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Editorial 

E já que o tema é FÉRIAS, não percam a oportunidade de visitar o site da APFN para ficarem a conhecer e poderem utilizar as inúmeras 
parcerias que já estabelecemos para atividades e alojamento nesta altura do ano. Sobre elas falaremos também neste boletim. 
 
Está na altura de fazer um último apelo à participação na edição de 2016 dos Jovens Inspiradores. Procuramos jovens reconhecidamente ativos 
e inovadores como demonstraram os vencedores do ano passado no programa da Grande Tarde da SIC, que foi emitido no dia 25 de Julho. O 
prazo para enviar a candidatura termina já no próximo dia 31! 
 
Em Julho assinámos mais um Dia dos Avós! E que grande dia este! É totalmente merecido o reconhecimento da sua importância na vida das 
famílias de hoje, em especial das famílias numerosas. Vivam os avós! 
 
Uma última palavra para relembrar a grande festa das famílias que se irá realizar nos dias 8 e 9 de Outubro, no Hipódromo de Cascais – a 
FAMILYLAND. Em 2016 organizamos a terceira edição do evento e já temos confirmadas muitas atividades! Não percam mais esta 
oportunidade de participar e de se divertirem em família! 
 
Boas férias e bom descanso, 
Rita Mendes Correia 

Caros Sócios, 
 
Agora sim, chegou para muitos o tempo de férias em família! E que bom que é poder aproveitar esta altura quase 
sempre mais tranquila, sem a pressão das escolas dos filhos e dos trabalhos dos pais, para simplesmente estar com 
aqueles de quem mais gostamos. 
 
Nesta altura de férias lançámos mais um inquérito aos sócios que está ainda a decorrer. A nossa ideia é recolher 
dados que possam ser relevantes na construção de propostas e fundamentação de medidas necessárias nesta área. 
Através deste barómetro pretendemos conhecer como é que as famílias numerosas passam as férias, quais são os 
constrangimentos que encontram e também conhecer as boas práticas que possam ser replicadas. Participem! 
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Preparar o Regresso às aulas – o pesadelo dos manuais escolares 

Está de férias, mas já está preocupado/a com o regresso às aulas e com a compra dos livros e do material escolar? 
 
Não desespere. Este ano a APFN tem uma parceria com a Book in Loop, empresa que compra e vende manuais escolares 
reutilizados em bom estado e que permite às famílias poupar muito com despesas escolares. Veja como funciona o 
processo neste vídeo. 
 
Não se esqueça que há também inúmeros bancos de livros por todo o país onde pode deixar e levar livros escolares. 
Consulte o site www.reutilizar.org. Tal como o seu próprio nome indica, trata-se de um projeto que promove a criação e 
divulgação de bancos de recolha e partilha gratuita de livros escolares em todo o País. Estes bancos recebem os livros que 
lhes são confiados disponibilizando-os a quem precisa deles.  

Porque sabemos que as famílias numerosas são exímias a partilhar, reutilizar e 
poupar é importante que conheçam estas alternativas e passem a mensagem a 
outras famílias.  
 
Veja mais parcerias com livrarias e sites para encomenda de manuais escolares 
no site  Separador +Poupança  Descontos  Pesquise por: livros 
 
Contamos também convosco para que possam estimular iniciativas de criação 
de mais bancos. Vamos a isso!  
 
 

https://www.bookinloop.com/?gclid=CIzPmuC5js4CFY4V0wodkNgN8w
https://www.bookinloop.com/?gclid=CIzPmuC5js4CFY4V0wodkNgN8w
https://www.bookinloop.com/?gclid=CIzPmuC5js4CFY4V0wodkNgN8w
https://www.bookinloop.com/?gclid=CIzPmuC5js4CFY4V0wodkNgN8w
https://www.bookinloop.com/?gclid=CIzPmuC5js4CFY4V0wodkNgN8w
https://youtu.be/aJOxq2_E7ig
http://www.reutilizar.org/
http://www.reutilizar.org/
http://www.reutilizar.org/
http://www.reutilizar.org/
http://www.reutilizar.org/
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Autarquias mais Familiarmente Responsáveis 
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Terminado o prazo para o preenchimento da 8ª Edição do Inquérito OAFR, foram finalizados inquéritos de 108 Autarquias, o 
que significa um aumento relativamente ao ano anterior. Mas ainda queremos chegar a todos os 308 municípios. 
 
