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3ª Série - Volume 1 - nº3

Colabore com o GAF
Pode colaborar com o GAF de diversas formas:

1) Divulgando as iniciativas do GAF e tornando-se voz activa na luta contra 
o preconceito e a discriminação. Tornando-se cidadão activo na promoção 
da Igualdade de Oportunidades. 

2) Tornando-se sócio amigo GAF

3) Fazendo voluntariado no GAF

4) Fazendo donativos (NIB 0007 0000 0062 9490716 23)    

5) Assinalando na Declaração de IRS esta instituição como
    beneficiária de 0.5% de apoio pelo Estado (Contribuinte 503748935). 

Para mais informações www.gaf.pt/amigos

Mimus 

O conceito Mimus pretende dinamizar os produtos e serviços 
realizados no Gabinete de Atendimento à Família, com o objectivo 
de promover a inclusão social através do desenvolvimento de 
competências facilitadoras da integração pessoal, familiar e 
profissional de indivíduos em situação de exclusão. Bem como 
financiar os serviços de carácter social promovidos pela instituição.

Porquê oferecer Mimus Washgaf?

Para certas pessoas, escolher uma prenda é uma tarefa muito 
complicada e desgastante, andar daqui para ali durante todo o 
dia sem parar e sem saber o que oferecer. Foi a pensar nisso, 
que o WashGAF (serviço de lavagem manual de viaturas) 
desenhou para si o cheque prenda MIMUS. O kit é composto por 
um vale para uma Lavagem de interior e exterior de viatura e 
uma simpática lembrança, colocada numa requintada caixa 
personalizada MIMUS, apenas por 13 Euros. 

O cheque prenda MIMUS é uma prenda prática, ideal para oferecer 
aos seus familiares e amigos, nas épocas festivas e nos momentos 
especiais. 

Alem disso estará a contribuir para a missão do GAF, na intervenção 
com famílias carenciadas e vítimas de exclusão social, assim 
como para a promoção da empresa de inserção WashGAF.

Para mais informações www.gaf.pt/mimus

No dia 19 de Dezembro pelas 16h 30, o Gabinete de Atendimento 
à Família e a Comunidade do Carmo, promovem um dia dedicado 
à família através de um evento musical como grupo vocal 

“Consenso”, sob a direcção do Maestro António 
Vilas Boas na Igreja do Carmo, situada na rua 
do Carmo, em Viana do Castelo.

Para além desta actividade, à saída existe uma 
pequena exposição e venda onde é possível 
adquirir lembranças de Natal, Cheques prenda 
WashGAF e Serigrafias... Sendo uma excelente 
opção para realizar algumas compras de Natal.

Com venda de produtos a favor do
Gabinete de Atendimento à Família

Concerto de Natal

Grupo Vocal “Consenso”
Igreja do Carmo - Rua do Carmo, 1   Viana do Castelo
Domingo, 19 de Dezembro - 16h30m
ENTRADA GRATUITA



Felicitação Natalícia 2010

NoNo GAF, fazemos todos os dias a experiência do Natal quando acolhemos aqueles que a 
sociedade nega as possibilidades de dignidade que Ele nos abriu: as mulheres vítimas de 
violência, as crianças e famílias no limiar da pobreza, homens e mulheres que a família e a 
sociedade colocou na rua desprovidos de tecto, alimento e afectos, jovens e adultos que foram 
empurrados para as malhas das drogas…. Nestes, o GAF vê o rosto do Menino Deus, Jesus que 
solicita um espaço de ternura e amor para nascer neste Natal de 2010. 

AA todos aqueles/as que colaboram com os seus gestos de solidariedade e partilha para que se 
torne possível encontrar um lugar para Ele na hospedaria do GAF e não permitir que nasça 
numa manjedoira como no primeiro natal, a Direcção e colaboradores desejam santas festas 
natalícias e um novo ano de 2011 aberto à Esperança. Em nome desta grande família, GAF, 
agradeço-vos e abraço-vos na ternura do Príncipe da Paz: Jesus.

O Director do GAF
P. Doutor Carlos Gonçalves

GAF - Gabinete de Atendimento à Família    Rua da Bandeira,342   4900-561 VIANA DO CASTELO Portugal    www.gaf.pt     geral@gaf.pt


	Boletim_natal_electronico-s3-v1-n3
	Postal_natal_gaf_2010

