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Missão C

No dia 29 de outubro, a Escola E.B. 2, 3 Castelo de Neiva recebeu a equipa do Centro de Apoio Familiar e
Aconselhamento Parental (CAFAP). Este encontro teve como objetivo sensibilizar a comunidade para o apoio à implementação
do projeto de intervenção familiar Missão C.

Estiveram presentes onze representantes dos diversos serviços da comunidade, como a escola, paróquias, empresários
e juntas de freguesia. Realizou-se uma dinâmica de grupo caracterizada por uma simulação de gestão de recursos de
duas “aldeias”, com diferentes problemas e necessidades, levando os participantes a refletir acerca das suas escolhas
quer ao nível das medidas adotadas, quer ao nível da priorização de compra e venda de equipamentos, em função do
plafond disponível. De entre boa disposição e brincadeiras, saíram conclusões válidas, levando à reflexão da necessidade
de um trabalho comum para o alcance de uma maior qualidade de vida.

A par do grupo de implementação da Missão C, correspondente a famílias com filhos a frequentar o 8º ano, ficou
acordado o desenvolvimento de grupos de Orientação Vocacional.

A equipa do CAFAP agradece a todos a disponibilidade e o entusiasmo e abertura, assim como a ajuda na angariação
de recursos para que a concretização deste projeto seja possível, e à Escola, o agradecimento pela ambição de
mais e melhor.

Exposição itinerante “VIDAS SEM ABRIGO” - MONÇÃO

Esteve patente ao público de 1 a 28 de novembro na Casa Museu de Monção a exposição itinerante de pintura,
escultura e fotografia “ Vidas Sem Abrigo” que retratou através destas formas de expressão artística a realidade das
pessoas em situação de sem abrigo, e teve como principal objetivo sensibilizar o olhar da comunidade para esta realidade
social. A organização esteve a cargo da UAT - Unidade de Apoio na Toxicodependência do GAF e contou com o apoio
de diversos artistas que se juntaram a esta causa, através da elaboração e doação das obras. O valor da venda das
mesmas reverteu a favor do GAF. A Exposição teve mais uma vez o especial apoio do pintor Mário Rebelo de Sousa,
assim como do Município de Caminha e da Casa Museu de Monção/Universidade do Minho.

Em tempos difíceis e de profunda crise económica e social, em que os
níveis de empobrecimento se tornam óbvios, sobretudo para os cidadãos
mais vulneráveis, celebramos mais um Natal. Que este acontecimento
milenário, que transformou rad icalmente o sent ido da história, seja
um convite a contemplarmos Menino de Belém que na sce
intencionalmente Pobre, desafiando-nos a colocarmos o que somos e
temos ao serviço do Amor, concretizado na justa e distribuição do bens
da terra e no cuidado uns pelos outros , sobretudo daqueles que não
encontram “lugar na hospedaria” da s suas famíl ias e comunidades.

Ó Menino Pobre de Belém, Príncipe do Amor, da Justiça e da Paz, que
neste Natal de 2012 estejamos mais atentos e sensíveis à força da tua

mensagem, reconhecendo-Te e acolhendo-Te nos pobres e excluídos
que nos visitam e surpreendem na aventura da partilha, da solidariedade
e da beleza do serviço.

Em nome dos Órgãos sociais do GAF e de todos os colaboradores que
estão envolvidos nesta causa sublime, bela e transcendente de serviço
aos “Meninos Pobres da Belém” da contemporaneidade desejo-vos um
Santo e Feliz Natal de 2012 e um Novo Ano com as marcas da Esperança
que a mensagem de cada Natal nos transmite.

Pelo Gabinete de Atendimento à Família (GAF),
P. Carlos Manuel Gonçalves
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Liga dos amigos gaf

Agradecimento
Vimos, por este meio, tornar público o nosso especial agradecimento a todos os Amigos do GAF que nos tem apoiado

nesta caminhada que perdura há quase 19 anos. Bem hajam!