A coordenadora do Observatório, Isabel Paula Santos, sublinha que “este prémio tem como principal objetivo dar 
visibilidade às autarquias com boas práticas e incentivar as restantes a fazerem mais e melhor no âmbito das políticas de 
apoio à família. De acordo com os testemunhos dos municípios aderentes, esta iniciativa favorece o diagnóstico interno e 
promove a cooperação entre as autarquias no sentido da melhoria das condições de vida dos respetivos munícipes”.  
 
No próximo Boletim deverão ser anunciadas as autarquias + Familiarmente Responsáveis de Portugal. 
 
Mais informação sobre o trabalho desenvolvido pelo Observatório em http://www.observatorioafr.org/sobre.asp  
 

http://www.observatorioafr.org/sobre.asp
http://www.observatorioafr.org/sobre.asp
http://www.observatorioafr.org/sobre.asp
http://www.observatorioafr.org/sobre.asp
http://www.observatorioafr.org/sobre.asp
http://www.observatorioafr.org/sobre.asp
http://www.observatorioafr.org/sobre.asp
http://www.observatorioafr.org/sobre.asp
http://www.observatorioafr.org/sobre.asp
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Ílhavo já tem Cartão Municipal de Família Numerosa! 
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Ílhavo é o 14º município português a criar o Cartão Municipal de Família 
Numerosa.  
 
Este cartão tem como objetivo proporcionar o acesso a benefícios na aquisição 
de bens e serviços de várias entidades do município para os agregados 
familiares com três ou mais filhos. Estes benefícios incluem: descontos nas 
piscinas municipais, na componente de Apoio à Família no Ensino Pré-escolar e 
1º Ciclo do Ensino Básico, na aquisição de bens e serviços de nas áreas da 
saúde, desporto, cultura etc. Para aderir a este cartão deve dirigir-se ao Espaço 
Cidadão, no Rés-do-chão, do Edifício Municipal para preencher o formulário.  
 
Para o efeito irá precisar de apresentar vários documentos, que pode consultar 
no documento das Normas de Utilização do Cartão Municipal de Família de 
Ílhavo. Neste documento tem toda a informação sobre o cartão e as suas 
vantagens. 

https://www.apfn.com.pt/documentos/Normascartaoilhavo.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/Normascartaoilhavo.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/Normascartaoilhavo.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/Normascartaoilhavo.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/Normascartaoilhavo.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/Normascartaoilhavo.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/Normascartaoilhavo.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/Normascartaoilhavo.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/Normascartaoilhavo.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/Normascartaoilhavo.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/Normascartaoilhavo.pdf
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VIII Encontro das Famílias Numerosas Europeias, em Riga, Letónia 

 
A União de Associações de Famílias Numerosas da Letónia (ULLFA) está a preparar a 8º Conferência Europeia das Famílias 
Numerosas em Riga, Letónia – de 11 a 14 de Agosto de 2016. O tema da conferência será “Dos Municípios Amigos das Famílias 
ao Estado e Europa Amigos das Famílias” onde será privilegiada a troca de experiências e boas práticas dos municípios. A língua 
oficial da conferência será o Inglês. 

Programa do evento: 
 

•Quinta-feira, 11 de Agosto – Chegada e Reunião da Assembleia Geral da ELFAC 
 
•Sexta-feira, 12 de Agosto – Conferência “Dos Municípios Amigos das Famílias ao 
Estado e Europa Amigos das Famílias” e abertura do encontro de Famílias Numerosas 
Europeias, na cidade de tendas em Zukusala. 
 
