
 

 

 

Inquérito da APCBS no Open Day  

Obrigada pela colaboração! 

Resultados para outubro 

 

Banco de Fardas no Arraial 

106 peças vendidas! 65 peças doadas! 

A partir de outubro – só para associados 

 

Novos Protocolos para Associados 

IN&OUT – Transportes de Crianças 

PH+ - Consultório de Psicologia 

 

APCBS apadrinha o Centro da Sagrada Família 

 

1 de setembro de 2014 

Caros Pais, 

O ano letivo acabou e chegaram as férias para os alunos do Colégio do Bom Sucesso. 
Junho foi um mês de grande actividade, que gostaríamos de partilhar convosco: 

Inquérito da APCBS no Open Day – Muito obrigada a todos os pais que, entre 
espetáculos e exposições dos filhos – e fugindo à chuvada inesperada –, responderam 
ao nosso inquérito. A adesão foi grande e estamos a estudar atentamente as vossas 
respostas. Em outubro, iremos partilhar convosco os resultados do inquérito, que 
muito ajudará a Direção da APCBS a melhor ir ao encontro das necessidades dos 
associados. 
 

Banco de Fardas no Arraial - Foi um enorme sucesso! Vendemos 106 peças e 
recebemos 65 peças. A adesão dos pais a este projeto foi de tal forma grande que 
decidimos que, a partir de outubro, o Banco de Fardas será exclusivo para associados.  
Portanto, já sabe: em setembro renove a sua inscrição ou faça-se membro da APCBS! 



 

Perdidos e Achados – A APCBS inventariou perto de 300 peças e a lista foi enviada por 
mail para todos os pais a 2 de julho. Em outubro, as peças da farda que não forem 
reclamadas revertem para o Banco de Fardas; as outras peças serão doadas ao Centro 
da Sagrada Família.  

 
Banco de Livros – Das recolhas feitas ao longo do ano 2013 e pontualmente em junho 
2014 resultaram menos de uma centena de livros doados, quantidade que inviabiliza o 
projecto Banco de Livros. Os livros foram entregues à JF Belém e os pais poderão 
aceder ao projecto desta instituição “Dê para a Troca”. A Direção da APCBS pretende 
avançar com outros projectos no âmbito dos “livros”. 

 
Novos Protocolos para Associados – Já a pensar no regresso às aulas, foram 
formalizados dois novos protocolos - com a IN&OUT–Transportes de Crianças e com o 
PH+ Consultório de psicologia e outros serviços de apoio a crianças - que oferecem 
condições especiais para associados. Os protocolos já estão em vigor. Para mais 
informação, contacte-nos para o email geral.apcbs@gmail.com. 
 
 

 
 

 

 

Renovação da inscrição para a membro da APCBS – A inscrição para associado deve 
ser renovada anualmente em setembro. A quota anual é de apenas 10 euros. Nas 
reuniões de pais no início do ano letivo, a Direção da APCBS irá distribuir a ficha de 
inscrição que autoriza o débito da quota juntamente com a mensalidade de novembro.  

 
Centro da Sagrada Família em Algés – A Direção da APCBS decidiu apadrinhar esta 
instituição, pertencente à Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas 
(FOSRDI), que funciona em Algés. A partir de setembro serão desenvolvidos novos 
projetos para ajudar este Centro. Contamos com a vossa colaboração! 

 

Votos de um bom regresso às aulas e ao trabalho! 

Venha conhecer o nosso website e/ou contacte-nos para o mail 
geral.apcbs@gmail.com. 

 
Até Breve! 
APCBS 

 

 

 

 



 

  DIREÇÃO CONSELHO FISCAL ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente Luísa Sousa Coutinho Joana Serrano Marta Vasconcelos 

Vice-Presidente Francisca Borges de Sousa - Edite Ferreira 

Secretário João Sobral - Rita Figueiredo 

Tesoureiro Pedro Machado dos Santos - - 

Vogal Patrícia Machado Lima Amélia Borges - 

Vogal Madalena Menéres Sílvia Cenáculo - 

Vogal Vera Ávila - - 

 

 

 
 
Website APCBS: http://www.colegiobomsucesso.pt/apcbs/ 
Link protocolos: http://www.colegiobomsucesso.pt/apcbs/protocolos/ 
Link notícias: http://www.colegiobomsucesso.pt/apcbs/noticias/ 


