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Apostar na família, construir o futuro.

“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
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EDITORIAL

A situação das famílias com filhos, em Portugal, vai de mal a pior! Como não deixamos de
denunciar, as medidas de “reajustamento” têm vindo a atingir, de forma
desproporcionada as famílias com filhos, tanto mais quanto maior o seu número, não só
prejudicando-nos, sobremaneira, como a comprometer seriamente o futuro do pais: a
taxa de natalidade tem vindo a bater recordes sucessivos, perante a total e absoluta
indiferença do Governo, que insiste em não considerar os filhos no cálculo dos escalões
de rendimento.

Daí, a nossa iniciativa “Um filho vale um”, para sensibilizar o Governo no sentido de
considerar sempre o rendimento “per capita”, quer no cálculo da taça do IRS, nos abonos
de família, nas taxas moderadoras, etc!
O que nos vale, nesta altura, é a solidariedade por parte de cada vez mais empresas, quer dando mais facilidades
aos associados, quer em campanhas especiais, como é o caso da campanha da Staples. Vamos, também,
procurando actividades atractivas para famílias numerosas. Neste número, destacamos o Surf Famílias
Numerosas, uma actividade bem aliciante para este tempo de Verão.
Apesar de ser tempo de férias, continuamos a trabalhar em vosso benefício. Contem connosco! Boas férias!
O Presidente, Fernando Ribeiro e Castro

A nossa família estava destinada a ser numerosa desde sempre!
Conhecemo-nos por ocasião da vinda do Santo Padre Bento XVI a Portugal em
2010. Fomos apresentados por uma amiga que se encontra a viver em Madrid. A
Filipa preocupada com o destino das nossas vidas juntou os nossos caminhos que
pareciam estar muito distantes um do outro.
Chamo-me Marta vivia em Lisboa, trabalhava como consultora de comunicação e o
Nuno, engenheiro mecânico, viúvo fazia três anos, morava em Évora com a sua
prole de cinco filhos o Miguel de 10, a Teresa de 9, a Beatriz de 7, o Francisco de 5 e
Sofia de 3 anos. Mal começamos a falar percebemos que partilhávamos valores
altos em comum, bem como o desejo de constituir uma família numerosa.

A FAMÍLIA
CHORÃO BILO
TEM A PALAVRA

Da amizade ao namoro foi um pulo e o passo seguinte foi naturalmente o casamento a 17 de Outubro em Óbidos.
Casámos com sentido de missão de levar esta alegria de casamento cristão com cinco filhos ao mundo inteiro. A
ideia de ter um filho em comum era algo natural que se concretizou ao fim de quatro meses de casados. A grande
surpresa surge quando descobrimos que afinal não era um mas três bébés!!!
O Nuno, Tiago e Filipe nasceram no dia 21 de
Setembro de 2011 na Maternidade Alfredo da
Costa, em Lisboa.
As preocupações pela organização familiar
tornaram-se uma constante, mas a vida tem-nos
vindo a mostrar que a ajuda da família e dos
amigos não cessa quando acreditamos que
Deus está por de trás deste projecto familiar.
À medida que os bebés foram crescendo fomos
adaptando as necessidades para os trigémeos,
de tal maneira que para nós é muito natural
cuidar de três bebes ao mesmo tempo. O Nuno,
Tiago e o Filipe têm personalidades muito
diferentes, mas são muito doces o que torna tudo
muito mais fácil.
Animamos as famílias a não terem receio de viver a grande missão de trazerem filhos ao mundo, porque afinal
esta dedicação à educação é mesmo o melhor negócio do mundo!
Marta Chorão Bilo
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Foi finalmente no dia 11 de Junho (Dia Mundial da População) apresentado o Manifesto “Um Filho Vale Um”
preparado com a colaboração de tantas organizações, personalidades e famílias. A todos o nosso maior
agradecimento pela forma como a partir de uma ideia simples de uma mãe ajudaram a construir todo um projeto
que agora é de todos.
E queremos que assim continue. Que isto seja de todos. E é por isso que continuamos a contar com a vossa
dinâmica de ideias, de envio de convites para que mais pessoas se inteirem desta realidade e a subscrevam, das
vossas iniciativas, de tudo o que puderem dar…
Queremos partilhar convosco que no final da primeira ronda de divulgação pelas principais organizações que
subscrevem, na véspera da apresentação, tínhamos cerca de 140 apoiantes, no momento em que escrevo estas
linhas já ultrapassámos os 420 – este bebé nasceu anteontem!!
Que bom que é! É sinal que estamos seguramente no bom caminho e que muitas pessoas percebem e
compreendem como nós este problema.
Pedro Saraiva Gonçalves dos Santos Frazão
Apresentação do Manifesto:
11 de Julho de 2012 - Restaurante Populi – Terreiro do Paço

