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E aqui vamos a caminho das férias de um Verão que tinham dito que seria dos mais frios dos últimos séculos
mas que, afinal, já bateu records de calor…
Esperemos que tenham as férias possíveis, em família, para retemperarem as forças, uma vez que vivemos
tempos difíceis e não prevemos grandes melhorias nos tempos mais próximos…
Nós, na APFN, continuaremos a trabalhar, como sempre, com cada vez mais entusiasmo e imaginação,
graças às sugestões que vamos recebendo de vós.
Neste número, como habitual, damos conta de algumas das nossas iniciativas:
- Redobrada luta pelo tarifário familiar da água, impugnando tarifários que penalizem as famílias numerosas
- Saudamos a criação (finalmente!!!) do bilhete de família numerosa para TODOS os museus!
- Celebração do Semana da Família, nas Docas de Alcântara
- Mais uma edição dos “Jovens Inspiradores”!
Boas férias! Boa leitura!
E, já agora, aproveitem as férias para convidarem amigos a aderirem à APFN! Teremos tanto mais força
quanto maior o numero de sócios!
Fernando Castro
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Bilhete de Família Numerosa
nos Museus
A APFN aplaude a recente decisão do Secretário de Estado da Cultura de criação de um desconto de 50% para um bilhete de família numerosa aplicável em
todos os serviços culturais dependentes da Direcção-Geral do Património Cultural e das várias Direções Regionais de Cultura.

O acesso a bens culturais tem sido ao longo dos anos dificultado a muitas famílias numerosas que, ou não podem realizar estes programas ou têm que reduzir o
seu número, pois, a necessidade de cada membro da família pagar o seu ingresso tornava a visita dispendiosa e inacessível.
Há muitos anos que a APFN tem defendido junto dos vários Governos a necessidade de, à semelhança do que se pratica na generalidade dos países europeus e
também em vários locais de Portugal (Oceanário e Pavilhão do Conhecimento são bons exemplos), haver um bilhete que contemple este princípio. Este é mais
um passo a caminho dessa realidade.
Lembramos adicionalmente que, muito provavelmente, as receitas não sairão prejudicadas, antes pelo contrário, pois muitas famílias numerosas que hoje os não
frequentam poderão passar a visitá-los.
As novas condições entraram em vigor no dia 1 de Julho.
Veja aqui a lista dos Monumentos abrangidos.
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Impugnação dasTarifas Familiares da Água
É uma realidade que há muito vem sendo contestada pela
APFN. Há famílias, com 3 ou mais filhos que estão a pagar cada
gota de água ao dobro do preço habitualmente praticado.
Devido aos tarifários em vigor que taxam o consumo por
habitação e não por pessoa, escalonando os preços consoante
o volume de água consumida.
Numa habitação em que viva uma família numerosa, a água
acaba muitas vezes a ser taxada no escalão mais elevado,
embora não haja nenhum consumo excessivo per capita.
Algumas famílias, com o apoio da APFN, avançaram para a via
judicial impugnando os tarifários de água a que estão sujeitos.
Sobre este tema, propomos que veja e partilhe o vídeo e leia
aqui o nosso comunicado.
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SESIMBRA

“Ter filhos é ter o coração a bater fora do peito”
Ora aí está uma expressão que caracteriza bem aquilo
que sinto de cada vez que olho para cada uma das
minhas três estrelinhas.
Falar sobre nós é simples. É quase como ter uma
casual conversa de café. Éramos dois, passámos a
três, depois a quatro e por enquanto, somos cinco.
Tudo isto em quatro anos. Durante esses quatro anos,
não me consigo lembrar de mim sem barriga ou sem
estar rodeada de fraldas e chuchas. Lembro-me sim, de
estar sempre encharcada em leite já que os meus filhos
mamaram quase até aos dois anos!