Informações
Este ano contamos com a adesão de três novos Amigos mas acreditamos poder contar com a colaboração de cada

Amigo na angariação de novos Amigos pois vocês são, por excelência, os “porta-vozes” desta causa que apoiam.
Já ultrapassamos os 200 Amigos mas somente 20% tem a sua quota atualizada. Neste sentido, apelamos, encarecidamente,
à vossa sensibilidade social para que mantenham a respetiva quota atualizada. Graças às contribuições dos Amigos do
GAF (pagamento quotas e ofertas), reunimos, este ano, o valor total de 1010,00 €.

Campanha
A fim de reconhecer o vosso apoio está a decorrer uma campanha de celebração de parcerias com o intuito de ampliar

as vantagens atribuídas aos possuidores do cartão AmigoGaf.

Façam-nos chegar as vossas opiniões/sugestões através do nosso endereço de correio eletrónico: amigos@gaf.pt.

Oficinas

O trabalho social desenvolvido nas Oficinas do Gabinete de Atendimento à Família pretende mostrar ao público um
trabalho assente em princípios justos e solidários. A produção e a comercialização dos nossos produtos visam a melhoria
da autoestima e a autonomia de pessoas que se encontram em situação de pobreza e exclusão social. Uma parte do
preço final é utilizada para financiamento de programas de intervenção e de desenvolvimento comunitário.

Durante o corrente ano realizou-se um trabalho de reabilitação, neste serviço, de técnicas antigas de manufaturas.
Tendo resultado daí a lembrança de Natal oferecida aos colaboradores do GAF e uma pequena coleção comercial de
quatro postais. Esta colecção de postais está disponível em Viana do Castelo, para venda, na loja do nosso parceiro
“Objectos Misturado”  Rua Mateus Barbosa nº 32.

www.gaf.pt/oficinas

www.gaf.pt/amigos

Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher

Ao longo dos anos O GAF, através do NAVVD-Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica, da Casa
Abrigo (para mulheres e respetivos filhos) e do Projeto Proequ@l tem pautado a sua ação por intervenções multidisciplinares
e sistemáticas no âmbito da temática da violência doméstica e da igualdade de género. Tendo como objetivo a prevenção
das diferentes formas de violência, estes serviços promovem uma panóplia de ações dirigidas não só às próprias vítimas
de violência como também à comunidade em geral  e a públ icos estratégicos em part icular.
Neste sentido, no dia 25 de novembro assinalou-se internacionalmente o Dia pela Eliminação da Violência contra a Mulher,
realizando-se no distrito de Viana do Castelo uma série de ações com destaque para os eventos recreativos e culturais
de sensibilização, como ciclo de cinema - no qual foram visualizados e debatidos filmes que abordam as temáticas em
causa; ação de sensibilização “cartão vermelho à violência” que decorreu no decurso de um jogo de futebol do Sport
Clube Vianense; peça de teatro “Recortes de MIM” pelo grupo de teatro Verde Vejo, a qual expôs histórias de vida de
vítimas de violência doméstica e um spot/mensagem na rádio Geice, contra a violência na intimidade.
Desta forma procurou-se difundir informação acerca desta problemática e promover, junto da população, uma postura
pró-ativa de não legitimação desta forma de violência.

Viana do Castelo - Coração Solidário

A Câmara Municipal de Viana do Castelo no seguimento da sua política de apoio social, está a promover, em
colaboração com instituições sociais, uma iniciativa denominada Viana do Castelo-coração solidário.
O GAF é uma das organizações sociais envolvida nesta feliz iniciativa da autarquia local, a qual se traduz na realização
de um Espetáculo Solidário de Tunas, no próximo dia 5 de janeiro, pelas 21h30, no Teatro Sá de Miranda. O custo do
bilhete é de 5,00€ e a receita reverterá a favor do GAF.

www.gaf.pt/ajudar

Serviços Socialmente Solidários