João Miguel Tavares
“Não sou muito de assinar manifestos. E se eu assino este é porque na verdade este é
um manifesto que não pede apoio nem benefícios. A única coisa que pede é que não
nos discriminem. Este manifesto é um passo na direção correta.”

Gabriela Oliveira
“As famílias não só não são apoiadas como ainda são penalizadas (…) Como é que é
possível uma criança não valer um? Se é uma criança é um cidadão por inteiro! A
verdade é que não. As nossas crianças são inteiras e perfeitas mas o Estado faz o
favor de as retalhar porque não as considera por inteiro quando faz o saldo anual
entre o que deve pagar ou reaver.”

Inês e Francisco Teixeira Diniz
“Apoiamos este manifesto porque tem um impacto direto na nossa vida e no nosso
futuro e principalmente na nossa decisão de ter filhos e das condições para os termos.
Estamos aqui a representar os jovens da nossa geração. Ainda não temos filhos e
estamos aqui a antecipar um problema que vamos ter. Problema este que não devia
ser problema.”

Para subscrever esta Manifesto “Um Filho Vale Um” basta aceder ao site www.umfilhovaleum.org e ADERIR.
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DESCONTOS
GUIA
PROMOÇÕES
DESCONTOS

-25%
-50%

EXCLUSIVO
PARA
SÓCIOS
VI
LIVROS E PUBLICAÇÕES

PAPELARIAS

Americana - Papelaria, Livraria
Telefone: 244 814 189
Facilidade disponível em: Leiria
Desconto: 5% - livros escolares; 10% - livros
não escolares e material escolar.

Lets Copy - Centro de Cópias
Telefone: 217220620
Webpage: www.letscopy.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
15% de desconto em todos os produtos e
serviços

Papelaria Vogal
Telefone: 262841392
Webpage: www.papelariavogal.com
Facilidade disponível em: Leiria Lisboa
FIRMO – Papéis e Papelarias, S.A
Santarém
Telefone: 228340900
Material de escritório, material de artes e
Facilidade disponível em: Lisboa Porto
artes
decorativas usufruem de um
Descontos a aplicar em Materiais
E s c o l a r e s = o s m e s m o s p r e ç o s desconto imediato de 15% sobre o preço.
praticados para os revendedores.
Gaspar & Chaves, Artigos
de Papelaria
Telefone: 213904321
Webpage:
http://gasparchaves.sites.sapo.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
5% de desconto
Gráfica Eborense - Livraria, Papelaria e
Arte Sacra
Telefone: 266750556
Facilidade disponível em: Évora
Desconto: 10% em todos os artigos.

Edicare Editora, Lda.
Telefone: 213 959 426
Webpage: www.edicare.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
10% de desconto em livros e jogos

Editora Papa-Letras
Webpage: www.papa-letras.pt
Até 15% de desconto.
Livraria Livrododia
Telefone:
261314286

Paperzone
Telefone: 210964981 - 910531010
Webpage: www.paperzone.pt
Desconto entre 10% e 12%.

