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“A Família é a unidade fundamental da sociedade e tem a principal responsabilidade pela protecção, crescimento e desenvolvimento
das crianças.” ONU -” Um mundo para as crianças é um mundo para a Família.” UNICEF

Baptismo de SURF!
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Aos poucos, vamos sabendo as duras medidas que têm vindo a ser tomadas para salvar
Portugal da bancarrota, para onde fomos alegremente conduzidos nos últimos anos.
Para nós, não é surpresa nenhuma. Há anos que alertávamos por todos os meios à nossa
disposição: comunicados de imprensa, entrevistas à comunicação social, reuniões com
Ministros, Secretários de Estado, Grupos Parlamentares, conferências em todo o país, até um
seminário internacional na Assembleia da República!

EDITORIAL

Sempre alertámos para as projecções demográficas idiotas em que se baseavam os relatórios
de sustentabilidade da segurança social e da economia…
Agora, olha…Que remédio temos senão sofrermos todos uma brutal ressaca, naturalíssima
após uma gigantesca bebedeira…

Resta-nos limitar danos e solicitar ao Governo para que, no mínimo, dê alguns sinais políticos, forçosamente simbólicos mas
importantes, de que uma coisa é não ter filhos, outra coisa é tê-los...
Por isso, foi consolador ver-se que alguma coisita vai ser considerada no imposto extraordinário… e temos todas as razões
para acreditar que, nesta situação de forte aperto, algumas coisitas continuarão a aparecer, novamente com apenas carácter
simbólico…
Esperamos que, em breve, algo diferente de simbólico comece a surgir, até porque, entre as nossas 10 medidas
apresentadas, há medidas que não custam nada ao Estado, mas custam imenso às famílias, como é o escandaloso caso de
uma boa parte dos manuais escolares continuarem a ser feitos por forma a não serem reutilizáveis.
Enfim: Não nos falta trabalho. Cá continuaremos, com cada vez maior força e empenho!
O Presidente, Fernando Ribeiro e Castro

Olá a todos! Eu chamo-me
Rafael Borges e estou aqui
hoje para vos contar que
tenho muito orgulho em
pertencer a uma família
grande. Lá em casa, somos
cinco – bem, se calhar
estão a pensar que, sendo
cinco, somos poucos, pois
há com certeza famílias
bem maiores – mas,
mesmo assim, fazemos um
número bonito. Cinco são
os dedos de uma mão, que
sozinhos são fraquinhos,
mas juntos conseguem
fazer muitas coisas.

Os nossos papás, coitados, é que têm que andar atrás de nós,
a por as coisas em ordem, a nos ensinarem, educarem,
ralharem e é sempre uma roda-viva nesta família. Os carinhos
são muitos, as alegrias também, o que vai compensando as
preocupações e é como o papá diz, “Não trocava esta
animação por nada!”. Mesmo com três filhotes tão especiais
como nós somos, a minha mamã ainda tem tempo para se
dedicar ao que ela mais gosta de fazer: escrever! (Eu também
gosto muito de escrever, como já devem ter percebido…).

E, por isso, a minha mamã publicou recentemente um livro
chamado Julia Felix – Frescos de Pompeia, pela Editorial
Presença. É um livro muito especial. Primeiro, porque a minha
mamã dedicou-me o livro. Depois, porque conta de uma forma
singela, mágica e envolvente uma história muito bonita
passado nos tempos do antigamente, quando os romanos
dominavam o mundo.
A personagem principal do livro chama-se Julia Felix e é uma
senhora
muito forte e decidida, que gosta de tomar o destino
Manos, somos três: eu, a
nas próprias mãos. Por vezes dá-se mal, outras consegue
Vera e a Lúcia.
Vivemos numa casa muito
animada, onde, quase
sempre, existem milhentos
brinquedos espalhados
pelo chão e anda tudo
revirado, à custa das
nossas brincadeiras.
Nós brincamos muito, uns
com os outros, apesar da
maninha Lúcia, por ser a
mais novinha, ser ainda
como que uma intrusa no
esquema das coisas. Mas
nós temos que nos ir
habituando a ela, não é?
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A FAMÍLIA
BORGES TEM A
PALAVRA
vencer e, aos poucos, vamos
gostando a sério dessa
senhora que nos acompanha
com as suas alegrias e
tristezas ao longo das páginas
desse livro. Choramos e rimos
com ela – isso é o que as
pessoas grandes dizem, pois
eu ainda sou muito pequeno
para ler livros desses sem um
único boneco pelo meio das
letras.
Nós, cá em casa, estamos
muito orgulhosos da nossa
mamã! Eu espero que a minha
mamã continue com esta sua
paixão, que escreva muitos
livros pelos anos fora e que
nós, os seus filhotes,
continuemos a desarrumar a
casa toda e a arreliá-la para
que ela se inspire nas nossas
asneiras – porque eu sei que
ela se inspira!

