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ABFamiliar Ensino

Bolsas de Estudo
Mutualista 2022

REGULAMENTO “BOLSADE ESTUDOMUTUALISTA”

1. A consignação do IRS permite aos contribuintes que são sujeitos passivos em sede de IRS atribuírem 0,5% do
total do imposto que pagaram ao Estado a uma ins�tuição.

2. À semelhança de anos anteriores, A BENEFICÊNCIA FAMILIAR vai aplicar o dinheiro reunido com a
consignação fiscal na criação de 5 bolsas de estudo, des�nadas a alunos que vão ingressar pela primeira vez
no Ensino Superior.

3. Com esta inicia�va, A BENEFICÊNCIA FAMILIAR procura es�mular o inves�mento na Educação e qualificação
dos jovens, proporcionando melhores condições aos seus associados no acesso ao Ensino Superior.

4. Serão atribuídas 5 bolsas de estudo no valor de 1000€ aos 5 alunos com os melhores resultados académicos,
que apresentem a sua candidatura até ao dia 30 de Setembro de 2022.

5. Podem apresentar a sua candidatura todas as pessoas que, à data de 1 de setembro de 2021, já sejam
associadas d’A BENEFICÊNCIA FAMILIAR há pelo menos um ano e que ingressem pela primeira vez no Ensino
Superior em Setembro de 2022.

6. As candidaturas serão divulgadas no Facebook, no site d’A BENEFICÊNCIA FAMILIAR, na Sede e através da
rede de cobrança.

7. Os candidatos, obrigatoriamente associados d’A BENEFICÊNCIA FAMILIAR, devem deixar na Sede d’A
BENEFICÊNCIA FAMILIAR - ASM, uma cópia da sua ficha ENES (a ficha ENES é um documento emi�do pela
escola secundária onde o aluno realizou os exames nacionais. A ficha ENES é o documento comprova�vo da
�tularidade do curso do ensino secundário e da respe�va classificação, bem como das classificações ob�das
nos exames nacionais do ensino secundário).

8. Todos os candidatos receberão um comprova�vo de entrega da sua candidatura.

9. A BENEFICÊNCIA FAMILIAR avaliará as candidaturas e selecionará os cinco alunos com os melhores
resultados académicos.

10. A divulgação dos vencedores será anunciada no dia 6 de Outubro, via site e Facebook.

11. O valor das Bolsas só será atribuído depois de o aluno fazer prova de inscrição numa Ins�tuição do Ensino
Superior.

12. Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do 222 087 520 ou geral@abfamiliar.pt.
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Poupança Proteção Jovem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.abfamiliar.pt 

seguros@abfamiliar.pt 

222 087 520|962 004 508 

967 153 097 

 

  

Um benefício orientado para filhos e netos, 

 que garante o reembolso na idade que escolher (18, 21 ou 25 anos) 

sob a forma de capital ou em pensão mensal temporária (3 a 6 anos) 

  

Fomenta a poupança e ajuda na realização de momentos especiais do jovem como a 

carta de condução, a formação universitária ou a aquisição do primeiro carro... 

Condições: 

Rentabilização de 0,8% ao ano 

Idade do subscritor: 18 e 60 anos, com aprovação médica. 

O beneficiário é o jovem, cujo prazo compreendido entre a idade do jovem e a idade 

convencionada de atribuição da poupança, não pode ser inferior a 5 anos (ex.: para o 

jovem levantar a poupança aos 18 anos de idade, a subscrição terá que ser efetuada o 

mais tardar até aos 13 anos de idade actuarial). 

Montantes: Múltiplos de 50,00€, Capital minímo 1.000,00€  e capital máximo 25.000,00€ 

  

Incentive o pé-de-meia 

nas crianças para poderem 

concretizar os seus sonhos  

na juventude 

Faça da Poupança uma rotina… 
 

 



Visita à
Cidade de Ovar
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ABFamiliar Turismo
Especial

No passado dia 19 de Julho, A Beneficência Familiar, no âmbito do Projecto “Descobrir o Porto e Tudo à Volta,
organizamos um passeio à cidade de Ovar,. Par�lhamos aqui alguns momentos.

Continua na próxima página >>

Par�da > Museu Júlio Dinis-Uma Casa Ovarense
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Continua na próxima página >>

ABFamiliar Turismo
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ABFamiliar Turismo

Continua na próxima página >>

>Museu Etnográfico de Válega
Especial
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Continua na próxima página >>

ABFamiliar Turismo
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ABFamiliar Turismo

Continua na próxima página >>

>Museu Escolar Oliveira Lopes
Especial



1111

Newsle�er nº 31/ Agosto de 2022

Continua na próxima página >>
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Continua na próxima página >>
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ABFamiliar Turismo

Continua na próxima página >>

>Igreja Paroquial de Válega
Especial
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Continua na próxima página >>
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ABFamiliar Turismo

Continua na próxima página >>

>Almoço Casa do Povo de Válega
Especial
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Continua na próxima página >>
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ABFamiliar Turismo