Webpage:
www.livrododia.com.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
De 10% a 15% de desconto

Staples Portugal
Telefone: 214255800
Webpage: http://www.staples.pt

Para saber mais sobre estes
descontos, consulte o nosso
site: www.apfn.com.pt
+Poupança

Multinova
Telefone: 21 842 18 20
Webpage: http://www.multinova.pt/
Facilidade disponível em: Lisboa
Até 10% de desconto em Livros Escolares
e outros

Academia Talentos à Vista
Telefone: 938465804
Webpage: www.talentos-a-vista.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
Oferta da inscrição;
10% nos Packs de Actividades;
15% nos programas de Férias Escolares

WOOK – Livraria Online
Webpage: http://www.wook.pt/
Descontos até 10% nos livros escolares e
20% nos auxiliares de ensino.
Acadomia – Explicações
Telefone: 21 884 41 60
Webpage: www.acadomia.pt
10% de desconto
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

100 exercicios
Telefone: 21 457 7016
Webpage: www.100exercicios.com
Explicações de matemática com
preços especiais. O 1º membro de uma
família numerosa a inscrever-se tem
um desconto de 10% na mensalidade, o
2º membro tem 20% de desconto e
assim por diante até ao limite de 90%
de desconto.

Academia Britanica de Évora - Centro
de Estudos e Explicações de Inglês
Telefone: 266 104 525
Facilidade disponível em: Évora
Desconto até 15% nas mensalidades.

Academia Morangos – Festas de
Aniversário
Webpage:
morangosetubal.blogspot.com
Facilidade disponível em: Setúbal
10 % de desconto.

Altamente - Centro de Estudos
Telefone: 216082880/ 929195930
Webpage: www.altamente.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
Até 15% de desconto

Arte mais ciência – apoio escolar
explicações e Atelier de pintura
Telefone: 919359810
Webpage: www.artemaisciencia.com
Facilidade disponível em: Setúbal
Descontos até 50% na inscrição em Atelier
de pintura, Apoio e Explicações em Grupo.

Atrium7
Telefone: 212582329
Facilidade disponível em: Setúbal
10% sobre o preço de tabela em
serviço de transporte
Desconto de 10% na inscrição e na
mensalidade da primeira criança
inscrita em serviço de ATL.
Os restantes irmãos desconto de
20% na inscrição e mensalidade.
Centro da Questão Explicações e Apoio
Escolar
Telefone: 217 147 145
Webpage:
www.centrodaquestao.com
Facilidade disponível em: Lisboa
10% de desconto

Clubescola - ATL e Centro de
Estudos
Telefone: 21 009 05 64/ 93 368 68 53
Webpage:
http://www.atlclubescola.blogspot.
com/
Facilidade disponível em: Lisboa
Tabela exclusiva para sócios da APFN
com preços especiais.
Dilemas e Questões Apoio pedagógico ao
domicílio
Telefone: 938831593
Webpage:
www.dilemasequestoes.com
Facilidade disponível em: Beja Leiria
Lisboa Porto Santarém Setúbal

Atelier da Vida - Centro de Apoio Escolar |
Psicologia | Programas de Férias
Telefone: 212594248/966502105
Webpage: www.atelierdavida.com.sapo.pt
Facilidade disponível em: Setúbal
Descontos até 20%.

Educate
Telefone: 918467679
Webpage:
www.educate.com.pt
Facilidade disponível
em: Lisboa
10% de desconto

Fun Languages
Telefone:
232426978
Webpage:www.funlanguages.co.pt
Facilidade disponível em: Viseu
Desconto de 10%

Gymboree Play&Music
Telefone: 218949034
Webpage: www.gymboree.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
Preço único mensal, independente do nº de
crianças. Oferta de inscrição.

Encounter
English
Telefone:
225 367916
Webpage:
www.encounterenglish.com
Facilidade disponível em: Porto
Desconto de 15% nas mensalidades
do ano lectivo. Caso pretendam
candidatar-se a um curso
financiado, o desconto pode ir até
50%.