Famílias Numerosas aprenderam a fazer Surf!
Foi no passado dia 9 de Julho que com a colaboração da Baleal Surf Camp se realizou a
nossa primeira actividade aquática!

DIA DE SURF

Aprender a surfar não é fácil, exige persistência e algum tempo, mas com este baptismo de
surf, os instrutores pretenderam despertar os participantes para a modalidade e para a
sensação de realização e satisfação que se sente quando se começa a surfar, quando nos
conseguimos colocar de pé em cima da prancha... uma experiência única!

Os participantes foram divididos em dois grupos: adultos e crianças. Pais para um lado, filhos para outro! Com monitores
certificados, este baptismo foi dividido em duas partes: uma na areia e outra dentro de água. Na areia, aprendemos as
noções básicas para a prática de surf e na água pusemos à prova os conhecimentos adquiridos!

Os resultados foram o que aqui se pode ver: uma manhã muito divertida, passada com sol, água, areia e claro, como
não podia deixar de ser: sempre em família!
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Guia de Descontos - por que razão foi criado
A nossa missão tem como um dos objectivos prioritários a obtenção de descontos para os
associados. A APFN tem vindo a fazer cada vez mais protocolos com empresas e
instituições dos mais variados ramos, nomeadamente com aquelas cujo consumo mais
afecta as famílias numerosas: alimentação, ensino, electricidade, comunicações, saúde,
habitação, etc.

AS NOSSAS
PARCERIAS

Os membros da APFN podem assim adquirir bens ou serviços em condições vantajosas,
existindo descontos que são em alguns casos, substanciais.

É por essa mesma razão, que é realmente importante não só para as famílias como para os nossos parceiros, que os
descontos negociados sejam utilizados.
Assim, criámos o “Guia de Descontos”. Este guia, cuja primeira edição foi enviada junto do último boletim, trata-se de um
apanhado com todos os descontos que a APFN tem conseguido ao longo do seu tempo de existência. Está dividido pelas
diversas categorias de descontos, sendo editadas, em cada Boletim, as que mais se adequam à epoca em que nos
encontramos.
A negociação de parcerias de interesse, depende muito da informação que possuímos sobre os nossos sócios, pelo que
lançámos um inquérito que está disponível para preenchimento online e, relativamente ao qual, solicitamos a vossa
colaboração. A vossa opinião e sugestões também são muito importantes para os bons resultados do nosso trabalho.
Pedimos assim que, alguma sugestão que gostassem de propor o fizessem através do email: parcerias@apfn.com.pt

Adesão online à parceria RECHEIO
Para reforçar esta parceria com muitas vantagens para as famílias numerosas a APFN e o
RECHEIO disponibilizam a partir de agora a adesão online através da área pessoal dos
sócios em www.apfn.com.pt.
Relembramos que esta parceria contempla diversos benefícios:

PARCERIA
RECHEIO

Por um lado, o Recheio apresenta, todos os meses, um cabaz exclusivo para os sócios da APFN - composto pelos produtos
de que mais necessitam a preços ainda mais baixos.
E, por outro lado, assumirá a quota anual da Associação, no valor de 35 euros, dando igual valor, sob a forma de nota de
crédito, à família logo que esta atinja numa factura, o valor correspondente a 250 euros.
ADIRA JÁ para que SER MAIS CUSTE MENOS!
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Parceria com STAPLES: nova forma de adesão

