincar e da interação com outras crianças e adultos.  
 
Trata-se da constituição de grupos de 10 crianças até aos 4 anos (que não estão a frequentar 
creche ou jardim de infância) acompanhadas dos seus cuidadores (pai/mãe/avó/…) que 
reúnem 2 vezes por semana, durante 2 horas, para realizar atividades em conjunto e o 
acompanhamento e apoio de dois monitores. 
 
Este projeto experimental cuja participação é gratuita, vai ser lançado muito em breve nos 
Distritos de Lisboa, Coimbra, Aveiro, Setúbal e Porto.  
 
Mais informação sobre o projeto aqui. 

BOLETIM APFN  ·  JULHO 2015 
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22 

2015 

 

 

 

SETEMBRO 

 

Dias 19 e 20 – Family Land 

 

Dia 30 – Termina o prazo de inscrição no Concurso Jovens Inspiradores 
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