Já Passei – Materiais de Estudo
Telefone: 214 464 170
Webpage: www.japassei.pt
Facilidade disponível em: Açores Algarve
Aveiro Beja Braga Bragança Castelo Branco
Desconto até 40%.
Parque Health Club
Telefone: 229 408 200
Webpage:
www.parquehealthclub.com
Facilidade disponível em: Porto
10% de desconto

FasTracKids Cursos e Festas
de Aniversário
Telefone: 21 099 58 38 / 91 782 22 85
Webpage: http://fastrackidslinda-avelha.blogspot.com
Facilidade disponível em: Lisboa
Isenção de Inscrição a partir do
primeiro filho, descontos até 20% nos
cursos e desconto 15% em festas.

Guru Klinic
Telefone:
914855672

Oficina de Saberes - Centro de
Explicações
Webpage:
www.oficinadesaberes.com
Telefone: 239 820 810 / 912 338 076
Webpage:
www.oficinadesaberes.com
Facilidade disponível em: Coimbra
10% de desconto sobre a mensalidade
de todas as oficinas inscritas. 50% de
desconto na inscrição nos meses de
Outubro, Novembro e Dezembro.

Mathnasium - ginásio de matemática
Webpage: www.mathnasium.pt
Facilidade disponível em: Coimbra Lisboa
Porto Santarém Setúbal Viseu
Oferta: 2 sessões de treino de
experimentação de 1h30.
15% de desconto nas duas primeiras
mensalidades do 1º contrato de
frequência.

República da Pequenada - Centro
Clínico e Educacional, Lda
Telefone: 229481890
Webpage:
www.republicadapequenada.pt
Facilidade disponível em: Porto
No caso de já frequentarem a
instituição dois filhos, a República
da Pequenada oferece a frequência
do 3º.

Webpage: www.guruklinik.tk/
Facilidade disponível em: Lisboa
20% de desconto

Telefone: 21 755 18 70 / 93 409 45 63
Webpage:
http://www.helendoron.pt
/Disponível em: Algarve Lisboa
15% nas mensalidades de qualquer
curso

Nota Êxito - Centro de Ensino
Telefone: 214574225
Webpage: www.notaexito.com
Facilidade disponível em: Castelo Branco
Coimbra Lisboa Setúbal
Isenção da inscrição e 10% de desconto em
todas as Aulas

Sala d` Aula - centro de formação e
ensino - vários descontos
Telefone: 217957083 / 917874003
Webpage: www.saladaula.com
Facilidade disponível em: Lisboa
50% de desconto no valor da
inscrição; Até 10% de desconto nas
mensalidades.

Science4you - Campos de Ferias,
brinquedos e festas de aniversário
Telefone: 217500180
Webpage: www.science4you.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
1º filho - 10% | 2º filho - 20% | 3º filho 30% | 4º filho - 40%

Weduc – Plataforma On-line
Telefone: 214222082
Webpage: www.weduc.com
Isenção dos custos de utilização da
plataforma a partir do 3º filho.

Baleal Surf Camp
Telefone: 262 769 277
Webpage:
www.balealsurfcamp.com
Facilidade disponível em: Leiria
20% de desconto

LAZER - ENTRETENIMENTO

Tempo Alegre - ATL Telheiras - 10%
de desconto
Telefone: 21 757 89 44
Webpage: www.tempoalegre.com
Facilidade disponível em: Lisboa
10 % de desconto sobre a
mensalidade e 10% de desconto
sobre o valor das semanas de
férias.

Vértice do Saber
Telefone: 21 181 07 75 Telm 96 101 06
40
Webpage: www.verticedosaber.com
Facilidade disponível em: Setúbal
20% em todos os serviços LúdicoPedagógicos e Transporte Escolar.
30% de desconto em todos os serviços
de Psicologia.
Vida Edu
Telefone: 218 404 656
Webpage:
www.vidaedu.com
50% de desconto

Wall Street Institute - Escolas de
inglês
Telefone: 808 20 40 20
Webpage: www.wsi.pt
Na inscrição de 4 ou mais níveis:
Até 15% de desconto na matrícula e
mensalidades.