•Sábado e Domingo, 13 e 14 de Agosto–Riga City Festival – Com Procissão desde a 
cidade de tendas, em Zukuasala, até Riga, com cerimónia de lançamento de flores 
junto ao monumento da liberdade e nas celebrações da cidade. O 815º aniversário da 
cidade coincide também com o 25º aniversário da ULLFA pelo que as famílias poderão 
participar nas várias atividades preparadas, incluindo um concerto e fogo de artifício 
às 23:00h. Os transportes públicos e estacionamento serão gratuitos durante todo o 
fim-de-semana. 

 

Para mais informações e dúvidas 
por favor contate-nos para o 
email apfn@apfn.com.pt ou 

diretamente para a Organização  
 Leonids.Mucenieks@ltv.lv ou 

LDGBApvieniiba@balticom.lv    

mailto:apfn@apfn.com.pt
mailto:Leonids.Mucenieks@ltv.lv
mailto:LDGBApvieniiba@balticom.lv
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“Somos uma Família 
numerosa Carcavelense 
nas ondas do mar e da 

vida!” 

Sou a mãe Filipa e tenho 3 filhos que me dão uma alegria imensa… O Joey que já tem 15 anos e que adora 
andar de skate e faz umas ondas, a Francisca (Kika) que tem 13 e que está a caminho de ser surfista profissional 
e o Jaime de 7, que também já tem o surf na veia…  
 
Somos de Carcavelos, terra que adoro e onde nasci e cresci. Tive a felicidade de passar a vida ao ar livre e de ter 
começado a fazer surf, quando ainda era um desporto “só” para homens… com muita força de vontade e 
persistência, fui uma das pioneiras a nível nacional, e acabei por ajudar a abrir portas ao surf feminino. Nos up 
and downs da vida, mesmo com um curso superior e mestrado e com dificuldade para arranjar um emprego 
que me desse tempo e disponibilidade para tomar conta da família e acompanhar os meus filhos todos os dias, 
decidi ser professora de surf. Sendo todos eles surfistas, e gostando tanto deste desporto, foi a melhor solução 
que arranjei. Viver perto do mar facilita muito.  

Também trabalho umas horas por semana na APFN, que tanto prazer me dá. Hoje 
em dia, mãe solteira, a correria é mais do que muita para conseguir chegar a tudo e 
a todos. Mãe, trabalhadora, dona de casa… e agora também escritora… Pois é, em 
Novembro de 2015 lancei os 3 primeiros livros de uma coleção sobre a minha 
família, que quero que tenha números a perder de vista: “Vem Surfar com a Pipa, 
Jaime e Kika” (www.facebook.com/historiasdapipa). Como parar não é o meu lema, 
tenho agora um projeto de Surf Integrado, em parceria com a Casa da Praia em 
Carcavelos, onde para além do surf, quero incutir valores, dar workshops sobre 
sustentabilidade (hortas, etc) e sobre alimentação saudável: “Vem Surfar com a 
Pipa - Surf Sitting”, para que todos se sintam parte do TODO! Somos uma Família 
numerosa Carcavelense nas ondas do mar e da vida! 

http://www.facebook.com/historiasdapipa
http://www.facebook.com/historiasdapipa
http://www.facebook.com/historiasdapipa
http://www.facebook.com/historiasdapipa
http://www.facebook.com/historiasdapipa
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A família Szabó vem dar-nos a conhecer o dia-a-dia de uma família numerosa em Budapeste, na Hungria. Os desafios, as 
oportunidades, dicas ou somente conselhos. Vale a pena ler o testemunho integral desta família: 

 
 
Na Hungria a política familiar é uma verdadeira prioridade para o Governo, por isso, este ajuda as famílias com benefícios fiscais ou com 
apoios sociais. Um bom exemplo de incentivo à natalidade, é o subsídio dado às famílias que têm filhos, que é bastante significativo. (…) A 
própria Constituição Húngara, diz que “a família é fundada no casamento ou na relação entre pai(s) e filho(s)”, o que sugere uma 
preocupação em incluir os valores de família na lei fundamental.  
 
