
SENTIR, PENSAR E AGIR

Trimestral Julho - Setembro

Boletim informativo

aapacdm@aapacdm.com www.aapacdm.com

Nova Sede

Homenagem Armando Monte das Farrobas

Arraial Arborismo

Projeto +Mar

Gym Fest AGA

Hotel Hilton

Prato Certo

Almoço CAO

Faro Ativo

Aquashow

Votos felizes

Atividades de Verão

Aprender na cozinha



PARA TODOS NÓS O ÍNICIO DESTAS OBRAS SIGNIFICAM MUITO E 
PARTILHAMOS CONVOSCO AS NOSSAS EXPECTATIVAS E SUGESTÕES:

NOVO LAR RESIDENCIAL E CENTRO 
DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO
PARA A INCLUSÃO (CACI)
As obras que marcam o início da construção do Lar Residencial e Centro de Atividades e Capacitação para a 
Inclusão (CACI) da Associação Algarvia já começaram! 

Estamos muito contentes, pois isso significa que estamos mais perto do nosso sonho, ter um Lar e um Centro 
de Atividades novo com melhores condições.

“ Gostava de uma escola com acessibilidades para todos” (Susana)

“ No novo Lar gostava de ter um quarto só para mim e para a Neuza” (Brígida)

“Gostava que a escola fosse pintada com cores alegres” (Susana)

“ Casas de banho maiores” (Cândida)

“ Ter uma playstation para a sala de convívio do lar”(João Loureiro).

“ Uma sala para um Atelier de Pastelaria” (Hugo Costa)

“Um refeitório grande” (Joana)

“ Um ginásio grande e com melhores condições” (Cândida)

“ Ter um espaço para cacifos para guardar as nossas coisas” (Brígida)

“ Camaras de vigilância para a nossa segurança” (Susana)

“ Estamos felizes da vida. Queremos um jardim e uma horta para plantar chá, salsa, tomates…” (André Magalhães).

“ Sala de computadores com internet” (André Abrantes)
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O TURISMO DEVE SER ACESSÍVEL, DISPONÍVEL PARA TODOS, 
E NESTE SENTIDO A ACCESSIBLE PORTUGAL CONVIDOU-NOS 
PARA ESTAR PRESENTE NUMA AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE 
TURISMO ACESSÍVEL E CONTRIBUIR PARA UMA REFLEXÃO E 
MUDANÇA DE ATITUDE.

Outra forma de contribuirmos com esta iniciativa foi aceitar o convite 
para alguns clientes fazerem parte das gravações de um vídeo 
promocional do projeto #algarveforall.

Agradecemos a oportunidade que nos foi dada, foi um dia diferente e 
muito especial para todos.

“Gostei muito eu senti-me uma verdadeira estrela de cinema” (Natália)

“ Foi divertido estarem a filmar-nos” (Pedro Santos)

“ Foi bom, eu gostei” (André Moreno)

O Sr. Armando estará sempre presente nos nossos corações e vamos sempre recordá-lo com muito 
carinho…

Obrigada por tudo Armando! Infinitamente. Sempre.

“Gosto muito do Armando é muito simpático” (Inês)

“ Ele punha sempre músicas para dançar, no Carnaval e Halloween” (Mónica)

“Gostei muito quando o Armando foi padrinho das Marchas” (Cândida)

“ Era muito simpático, amigo, boa pessoa e gostava muito dele” (João Simplício)

“ O Armando andava comigo à guia nos cavalos” (André Magalhães)

“ Corria comigo no Cross das Amendoeiras e da Ana Dias” (Paulo Aço)

“ Ajudava nas Galas” (André Abrantes)

“ O sr. Armando foi tudo para mim, foi muito meu amigo e ajudava quando precisava” (Pedro Perez)

O CÉU GANHOU MAIS UMA ESTRELINHA, MUITO ESPECIAL, PARA 
TODOS NÓS E VAMOS RECORDAR O NOSSO SR. ARMANDO COM MUITO 
CARINHO RELEMBRANDO OS MOMENTOS QUE VIVEMOS COM ELE. 
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NO DIA 1 DE JULHO ACONTECEU O 
NOSSO QUERIDO ARRAIAL E NOSSA 
RUA ESTAVA LINDA E COLORIDA COM 
OS ENFEITES QUE REALIZAMOS NAS 
DIVERSAS ATIVIDADES
No arraial esteve à venda os produtos realizados na atividade de Expressão Plástica,  os Bolinhos, Doces de 
Abobora e as Estrelas de Figo, produtos do Atelier Saberes e Sabores, alguns dentro das caixinhas do nosso 
atelier “Era uma Vez”. 