Alfarroba Surf School - Escola de Surf
Telefone: 217781193
Webpage:
http://www.alfarroba.pt/surfschool/
Facilidade disponível em: Lisboa
15% de desconto

Angel`s Surf School
Telefone: 962681113
Webpage: www.angelsurfschool.com/
Facilidade disponível em: Lisboa
10% de desconto

Art Alive
Telefone: 965658235
Webpage: www.artalive.pt
Facilidade disponível em: Évora Leiria
Lisboa Santarém Setúbal
10% de desconto
Badoca Safari Park
Telefone: 269708850
Webpage: www.badoca.com
Facilidade disponível em:
Algarve Beja Évora
Bilhete família: 60 € (Exclusivo
para sócios da APFN)

Carcavelos Ténis
Telefone: 214 563 668 / 916 120 372
Webpage: www.carcavelostenis.com
Facilidade disponível em: Lisboa
De 10% a 50% de desconto

Centro Hípico do Bié
Telefone: 961 248 500
Webpage:
centrohipicobie.webs.com/
Facilidade disponível em: Algarve
Descontos exclusivos

Dream Wave
Telefone: 962003885
Webpage:
www.dreamwavealgarve.com
Facilidade disponível em: Algarve
10% desconto

Bodyboard & Surf School
Telefone: 938115647
Webpage: www.duckdive.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
Setúbal
De 10% a 35% de Descontos

PARCERIA
KNOK
Através da Confederação Europeia de Famílias Numerosas (ELFAC), os sócios da APFN terão acesso a um portal que
lhe proporciona estadia nas férias a custo zero.
A KNOK é uma comunidade online de utilizadores dedicada ao intercâmbio de casas, modalidade de férias em
grande em crescimento. (consultar o site www.knok.com/elfac)
Assim, a parceria celebrada possibilita aceder a este site de forma totalmente gratuita (poupando o custo da
subscrição anual no valor de 119 euros). Para isso, basta que acedam a www.knok.com/elfac e clicar em “Try it for
free” ou “Get Started” e começar o registo da vossa família/casa. Na primeira página em “Your Family Association
Card Number” deverão colocar o vosso número de sócio.
Finalizado o registo inicial deverão selecionar “Start your full membership”. Na página do pagamento em “Do you
have a promotional code?” terão que colocar o código promocional para APFN (disponível em +Poupança Descontos através da área reservada) e automaticamente se aplicará a oferta.
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Dias 16 e 17 de Junho foram dias diferentes para alguns associados da APFN.
A oportunidade de terem aulas de Surf e Bodyboard a um preço muito apelativo, foi
motivo para muitas famílias se juntarem em Carcavelos para terem umas lições
sobre estes desportos na água.

DIAS DE SURF

Quem deu esta oportunidade às famílias numerosas que aceitaram o desafio foi a
Feel Free Surf School a quem mais uma vez agradecemos.

O sol não se escondeu e aqueceu as famílias presentes. Até mesmo aquelas que se atiraram todas para a água
desde a mãe, ao pai e a todos os filhos!
Os professores ficaram contentes e dão os parabéns a todos os participantes e que a partir desse dia se tornaram
adeptos do surf. (Ouvimos por aí dizer que muitos nunca mais deixaram de fazer surf desde o evento...!).
As fotografias falam por si.

Feel Free Surf School
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Um desconto(ão) na compra do carro
O carro tremia como os autocarros de antigamente, abanando todas as suas partes com o um
barulho já insuportável para as crianças queixosas nos bancos traseiros. O meu honesto e leal
mecânico abanou a cabeça enquanto escutava o motor. Por 3 mil euros punha o carro a andar
normalmente, mas não por muito tempo. 'Chegou a hora de mudar de carro' pensei, já a fazer contas
de cabeça.