Neste sentido, a mais recente medida implementada pelo Governo Húngaro de apoio as famílias, propõe ajudar financeiramente as famílias 
que têm três ou mais filhos na construção ou na compra de uma casa. É uma grande ajuda para os casais mais jovens! Além disso, uma 
grávida usufrui de uma grande proteção em relação à entidade patronal, bem como ajudas de custo adicionais até o bebé completar o seu 3º 
aniversário.  Com isto, o Governo Húngaro, através de vários apoios financeiros concedidos aos jovens durante o período em que frequentam 
a Universidade, procura incentivar e estimular os jovens a terem filhos mais cedo. 
 
Uma coisa negativa na Hungria: os trabalhos em regime de part-time, que apesar de conhecidos e aceites, considero que o Governo deveria 
melhorar a sua legislação.” 
 

“Pertenço a uma família numerosa. Os meus pais têm 4 filhos: eu, Réka (24), Gergely (22), Csaba 
(21) e Csenge (18). O meu pai foi durante 4 anos Presidente da Associação de Famílias Numerosas 
da Hungria e, neste momento, é o Presidente da Confederação de Associações de Família da 
Bacia dos Cárpatos.  
 
Tendo nascido numa família numerosa creio que nunca me senti sozinha – havia sempre alguém 
comigo. O meu pai sempre organizou programas para toda a família (p. Ex. Viagens de ski, 
canoagem, escalada, programas culturais e desportivos, etc) (…). Adoramos a cultura húngara e 
vamos frequentemente a concertos, mas também procuramos férias ou apenas relaxar juntos. 
Claro que também temos discussões e diferentes opiniões, mas quem não tem?  
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A APFN convida os novos associados a apresentarem-se e a partilhar um pouco da sua história como família 
numerosa. Neste boletim, apresentamos algumas novas famílias, que se juntaram a nós nos últimos dois meses... 
Bem-vindos à grande família numerosa APFN! 
 
Conheça-as aqui ou clicando na imagem abaixo: 
 
 

 
 

 

https://www.apfn.com.pt/documentos/Novosfinal.pdf
https://www.apfn.com.pt/documentos/Novosfinal.pdf
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A área das parcerias continua a crescer, também no norte do país! 
 

Temos vindo a aumentar a oferta em atividades de ocupação de tempos livres e 
atividades de férias, de centros de apoio ao estudo, escolas de música, mas 
também de serviços de saúde, lazer e bem-estar. 
 
A maioria dos protocolos celebrados resultam da sugestão dos nossos delegados 
de toda a região norte e também dos sócios em geral, que melhor que ninguém 
sabem identificar os produtos e serviços aos quais, de outra forma, seria tão difícil 
aceder. 
 

Destacamos neste momento as atividades para o verão, como por exemplo a Fish 
Surf School com 10% de desconto em todas as atividades, os campos de férias da 
DiverLanhoso também com 10% de desconto, o HelenDoron com cursos de inglês 
nos meses de verão com 10% de desconto, a Kids&Teens com várias atividades 
lúdicas e educativas e muitas mais ofertas de condições especiais para as nossas 
famílias!  
 

Uma vez que pretendemos que as parcerias que celebramos estejam o mais 
próximas possível das necessidades das famílias numerosas, se a vossa família tem 
outras sugestões não hesitem em contatar, o nosso objetivo é o de alargar ainda 
mais a nossa rede de contactos e acordos de forma a termos mais soluções para as 
famílias de todo o país! 
  
Consulte mais informações sobre as nossas parcerias aqui 

https://www.apfn.com.pt/facilidades.php
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3º Encontro de Famílias Numerosas – Delegação de Santarém 

O passado dia 26 de junho foi sinónimo de diversão em Santarém. 
 
A cidade recebeu o 3º encontro de Famílias Numerosas que, apesar do nome, 
esteve aberto a todas as famílias, pequenas e grandes. 
 
O evento, organizado pela Delegação de Santarém da Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas, procurou celebrar este dia com muita animação e 
atividades gratuitas para todos os inscritos. 
 
Feitas as contas, o balanço foi bastante positivo, com a participação de várias 
famílias que marcaram presença no Jardim da Liberdade para um dia diferente. 
  