O pai Afonso (41 anos) é quem garante o sustento da
família, uma vez que me encontro desempregada à
sensivelmente dois anos.
A minha nova condição de desempregada obrigou-nos
a fazer vários ajustes e a articular estratégias de gestão
doméstica. Por outro lado, trouxe-nos de alguma forma,
outro equilíbrio familiar, mais tempo útil, mais
ponderação e muito mais sucesso escolar.

Agora já crescidinhos (Martim 8, Rodrigo 10 e Beatriz
12 anos), eu e o meu marido vamo-nos revezando em
escalas para levá-los aos escuteiros, aos ensaios da
Banda, ao Conservatório, aos treinos, à escola, etc.

A verdade é que apesar das contenções, tem sido
fantástico voltar a ter tempo para os banhos, para a
hora do conto, para brincar (brincar verdadeiramente) e
agora, mais recentemente, para escolha das roupas,
dos penteados, dos acessórios da minha filha
adolescente… enfim, aprendemos a viver com esta
nova realidade, ganhámos ferramentas para driblar a
Troika e fortalecemo-nos.

Somos uma família multicultural e do mundo e temos a
sorte e o privilégio de viver no fantástico concelho de
Sesimbra.

Continuamos a fazer programas culturais, atelieres de
pintura, escultura, cerâmica e origami, a ir a concertos,
ao cinema e ao teatro.

BOLETIM APFN · JULHO 2013

Sesimbra tem… cinema, teatro, concertos gratuitos ou
a partir de 1,50.
Ser família numerosa em Sesimbra é anular as
tristezas, subtrair as preocupações, adicionar
imaginação, dividir abraços e multiplicar sorrisos.

Luísa Santos (mãe 42 anos)
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A Disney prometeu oferecer uma viagem à Disneyland Paris para uma família numerosa que melhor explicasse porque deveria ser a sua família a escolhida e
não outra. Aqui fica a participação da família Calderón. Não venceram. Mas escreveram um belo texto que vos deixamos aqui:

“Ter uma família grande é mesmo divertido!!!!”
Somos a família Pimentel Calderón, e por enquanto
somos 9. A María com 16 anos, a Mónica com14, o David
com 13, o Rodrigo com 10, a Marta com 7, o Pablo com 4,
e a Clarinha com 16 meses. Os nossos pais são a Paula
e o Javier e têm ambos 42 anos.
(Para que não fique na mente do leitor a pergunta que
frequentemente nos fazem adiantamos já que somos
todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Sim porque
quando dizemos que somos sete irmãos, ou quando a
nossa mãe vai às Finanças, ao Hospital ou à Segurança
social, invariavelmente é questionada sobre se somos
todos do mesmo pai, deve ser algo que preocupa muito
as pessoas crescidas…)
A História da nossa família começa no ano 1991, quando
a nossa mãe, que é de Lisboa e o nosso pai que é de
Sevilha, ambos então com 21 anos, se conheceram e
passados 3 dias (sim 3 dias!) decidiram que iriam casar
um com o outro. Só concretizaram este sonho 4 anos
depois em 1995,mas entretanto e a 600 km de distância,
trocavam apaixonadas cartas diárias (daquelas com selo
e tudo, que demoravam 4 dias a chegar ao destinatário!).