“Apenas quarenta e um mil euros”, disse a sorridente D. Lurdes no stand de Peugeot em Aveiro. Os
seus olhos brilhavam enquanto me explicava que há taxas disto e daquilo, e o IVA claro, e transporte,
legalização, e depois a pintura metálica, como não podia deixar de ser. “E o valor da retoma?”
arrisquei. “Podemos ver o seu carro?”, foi a resposta. Não estava à espera disso.
Chegado da praia com os
miúdos, o meu carrinho
estava no pior estado de
sempre.
Mas a valente D. Lurdes
comentou apenas que a
pintura já apresentava alguns
problemas, e depois
fotografou, cuidadosamente,
o nosso monstro.
“Daqui a uns dias digo-lhe o
valor da retoma. Já agora, os
senhores são sócios da
APFN?”
“Sim, somos”, disse
orgulhosamente.
“Ah que bom”, respondeu a D. Lurdes em jeito de despedida, “temos acordo”.
Durante 4 dias fiz contas e mais contas, e quando terminei fiz mais contas ainda. As simulações de
crédito davam-me um valor impossível. Com uma TAEG de quase 10%, seria uma loucura emprestar
quarenta e um mil euros para comprar um carro novo. Prestações de perto de 600 euros são fora da
questão.
Finalmente chegou a telefonema de D. Lurdes. “Olá Sr. Power, já lhe enviei a proposta por correio
electrónico. Podemos fazer-lhe 28 mil e pico.” Eu nem queria acreditar, mas era verdade. Com a
retoma e um desconto de perto de 7 mil euros, graças ao acordo com APFN, foi possível descer de
um valor de 41 mil para 28 mil euros. Eu já sabia que vale a pena ser sócio da APFN pelas mais
variadas razões, mas agora dava-me conta de que também vale a pena quando se pensa em trocar
de carro!
Infelizmente, os 4 dias de contas e mais contas tinham-me feito perceber que acima dos 20 mil euros
seria impossível pagar mensalidades em tempos de crise, pelo que tive de optar por um semi-novo
de outra marca, mantendo os mesmos sete lugares – a Sara lá terá de se “encaixar”... Fica no
entanto o testemunho de que os acordos da APFN não estão em crise, e o meu bem-haja por tudo o
que esta magnífica associação faz em nosso nome e por todos nós, famílias numerosas!
Niall Power, sócio APFN
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ECONOMIA FAMILIAR

O meu raciocínio era mais ou menos o seguinte: outro carrinho barato em segunda mão nem pensar.
O terramoto que transportava a minha família durante os últimos 4 anos servira-me de lição. Tinha
que ter a segurança de um carro novo. E com a chegada da Sara para Setembro, sendo ela a nossa
sexta criança, os 7 lugares já não bastariam para a nossa família de 8. Mas quanto custa um carrinho
de 8, ou, Deus me livre, de 9 lugares?

Candidaturas entregues e processo de avaliação a decorrer
Terminou o prazo para o preenchimento da 4ª Edição do Inquérito OAFR.
Este ano notou-se uma evolução bastante positiva no número de autarquias que
concorreram ao Prémio de Autarquias +Familiarmente Responsável, uma vez que
foram finalizados inquéritos relativos a 103 autarquias, mais 29 do que em 2011.

OBSERVATÓRIO
DAS AUTARQUIAS
FAMILIARMENTE
RESPONSÁVEIS

No gráfico abaixo vemos a distribuição por distrito. Destacam-se pelo número de participações os distritos de
Santarém com 11 municípios, Lisboa com 10 e Faro com 8.
De notar ainda que este ano contamos pela primeira vez com a participação de uma autarquia do distrito de
Bragança, a Câmara Municipal de Miranda do Douro.

No próximo Boletim teremos já os nomes das autarquias vencedoras.
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

Tiragem: 5.500
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