Veja as fotografia do evento aqui. 
 

https://goo.gl/photos/nUsqxmGwPposcvf76
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Barómetro Férias em Família 

Através deste barómetro pretendemos conhecer como é que as famílias numerosas passam as férias, quais são os 
constrangimentos que encontram, mas também as boas práticas que podem ser replicadas. 
 
É muito importante o seu preenchimento porque nos dará os dados necessário para analisar os principais 
inconvenientes sinalizados pelas famílias, dando mais uma vez voz às famílias numerosas. 
 
Convidamos todos a responder ao barómetro e a partilhá-lo com outras famílias a fim de podermos ter uma amostra 
significativa para que o estudo tenha mais impacto aquando a sua publicação. 
 
Para preencher o inquérito clique aqui. 
 
 
 

https://www.apfn.com.pt/barometroferias.php
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Campanha “Família convida Família” – até 31 de julho 

"Aos seus lugares", "prontos", "partida“!  
 
Já começou a pré-venda de bilhetes para a grande festa da família – a FAMILY LAND! Dividida em 8 divertidas zonas 
(baby land, smart land, sports land, food land, fun land, party land, play land e team challenge land), a Family Land 
tem diversão garantida para toda a família, com mais de 30 atividades, e dois dias de festa! Nos dias 8 e 9 de 
Outubro venha ao Hipódromo de Cascais!   
 
Aproveite a campanha “Família Convida Família”. Até dia 31 de Julho, na compra de um bilhete de família, 
oferecemos o segundo bilhete para poderem convidar uma família amiga!! 
Preço da venda antecipada do bilhete de Família para associados:  
 
1 dia - 4 €  (em vez de 5€) + UM BILHETE PARA OFERECER A OUTRA FAMÍLIA 
2 dias - 6 € (em vez de 7,5€) + UM BILHETE PARA OFERECER A OUTRA FAMÍLIA 
 
Compre já o seu bilhete na área de sócio aqui. Após a validação do pagamento, 
DEVEM IMPRIMIR os bilhetes que constarão na vossa ÁREA RESERVADA 
 
Saiba mais sobre o evento em  http://www.familyland.pt/  

https://www.apfn.com.pt/area_reservada.php
http://www.familyland.pt/
http://www.familyland.pt/
http://www.familyland.pt/
http://www.familyland.pt/
http://www.familyland.pt/
http://www.familyland.pt/
http://www.familyland.pt/
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A 3ª edição da Family Land está a chegar!  

Já marcou na agenda? O fim-de-semana de 8 e 9 de Outubro é na Family Land! Durante dois dias, e mediante a compra de 
um bilhete família a muito baixo custo, terá acesso a mais de 30 atividades gratuitas que pode disfrutar ao ar livre, na 
segurança de um recinto fechado (Hipódromo de Cascais) e com facilidade de estacionamento nas zonas envolventes.  
Haverá novas atrações este ano, como o Ygolfe, Skates, Patins, Wave board, mas também o regresso de grandes sucessos 
de atividades anteriores como o Laser Tag, Airsoft e Rappel. Para além das atividades já habituais de jogos tradicionais, 
insufláveis, pinturas faciais e concertos, este ano teremos muitas estreias e oportunidades fantásticas para os visitantes.  
 

Venha visitar-nos, no dia 8 e 9 de Outubro e traga a sua família, irmãos, sobrinhos e netos.  
 
Esteja atento à página de facebook ou ao site http://www.familyland.pt/agenda.php onde vamos revelando as atividades, 
os passatempos e novidades exclusivas! 

https://www.facebook.com/Family-Land-1505765786304304/
http://www.familyland.pt/agenda.php
http://www.familyland.pt/agenda.php
http://www.familyland.pt/agenda.php
http://www.familyland.pt/agenda.php
http://www.familyland.pt/agenda.php
http://www.familyland.pt/agenda.php
http://www.familyland.pt/agenda.php
http://www.familyland.pt/agenda.php
http://www.familyland.pt/agenda.php
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Há por aí Jovens Inspiradores? 