1234567…

Nessa relação epistolar falavam muitas vezes da sua
futura família, nessa que sonhavam formar um dia, sem
contudo nunca terem falado, nem sequer pensado no
número de filhos que queriam ter. Como não tinham
Skype nem Facebook, tinham de ir enviando fotos dentro
das cartas para irem vendo as mudanças um do outro, e
os “likes” eram ditos por telefone, ou na próxima carta…
Coitados…como podiam esperar tanto tempo?
Depois da Lua de Mel em Mallorca a nossa mãe ficou
logo grávida da Maria, a irmã mais velha, e como foi a
primeira gravidez quer na família do nosso pai, quer na da
nossa mãe (os primos só vieram bastante mais tarde) a
gravidez, o parto, os primeiros tempos foram vividos com
grande excitação coletiva…
As visitas na maternidade foram algo completamente
esgotante, e só engraçado quando se comparam com as
visitas que a nossa mãe teve a partir do 4º filho, que eram
realmente escassas pois as pessoas já achavam que
tinham mais que fazer que andar sempre a visitar os filhos
da Paula e do Javier…Os nossos pais sempre foram
aventureiros e tinham uma grande vontade de viajar com
os filhos assim que crescessem um pouco.
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Fazer um inter-rail era o seu sonho. Mas cada vez que
uns cresciam a nossa mãe engravidava do próximo irmão
o que levava a uma nova contagem de pelo menos 2 anos
até que a nova cria tivesse tamanho para fazer uma
viagem destas.
Mas nessa altura a vontade de ter um novo bebé em casa
era uma aventura muito mais apetecível e lá vinha mais
uma gravidez…Num intervalo em que já todos tinham
idade suficiente, chegaram à conclusão de que seria
impossível porque viajar com tantas crianças numa
família
de
classe
média
é
economicamente insustentável. Pelo que já que não
iriamos mesmo fazer outra viajem por que não outro bebé
para alegrar a casa?
E foi aí que foi concebida a nossa sétima irmã, a Clarinha,
um bebé lindo cujo sexo só soubemos quando nasceu por
opção da nossa mãe.

Família Calderón
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Em família pela Europa
No passado dia 1 de Novembro de 2012, pelo nosso aniversário de casamento, decidimos que estava na altura de fazer uma viagem
que marcasse as nossas vidas e as dos nossos filhos. Fomos comprar um mapa de estradas da Europa e no chão da sala, com todos,
desenhamos o que seria o percurso a fazer. Iniciámos de imediato um mealheiro da família chamado PPF2013 (Plano Poupança
Férias 2013).
Foram meses a planear cada dia, estadia, o que visitar. Fizemos um guia de viagem com o nº de quilómetros a percorrer cada dia, o
percurso a pé em cada cidade com os locais a visitar e depois de avanços e recuos acabámos por marcar tudo em Abril quando
decorria uma campanha de descontos de 50% numa rede de hotéis.
Partimos no dia 29 de Junho. Foram 20 dias, 19 noites, 7 740km pela Europa, os oito em aventura. Visitámos muitos locais bonitos no
percurso, em Madrid, Barbastro, Barcelona, Avignon, Cannes, Nice, Monte Carlo, Génova, Porto Fino, Pisa, Roma, Assis, Bolonha,
Pádua, Veneza, Florença, Siena, Genebra, Paris, Bordeus e Valladolid.
Para poupar, já que o pequeno-almoço não estava incluído na maior parte das dormidas, por algumas vezes preparávamos e
tomávamos o pequeno-almoço nos quartos (como somos 8 ficámos em 2 quartos), fizemos diversos piqueniques e, em alguns
percursos em cidade, comíamos sandes.
Foram dias inesquecíveis passados em família. Marcou-nos muito ter rezado com o Papa Francisco a oração do Angelus, visitarmos
Assis, estarmos em Pádua com o nosso Santo António. Perdemo-nos em Veneza que é uma cidade labiríntica (pelo menos para nós
). Passeámos em Cannes e Monte Carlo, demos um mergulho no Mediterrâneo e no Adriático. Conhecemos Paris e a descontração
dos parisienses, ao fim do dia lá estão eles nos parques a conversar, jogar às cartas, deitados na relva ou a beber o seu vinho a
poucos metros da Torre Eiffel.
Fomos abordados por muitas pessoas, especialmente em Itália, admiradas por termos 6 filhos. Ao que parece, uma família numerosa
é também caso raro fora de Portugal.
No dia 15 de Julho, pelo aniversário no nosso filho Pedro, fomos passar o dia à Disneyland Paris. Foi a cereja em cima do bolo. Mais
um dia que não esqueceremos, com tanta diversão e alegria. Ficou prometido que daqui a 20 anos, se Deus quiser, iriamos repetir
esta viagem.
Família Tavares