Para reforçar esta parceria com muitas vantagens para as famílias
numerosas a APFN e a STAPLES disponibilizam a partir de agora a
adesão online através da área pessoal dos sócios em
www.apfn.com.pt.
Relembramos que esta parceria contempla diversos benefícios, em exclusivo para quem o material de
papelaria escolar representa uma prioridade:
- Ganhe 7,5% de reembolso em papelaria e material de escritório e mobiliário
Para usufruir deste reembolso basta que faça um total de 50€ nestes produtos,
sem IVA, no trimestre. Esse reembolso é enviado por correio em vales
trimestralmente e terá um máximo de 50€.
- Reembolso de 15% no Centro de Cópias e Impressão
Os serviços no Centro de Cópias e Impressão também beneficiam de um
reembolso de 15%* até ao máximo de 30€. Para tal, é apenas necessário que
faça um mínimo de 50€ em serviços no Centro de Cópias e Impressão, sem
IVA, no trimestre.
-5 produtos Staples essenciais, sempre com desconto
- Reembolso e desconto imediato em produtos seleccionados
- Parcerias de negócio
ADIRA JÁ para que SER MAIS, CUSTE MENOS!

Observatório das Autarquias Famíliarmente Responsáveis
Terminado o prazo para o preenchimento da 3ª Edição do Inquérito OAFR, foram finalizados
inquéritos de 74 autarquias, mais 8 do que em 2010.
No gráfico abaixo vemos a distribuição por distrito e a sua evolução anual. Salvo algumas
excepções, nota-se um aumento do número de autarquias que preencheram o inquérito na
totalidade. Os distritos cujo aumento mais se fez notar foram Coimbra, Braga e Beja.
No próximo Boletim teremos já os nomes das autarquias vencedoras.
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OAFR:
O QUE TEMOS
FEITO

As despesas com as Comunicações

A utilização das telecomunicações deverá ser sempre feita com critério. Se possível, evite falar para outras
redes que não a sua, não esqueça as opções SMS e skype e seja cortês… mas rápido; vá ao assunto e
poupe tempo e dinheiro! Por outro lado, uma carta ( a velha carta!), ou um e-mail, substituem, muitas vezes
com vantagem, uma chamada telefónica, especialmente se sabemos de antemão que o nosso interlocutor é
muito falador ... ou está do outro lado do mundo.
Antes de comprar equipamentos, consumíveis, programas e material de informática, aconselhe-se
com quem sabe; não esteja em situação ilegal, não compre material “pirata”, ensine os seus filhos a não
fazerem “download” deste filme e daquele ( só porque os amigos todos fazem!) e lembre-se que, em muitos
casos também é possível obter na internet programas muito eficazes e até gratuitos. Nas lojas
especializadas consegue normalmente melhores preços, tem mais escolha e é melhor servido. Quanto a
impressoras, atenção ao custo e duração dos tinteiros, na maioria dos casos com custo elevado. Questionese sempre antes de fazer uma impressão, se será mesmo necessário. Poupa papel, poupa nos tinteiros e
contribui para a melhoria do ambiente.
Uma palavra para o serviço de correio clássico, hoje muitas vezes esquecido. O envio de uma carta
ou de um simples cartão, como já dissemos, é muitas vezes a melhor opção. Por outro lado, o envio de uma
encomenda pelos correios, relativamente em conta, evita a necessidade da sua entrega, poupando tempo e
custos da deslocação.
No fim de contas, nas “comunicações” como nas outras “classes de despesa” é necessário bomsenso, informação atempada e correcta, e saber definir prioridades, evitando os gastos supérfluos.
Contudo, a finalizar estas “dicas” e embora já não directamente relacionado com economia, não poderíamos
deixar de lembrar a todos quantos têm filhos em idade jovem, que o campo das comunicações, é também um
campo que exige dos Pais muita atenção do ponto de vista de segurança e educação, pois não há dinheiro
algum que pague a protecção da vida e do carácter dos nossos filhos! É preciso, cada vez mais estarmos
atentos, pelos muitos perigos que rondam as crianças pelo uso ingénuo e inadvertido da Internet e redes
sociais... e pelo aspecto pedagógico e oportuno que significa saber controlar os tempos livres dos nossos
filhos e ensina-los a usarem os seus materiais com “conta, peso e medida”, aprendendo a ver e a escolher “ o
quê”, “como”, “quando” e “para quê”. Recomendamos por isso, a newsletter gratuita MiudosSegurosNa.Net
e o site da Associação de Consumidores de Media www.acmedia.pt.
agradecemos desde já os vossos comentários, sugestões e “dicas”, por forma a enriquecermos todos o
nosso conhecimento - fonsecas@netcabo.pt , prometemos responder sempre !
A.F.
Assim que soubemos que íamos ter o terceiro filho, em
2009, tornei-me sócia da APFN. Há força nos números,
e é bom poder contar com outras pessoas que têm
experiências semelhantes! Gostámos muito de todos
os eventos a que fomos até agora: a Festa da
Primavera no ano passado onde ganhámos uma
estadia para as Casas da Cerca, e o almoço do futuro
que se realizou em Fevereiro (estava um dia de sol
lindo).
Como as finanças numa família numerosa não são
nada fáceis de gerir, aproveitamos todas as promoções
e ajudas que podemos. Temos o cartão Intermarché
para famílias numerosas, que nos dá 10% de desconto
em muitos artigos e outras promoções, e já usufruímos
de hotéis dos grupos Tivoli e Real, que são amigos das
famílias numerosas, e têm preços especiais para as
mesmas.
Família Camilo
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ECONOMIA FAMILIAR

