
www.gaf.pt

www.gaf.pt

Março 2012 - 3ª Série - Volume 3 - Número 1

www.gaf.pt

Director:
Coordenadora:

P. Carlos Gonçalves
Isabel  Fernandes

GAF - Gabinete de Atendimento à Família 
Rua da Bandeira, 342

4900-561 Viana do Castelo - Portugal
Telef. 258 829 138    Fax 258 811 313

www.gaf.pt     geral@gaf.pt
Contribuinte 503748935   NIB 0007 0000 0062 9490716 23

3ª Série - Volume 3 - nº1
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Com o início do novo ano, o GAF pretende inaugurar a sua nova 
página de internet. Mais fresca, mais completa, com informação útil 
mais acessível.

Pretendemos apostar na comunicação para o exterior, assumindo 
toda a sua importância… Dar a conhecer o que se faz nesta Instituição 
de Solidariedade Social.

Precisamente porque este compromisso solidário é de todos e o 
envolvimento da comunidade em geral é essencial para o sucesso 
desta missão GAF, de apoio à inclusão social de famílias que se 
encontram em situação de vulnerabilidade, é um dever do GAF 
prestar esta informação.

Ao longo do ano de 2011, o GAF acompanhou mais de 1000 famílias, 
o que significa mais de 4000 pessoas contando todos os elementos 
do agregado. Com cada uma delas, procurou promover o seu 
fortalecimento e o desenvolvimento de competências que facilitassem 
a sua autonomização. Algumas centenas de famílias conseguiram 
concretizar estes objectivos e outras encontram-se a dar p assos 
para a mudança (mesmo que pouco perceptíveis p ara olhares 
menos atentos).
Para tal, contámos com uma fantástica equipa, que para além dos 
funcionários inclui voluntários, estagiários, trabalhadores em favor 
da comunidade, amigos, vizinhos e… a comunidade em geral!

Neste novo percurso, que se adivinha difícil, teremos uma atitude 
criativa e otimista para ultrapassar cada obstáculo, apost ando 
sempre na qualidade e na gestão otimizada dos recursos. Contudo, 
contamos com uma atitude solidária e de cidadania de todos os 
cidadãos.

A todos os que apoiam e fazem parte da família GAF, deixamos o 
nosso especial agradecimento. A todos aqueles que queiram juntar-
se à nossa missão… Sejam bem-vindos!

Votos de um Bom Ano de 2012, com energia, empenho, dinamismo!
A Coordenadora Geral, Isabel Fernandes