>Alguns Momentos & Testemunhos
Especial

Obrigada pelas fotos. Parabéns
pela visita.
Maria Le�cia

Obrigada grupo pela vossa
companhia. Obrigada Sérgio
pela disponibilidade e simpa�a.
Adorei.
Hermínia Luisa

Também gostei muito da
companhia de toda gente.
Maria Odete

Obrigada pelas fotos Sérgio.
Gostei muito desta visita. Boa
noite. Abraço
Maria Conceição Moreira

Passeio e companhia muito
agradáveis. Também adorei.
Sérgio, obrigada pela simpa�a e
atenção dispensada. Um abraço.
Maria Conceição Mar�ns

Obrigada Sérgio! Foi um dia em
cheio. Gostei do grupo, dos
guias. O almoço 5 estrelas. É tu
sempre a mesma simpa�a e
disponibilidade. Beijinho grande.
Lucinda

Ontem foi um dia muito bom.
Obrigado Sérgio e todo o grupo,
era muito bom haver outras
edições para outras bandas.
Boas férias e um abraço para
todos.

Maria Filomena Pereira
Bom dia grupo lindo. Ontem, foi
para mim um lindo dia, pois
finalmente conheci a igreja mais

colorida de Portugal. Obrigada a
todos pelo agradável convívio e de
uma forma especial ao simpá�co
Sérgio.

Maria O�lia
Bom dia, Sr. Sérgio. Gostei imenso
do passeio e do grupo que foi muito
bom. Parabéns pela boa organização
que mais uma vez demonstrou. Um
abraço sincero deM. Aurora P. Sá
Bom dia meninas e meninos, foi
ó�mo e o Sérgio faz toda a
diferença. Estamos prontos para
outro passeio. Tenham um bom fim
de semana.
Rosa Alves

E que Belo Passeio nós fizemos e
muito bem acompanhados pelo
simpá�co e sempre bem disposto Sr.
Sérgio Neves...Foi um dia muito
enriquecedor a nível cultural e
gastronómico, e �vemos a sorte de
conhecer o dr. António França que
com o seu entusiasmo nos devolveu
a vontade de reler os romances do
nosso querido Júlio Dinis, que se
inspirou em Ovar para construir
literariamente o pitoresco dos locais
e das personagens principais dos
seus romances. A simpa�a das
senhoras do Museu etnográfico de
Válega e o feliz almoço que aí
fizemos, ficaram na memória, e o
Museu escolar Oliveira Mar�ns, fez-
nos recordar com alguma saudade,
os manuais escolares e os
brinquedos da nossa juventude.
Obrigada a todos os que
contrIbuIram para um dia muito
bem preenchido! Bem-Hajam,
Gilda Afonso

“
“
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ABFamiliar Geral

Obras da Nova Sede

Inicio Setembro 2021

Outubro 2021 Novembro 2021

Dezembro 2021 Janeiro 2022

Continua na próxima página >>



1919

Newsle�er nº 31/ Agosto de 2022

ABFamiliar Geral

Obras da Nova Sede

Fevereiro 2022 Março 2022

Março 2022
Abril 2022 Maio 2022

Junho 2022 Julho 2022Março 2022

Continua na próxima página >>
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ABFamiliar Geral

Obras da Nova Sede

Agosto 2022

Continua...

Março 2022

Março 2022



Vantagens em ser associado

Universidade Sénior
Bolsas de estudo para jovens

Emprés�mos sobre penhores
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo

Saúde
Nós cuidamos de si!

Médico e Enfermagem ao Domicílio
Clínica da Liga do Porto e de Gaia

Farmácia da Liga do Porto e de Gaia
Serviço de apoio domiciliário

Poupanças
O seu futuro sem problemas.

Mutuália 55+
Poupança Extra
Protecção Jovem

Complemento de Desemprego

Turismo
Descubra o mundo connosco!

Consulte-nos para saber quais os
des�nos que temos para lhe oferecer.

Ensino
A sabedoria não tem idade!

Seguros
A nossa proteção!

Seguro de Saúde Mutualista
Seguro Casa/Comércio

Seguro Automóvel/Mota

Subsídios
Assegure o futuro.

Subsídio por morte dos
subscritores

Subsídio por morte dos cônjuges
Subsídio por morte de filhos

Funerária
Ao seu lado em todos

os momentos.

Serviços fúnebres
Protocolos

Apoio ao Luto



Rua Formosa 325,1º
4000-252Porto | Portugal
E. geral@abfamiliar.pt

Tel. 222087520 /223320961

Tlm. 962004508

09h-17hde2ªa6ª
Seminterrupçãoparaalmoço
AtendimentoFunerário
Tlm. 919354372

(Serviço Permanente24horas)

FARMÁCIA
OLIVEIRA

FARMÁCIA
GESTAÇÔ

SAMUEL
OLIVEIRA
MASSAGISTA

SAPATARIA
STYLE

SANDRAOPTICA

CentrodeCópiase
Impressão

BombeirosVoluntários
Portuenses

Auto-Campanhã– reparaçãoe
comércioautomóvel

As nossas parcerias

Contactos Horários