Em muitas famílias com filhos pequenos poderão as despesas com as Comunicações não assumir
uma grande relevância; mas merece, certamente, a nossa atenção, pois esta é e tenderá a ser em
crescendo, com a profusão de “gadgets” que vão surgindo no mercado, um campo de fácil e grande
despesismo, e como grão a grão enche a galinha o papo, se pudermos também aqui gastar menos, tanto
melhor! Uma primeira nota será para o tipo de equipamentos que adquirimos; as compras deverão ser
precedidas de alguma reflexão e deverão ser ajustadas à utilização prevista. Muitas vezes, como se sabe,
compram-se os “topos de gama” (porque a “necessidade” de compra é induzida de muitos modos!) e apenas
se utiliza uma pequena parte das suas capacidades. De assinalar também, que equipamentos muito antigos,
já ultrapassados, ou outros muito modernos, usando tecnologias ainda não totalmente desenvolvidas,
tendem a ser pouco económicos. Haverá ainda que ponderar, periodicamente, a necessidade de certos
serviços e contratos; se não forem necessários, ou se tiver alternativas mais em conta, não hesite, canceleos, mas é preciso estarmos bem informados! O mercado das telecomunicações é muito competitivo com as
diversas empresas a oferecer pacotes de serviços com vantagens nos preços. Veja com atenção as
diferentes propostas, leia as letras pequeninas nos contratos, e questione a duração no tempo das
condições oferecidas. Inclua toda a família na mesma rede e procure obter as melhores condições.
Se os telefones e telemóveis forem utilizados por divesas pessoas, actue em antecipação e barre certos
serviços, ditos de valor acrescentado, evitando custos elevados e situações embaraçosas...

Dia da Família - 15 de Maio
Como era de esperar, o Dia da Família foi assinalado pelas famílias numerosas. Celebrado a
15 de Maio, este dia foi passado em grande de Norte a Sul do país.
Das diversas iniciativas, destacamos duas que serão contadas por quem as viveu:

DIA DA FAMÍLIA
Faro - Parque das Merendas da Fonte Férrea (S. Braz de Alportel)
"O dia Internacional da Família foi mais uma vez comemorado em família e com famílias da
região do Algarve. Um piquenique serviu de pretexto para juntarmos algumas famílias numerosas e como consequência
muitas crianças. Durante o almoço partilharam-se laranjas, vinho, sobremesas mas acima de tudo sorrisos e alegria.
Adultos e crianças deliraram com o passeio pela serra e com os banhos na ribeira.
Da parte da tarde o jogo inter-famílias serviu para nos conhecermos melhor e planearmos uma futura actividade numerosa.
Foi um dia cheio de sol, risos, brincadeiras, a verdadeira celebração da vida em família. Com certeza que vamos repetir."
Família Custódio