A 5ª Edição dos Jovens Inspiradores conta com o apoio da Ticket Educação e queremos encontrar os jovens mais 
inspiradores de Portugal! Se tem aí em casa jovens dos 10 aos 23 anos que inspiram pelo seu exemplo, talento e 
dedicação escreva-nos ou incentive-os a participar!  
 
Até 31 de Julho, escreva-nos um texto até 250 palavras, a relatar o que fizeram de mais inspirador e como é que na 
sua vida tentam dar o exemplo e inspirar outros. Para complementar cada participação, informamos que não só 
podem como devem dar vida aos vossos testemunhos através de fotografias. 
 
A inscrição é feita online através do site, onde também pode consultar o regulamento e toda a informação 
complementar. 
 
Veja aqui os incríveis testemunhos da edição de 2015! 

https://www.apfn.com.pt/jovensinspiradores/
https://www.youtube.com/watch?v=Ufci7sg-L50
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Receitas divertidas para fazer em Família – Esparguete divertido 

Preparação: 
 
Ponha uma panela ao lume com água, sal e uma colher de sopa de azeite. 
Corte as salsichas em rodelas com largura de dois ou três dedos e parta o 
espaguete ao meio. 
Com cuidado e aos poucos espete os espaguetes de cada lado das salsichas. Os 
mais pequenos podem ajudar nesta parte e transformar as salsichas em monstros 
cheiros de braços viscosos! 
Coloque as salsichas para cozinhar até que o espaguete fique al dente. 
Sirva com os molhos preferidos dos seus filhos. 
Eles vão adorar! 
 
Ingredientes: 
 
Salsichas cruas 
Espaguete 
Sal e óleo 
Molhos para acompanhar 
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É destes milagres que a nossa associação se constrói. Cada novo membro, cada nova família 
traz algo que nenhuma outra trouxe até então – novas ideias, novos sítios por onde crescer, 
novos desafios. Precisamos de sócios para crescer não só em número, mas em 
representatividade, em diversidade e sobretudo para crescermos em identidade – em 
sentimento de pertença a uma associação que defende os valores da família, para a família.  
 
A vida faz de nós pais de três, cinco ou sete filhos e vemo-los crescer lado a lado 
rapidamente. Estaremos a passar os melhores valores, estaremos a educá-los e a prepará-los 
bem para a vida? Como posso ser melhor pai/mãe? São perguntas que assaltam a cabeça de 
todos os pais e acampam lá, mesmo com o passar dos anos. Pertencer à APFN é pertencer a 
uma família onde todos os pais têm as mesmas dúvidas – mas sobretudo, a certeza que os 
filhos são uma bênção e que valem a pena as preocupações, o trabalho e os sacrifícios. Que 
nos pagam em alegrias os dividendos. Uma riqueza não comparável a qualquer outra nesta 
vida.   

Ser família numerosa é bom 

“Há duas formas de ver a vida: Uma é acreditar que não existem milagres. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre.” (Albert 
Einstein). Nas famílias numerosas podemos argumentar que tudo é um milagre. É um milagre como as crianças sobrevivem sem partirem uma 
perna a correr pela casa atrás dos irmãos, é um milagre como se consegue esticar um orçamento para alimentar 6 bocas, como é que há 
tempo para fazer tudo e dar atenção a todos, ou que o Amor se possa multiplicar por 4, 5, 6 e quantos mais filhos houver. E este tipo de 
milagres não faz notícia. Passa despercebido. Só nós o vemos – só nós o sabemos. E isso deve fazer-nos sorrir, pois a verdadeira felicidade não 
faz capa de revista. Ser família numerosa é bom e isso chega-nos. 



Dia dos Avós 

Fim das inscrições  Jovens Inspiradores 

Férias Verão Diferente 

Dia da Grávida 

Family Land – no Hipódromo de Cascais e 
Entrega dos Prémios Jovens Inspiradores 

Julho 
 
26 
 
 
 
31     
 
 
Agosto 
1-13 
16-28 
 
 
Setembro 
9 
 
 
 
Outubro 
8 e 9 
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