BOLETIM APFN · JULHO 2013
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“As Histórias de Outro Mundo”
Foi com grande satisfação que o Bernardo Thó Monteiro, com 10 anos
de idade, filho de sócios da APFN, viu o auditório da Biblioteca
Municipal das Caldas da Rainha esgotado, com a presença de mais de
cem amigos e familiares, para partilharem o lançamento do seu
primeiro livro: “As Histórias de Outro Mundo”.

poemas e versos e tem como autores preferidos Luísa Ducla Soares e
Sophia de Mello Breyner Andresen. Um dia pensa vir a ser médico,
mas, como referiu “cada coisa a seu tempo”.
Seguiram-se os autógrafos dados, com imensa paciência, pelo autor a
muitos dos presentes que adquiriram o livro.

Eduardo Biscaia, em representação da Chiado Editora, apresentou a
editora e realçou a aposta da mesma num autor tão jovem.
Seguidamente o avô do autor, Mário Reis Capinha, apresentou a obra
e dedicou umas quadras ao neto com muita emoção, acabando ambos
abraçados.
A diretora da biblioteca, Dra. Aida Reis, referiu a raridade da
circunstância, relevando ter sido o autor mais jovem que por ali
passou, em dezenas de apresentações de livros.

“As Histórias de Outro Mundo” é composto por quatro contos e
pretende de forma brincalhona e divertida apelar para a importância
dos valores da família, para a promoção da reciclagem, para a não
violência na escola e para a desmistificação da crença em monstros.
Algumas curiosidades do livro são o facto de as personagens falarem
sempre em rima e o autor convidar o leitor a desenhar um monstro no
próprio livro, num espaço dedicado para o efeito.

Bernardo dirigiu-se aos convidados, agradecendo a todos quantos
contribuíram para que este sonho fosse possível (pais, Chiado Editora,
Biblioteca Municipal, imprensa, suas educadoras e professoras e ao
avô) e explicando o motivo que o levou a escrever e quais os seus
projetos.

Para finalizar, agradecemos a oportunidade de poder partilhar
convosco esta nossa experiência vivida com o nosso 3º filho, que,
como tantas outras, nos encheu de orgulho e contribuiu, uma vez mais,
para confirmar que fizemos a escolha mais adequada: apostar na
família!

“Um dia após as aulas, tive a ideia de redigir uma história no
Magalhães. Aproveitei para contrariar o que os meus pais me estavam
sempre a dizer: O Magalhães não serve só para jogar! […] Os meus
pais gostaram da história e enviaram uma cópia para a Chiado
Editora”.

Anabela e Francisco Thó Monteiro (sócios 3959 e 3958)
(n.b.:o livro está disponível para aquisição na Chiado Editora e Wook,
FNAC, Book.it, Bertrand e El Corte Inglès)

Bernardo, juntamente com os três irmãos e os pais, reside nas Caldas
da Rainha e concluiu o quarto ano. Gosta muito de ler e de escrever
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Uma ida ao Monte Selvagem
A família Santos quis aproveitar um dos descontos a
que têm direito por serem sócios da APFN e
decidiram partilhar connosco como foi:
Na semana de férias que passamos em casa dos
avós maternos em Almeirim aproveitamos para
apreciar a vida do campo e também para visitar o
Monte Selvagem, em Montemor.
Todos os anos quando íamos e vínhamos do Algarve
passávamos perto e pedíamos aos pais para ir. Foi o
desconto com o cartão da APFN que os convenceu!
Vai a família toda e paga apenas 40€! Os pais até
devem ter ficado com pena de ter só 3 filhos!
Segundo disse o pai, o desconto já deu para o
gasóleo! Fomos e não nos arrependemos!
Foi um dia muito bem passado a ver os animais, a
andar no trator e a brincar em família. Obrigada
APFN por nos ajudar a ter momentos destes mais
baratinhos!
Zé, David e Pedro Santos