Penafiel - Parque Temático da Bracalândia
“O Dia da Família este ano foi passado na Bracalândia com a família nuclear, ou seja, os pais e os filhos. Fomos todos e mais
ninguém. Não quis dividir com outros, quis aproveitar a oportunidade para estarmos a 100% e sós com os nossos cinco filhos.
As idades tão diversas serviram para observarmos reacções distintas e serviram para apreciar e gozar coisas diversas. O
que é certo é que todos gostaram e aproveitaram o dia e todos responderam que queriam voltar. Esta é a prova de que o dia
valeu. Os mais velhos correram para a montanha russa, repetiram e repetiram esta e a da água (os carrinhos passam na
água a salpicam-nos todos). Os pequeninos corriam de carrossel em carrossel, dos aviõezinhos para os elefantes voadores.
A Mais nova corria de uns para os outros sem saber bem para onde ir. Andámos todos na roda gigante para ver a vista. Os
pais adoram ver a felicidade dos filhos e ficam felizes só de olhar. Almoçaram todas as porcarias de que gostam e que
normalmente são proibidas: pizzas, batatas fritas, sumos e gelados. Por tudo isto estavam felizes.
No nosso caso o dia teve um extra! É que como moramos em Lisboa tivemos muito que andar, então o dia começou com o
despertador a tocar à mesma hora que toca para ir para a escola!!! Mas afinal era para um dia cheio de aventuras! É que
demorar a chegar dá uma excitação engraçada misturada com o saber/ter que esperar. Dos 17 aos 3 anos não houve
nenhum que não virasse costas aos programas com as amigas/amigos para ir com os pais e irmãos passar um dia diferente.
Ainda por cima com a responsabilidade de distribuir folhetos da Associação das Famílias Numerosas, responsabilidade que
coube às duas mais velhas e que desempenharam com toda a seriedade. Que foi quem nos proporcionou este dia diferente.
A quem todos nós, pais e filhos agradecemos este Domingo. De volta para Lisboa, todos adormeceram (excepto o condutor,
claro!!), o que significa que o dia foi bem aproveitado. Disse-lhes que me tinha comprometido a escrever umas linhas com o
nosso testemunho sobre este dia e conversámos sobre isso, por isso este texto reflecte a experiência de todos.
Obrigada à APFN, continuem a lutar por nós.”
Teresa d'Orey
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12º aniversário da APFN
No passado dia 22 de Abril completámos 12 anos de existência. Foi em Miranda do Corvo, no
dia 7 de Maio, com a colaboração da delegação de Coimbra, que estes doze anos foram
celebrados. Estiveram presentes muitas famílias numerosas que fazem parte desta grande
família que é a APFN.
O ponto de encontro foi logo de manhã na Quinta da Paiva, Parque Biológico da Serra da
Lousã. Depois de reunidas as tropas, seguiu-se num autocarro disponibilizado pela Câmara
Municipal de Miranda do Corvo onde, acompanhados por uma guia fomos visitar a Aldeia de
Xisto de Gondramaz.

PARABÉNS
À APFN

Parámos para almoçar e claro, cantar os parabéns à APFN com um bolo feito por alunos do curso de hotelaria da Escola de
Hotelaria do Estoril e que estava muito bom! Com muito convívio à mistura, o nosso dia terminou com uma visita ao centro
histórico de Miranda do Corvo.

É engraçado olhar para trás e recordar que no início, em 1999, a APFN surgiu com alguns pais de famílias numerosas que
entre desabafos e conversas resolveram arregaçar as mangas e constituir o que hoje somos. E o lema continua: “apostar na
família, construir o futuro” porque tal como foi dito no primeiro editorial do boletim da APFN “Portugal só será feliz se as
famílias forem felizes. E nós existimos precisamente para isso. Ao trabalho!”
Esta publicação é propriedade da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas
Rua José Calheiros, 15 - 1400-229 Lisboa
Tel. 217552603 - Fax. 217552604
e-mail: apfn@apfn.com.pt - http://www.apfn.com.pt
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