BOLETIM APFN · JULHO 2013
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Nós por cá
Continuamos ativamente a procurar parcerias que tenham real impacto na vida das nossas famílias.
Foi finalmente criado um bilhete para famílias numerosas em todos os monumentos afectos à Direção
Geral de Património Cultural, e estamos em negociações com outras entidades para conseguir que este
bilhete seja também implementado nos restantes museus e monumentos de Portugal.
Na sequência do fim da parceria com o Intermarché (que mantem um programa aberto a todas as
famílias numerosas) estamos a negociar com outras entidades, e, esperamos muito em breve ter
novidades para vos contar.
Nesta altura do ano em que a compra de livros e material escolar se torna um encargo muito pesado ,
fechámos uma parceria com a FNAC, que oferece 20% de desconto em cartão, nos livros e artigos de
papelaria; renovámos ainda as parcerias com outros fornecedores de livros escolares, como por exemplo a
Paperzone, e estamos a negociar condições com mais algumas livrarias.
Muitas famílias nos têm pedido para fazer mais parcerias com Parques Temáticos. Geralmente, descontos
de 10% ou 20% não são o suficiente para permitir que as famílias inteiras se desloquem a estes parques.
Por esta razão decidimos negociar com alguns parques, bilhetes de família durante um mês, com um
custo fixo , independentemente do número de filhos. Se houver adesão dos nossos sócios, é possível que
alguns destes descontos se tornem permanentes. Estejam atentos à Newsletter, onde diremos os locais
com desconto em cada mês.
A partir de Setembro poderão já contar com um preço fixo a partir dos 3 ou mais filhos no parque temático
Micolândia (www.micolandia.net).
Lembramos a nossa parceria com a Knok, de troca de casas, muito boa para esta altura de férias.

Mafalda Calvão

BOLETIM APFN · JULHO 2013
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Saiba aqui como encontrar no site da
APFN os descontos que existem na sua
área de residência.
BOLETIM APFN · JULHO 2013
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Staples e APFN premeiam Jovens Inspiradores
A Staples e a APFN, promoveram pelo segundo ano consecutivo o Concurso Jovens Inspiradores. O objetivo desta iniciativa é incentivar e
premiar os jovens que se destacam pelo mérito obtido nos domínios escolar, social, musical, desportivo, cultural, artes plásticas,
empreendedorismo ou outros.
Durante mais de 3 meses a Staples e a APFN procuraram jovens verdadeiramente inspiradores. Conhecemos jovens absolutamente
extraordinários, mas apenas 3 venceram o concurso!
Na categoria 10-13 anos, o vencedor foi o Francisco Patrício Rodrigues.
Com 11 anos, tem sólidas noções de programação que aprendeu com um livro de programação
em inglês oferecido pela mãe. Fez um programa para a irmã de 8 anos estudar a tabuada e um
de desenho para o irmão de 3. Partilha todos os seus programas no seu blog
(http://dicasvistas.blogspot.pt/). Frequenta o conservatório onde toca trompete.
É aluno de quadro de mérito, pratica judo e natação.
Na categoria 14-17 anos, a vencedora foi uma escritora com “E” grande!
A Inês Ferreira começou a escrever aos 12 anos e aos 16 publicou o seu primeiro livro. Agora,
com 17 anos escreve artigos para um jornal.
Na categoria 18-23 anos, foi a Marine Antunes a receber o prémio.
A Marine, que já enfrentou o cancro, criou o projecto “Cancro com Humor”, para ajudar
pacientes oncológicos a serem doentes mais felizes. Contacta todos os dias com doentes
oncológicos através do blog e da página de Facebook www.cancrocomhumor.wordpress.com
A Staples ofereceu os seguintes prémios: Um Mini iPad (Vencedor 10 – 13 anos), um Samsung
Galaxy (Vencedor 14 – 17 anos) e um Portátil Samsung (Vencedor 18 – 23 anos), e um cheque
de 10€ a cada finalista.

BOLETIM APFN · JULHO 2013
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Semana da Família
Em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 15 de Maio como Dia Internacional da
Família.

Durante uma Semana em Lisboa assinalámos este dia de forma especial relembrando o contributo
fundamental das famílias para a construção de uma melhor sociedade.
Com um programa recheado de atividades dos mais pequenos aos mais graúdos, a grande concentração
foi nos descontos que os concessionários das Docas fizeram durante esta semana a todas as famílias.
Foi uma semana espetacular, onde pudemos ver que a família, é sem dúvida alguma, o melhor que a
sociedade tem.
Consulte todas as fotografias deste evento aqui: https://www.apfn.com.pt/area_reservada.php
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14º Aniversário APFN
No passado dia 27 de Abril, festejámos o 14º aniversário da APFN.
A festa foi feita em dois locais distintos, ambos com condições especiais para as famílias numerosas: Magikland em Penafiel, e no Parque dos
Monges em Alcobaça.
Estiveram presentes muitos sócios e famílias numerosas que fazem parte desta grande família que é a APFN, bem como alguns membros da
direção.
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!”
Veja algumas fotografias aqui.
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Projecto “Reutilizar”
Tal como o seu próprio nome indica, trata-se de um projecto 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 podem: partilhar livros de que já não necessitam ou precisar de
receber outros tantos, convidamos-vos a visitar o site deste projecto (www.reutilizar.org) para que possam ter
conhecimento dos bancos existentes.
Reforçamos a necessidade da troca de informação neste tipo de situações pelo que, se tiverem
conhecimento, pedimos que enviem informação sobre outros existentes e que ainda não figurem no site.
Contamos também convosco para que possam estimular iniciativas de criação de mais bancos.
Vamos a isso?

BOLETIM APFN · JULHO 2013
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de mais bebés se queremos recuperar”

Charles Moore analisa o livro de Stephen D King (Yale): “Quando o dinheiro acaba”
Muitas vezes, o óbvio é o mais difícil de aceitar. Por exemplo, é óbvio que todos nós morreremos, mas a maioria de nós passa uma grande parte da vida agindo
como se assim não fosse. Na primeira década do século XXI, era óbvio que os Governos e os cidadãos do mundo ocidental estavam a pedir emprestado demasiado
dinheiro, mas quase todas as mentes mais brilhantes nos bancos, bancos centrais, economia e política dedicaram as suas energias a provar o contrário.
Stephen D King é economista-chefe de grupo e chefe global de economia e alocação de ativos do HSBC, por isso ele está dolorosamente consciente desse fato. Ele
não é Stephen King, o romancista, mas conta uma boa história de terror. E ele tem palavras duras para o seu próprio negócio. Os economistas, com os seus
"modelos matemáticos de extrema precisão", "pensavam que tinham finalmente resolvido os problemas económicos do mundo". Assim, desprezaram os riscos de
colapso sistémico. "Eles também ignoraram a história.“
Este livro, portanto, não contém nenhum modelo matemático, e nem mesmo um único gráfico. É escrito em inglês claro e vigoroso, e recorre constantemente à
história para determinar causa, efeito e potencial catástrofe. Poderá ser acusado de dar conselhos após os factos já terem ocorrido, mas a história pode ser outra
coisa? É certamente melhor do que ser tolo.

Para King, a coisa óbvia que o Ocidente tem agora de enfrentar, tão ameaçadora que nos recusamos a encará-la, é o facto de que podemos não conseguir
recuperar. Ele não quer dizer que toda a nossa civilização, de repente vai entrar em colapso (embora os anos "insípidos" de estagnação tentem as pessoas a lutar
por despojos reduzidos). O que ele quer dizer é que a nossa expectativa básica, desde 1945, de que o Ocidente iria sempre recuperar de dificuldades económicas
pode agora ser falsa. (…)
Leia este artigo na íntegra aqui.
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SETEMBRO E OUTUBRO 2013
SETEMBRO (a partir de)
Micolândia – Preço fixo 3 ou mais filhos

5 de OUTUBRO
Rally Paper
Almoçageme

19 de OUTUBRO
Reunião de Delegados APFN
Lisboa
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ATÉ BREVE!
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