A nossa Marcha esteve presente no Arraial, estava linda e colorida, e com uma Madrinha muito especial, a 
nossa Geninha. Os nossos marchantes estavam lindos e o mais importante estavam felizes. 

Por entre marchas populares, comida tradicional, bebida e uma atuação musical de Cristiano Martins, 
podemos dizer que o Arraial foi um verdadeiro sucesso cheio de cor, alegria,

“ Gostei muito de dançar nas marchas e das roupas bonitas” Hugo

“ Gostei do Cristiano a cantar” (André Abrantes”

“ Gostei muito porque estavam muitas pessoas conhecidas” (André Magalhães)

“ A rua estava muito bonita com os enfeites que nás fizemos” (Susana)

“ Gostei muito da roupa das marchas estavam muito bonitas com as flores” (Inês)

“Gostamos muito de participar nas marchas e da Geninha ter sido a nossa madrinha” (Todos)
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EM SETEMBRO VISITAMOS O PARQUE AVENTURA, ONDE 
TIVERAM OPORTUNIDADE DE FAZER ARBORISMO. 
Entre gargalhadas e brincadeiras, ultrapassaram medos e obstáculos, que festejaram com aplausos e abraços 
de vitória. 

Agradecemos ao Parque Aventura, ao Gonçalo e ao Tomás pela forma como nos receberam. 

“Gostei de subir às árvores” (Hugo Amaro)

“ Quando cheguei tive medo mas depois desci na corda” (André Magalhães)

“Gostei de descer na corda no ar” (André Abrantes)

NO MÊS DE JULHO VISITÁMOS O MONTE DAS FARROBAS E ENTRE A PISCINA 
E AS VÁRIAS ATIVIDADES, PASSAMOS DIAS MUITO DIVERTIDOS! 
“Gosto de ver os animais e dar comida aos porcos” (André Magalhães)

“Gosto de dar mergulhos na psicina” (Hugo Amaro)
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DURANTE O MÊS DE JULHO, AO ABRIGO DO PROJETO + MAR, JUNTAMO-NOS ÀS 
ATIVIDADE DE VERÃO DO GINÁSIO CLUBE NAVAL E NADA MELHOR QUE UNS PASSEIOS 
DE CANOA E VELA PELA RIA FORMOSA. 
+ Mar, Projeto Cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR , I.P

“Gostei de andar de barco” (Tiago)

“Adorei fazer a vela e conduzir o barco” (André Abrantes)

“ Gostei de mexer nas cordas e o barco andar de um lado para o outro” (André Magalhães

“ Gostei de remar com a Sónia, foi divertido e fomos ao banho  com os colegas” (André Magalhães)

“ Gostamos de remar na canoa, foi divertido e não tinha medo (João Simplicio)

“Gostei de conduzir o barco e levantar as velas” (Luisa)
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Neste evento, tivemos a oportunidade de dinamizar atividades gímnicas para o público em geral, que foi um sucesso! 

E como não poderia deixar de acontecer, realizamos uma coreografia de ginástica acrobática em conjunto com as 
Ginastas do Gimnofaro - um momento TOP.

“Gostei muito de fazer exercicios de ginástica com outras pessoas” (Magalhaes)

“Gostei muito de fazer a coreografia para os outros verem” (Mónica)

NO DIA 14 DE JUNHO, A ASSOCIAÇÃO 
ALGARVIA PARTICIPOU NO EVENTO 
GYM FEST AGA, QUE DECORREU NO 
FÓRUM ALGARVE. 

Começamos por visitar o Hotel e como funciona as várias cozinhas. 
Depois fomos uns verdadeiros pasteleiros e decoramos cupcakes, 
ficaram lindos. Finalizamos com uma almoço delicioso no 
restaurante do Hotel e ainda fomos um pouco à piscina.

Obrigada ao Hotel Hilton, nomeadamente o chef Vitor e sua equipa 
pela vossa atenção e carinho e por nos proporcionar este dia 
maravilhoso.

“Gostamos de enfeitar os bolinhos com creme” (Débora)

“Foi divertido decorar os nossos cupcakes ao nosso gosto com várias 
cores e eu enfeitei com gomas de tubarões” (André Rosa)

FOMOS VISITAR O HOTEL HILTON VILAMOURA 
E FOMOS MUITO BEM RECEBIDOS PELO CHEF 
VITOR E SUA EQUIPA. 
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PRATO CERTO
No âmbito do projeto Prato Certo, a Associação In Loco dinamizou nos CAOS uma ação de Educação Alimentar 
inspirada nos princípios da alimentação mediterrânea - Saborosa, Saudável e Económica. 
Foi uma manhã bastante “deliciosa” como podem comprovar pelas imagens.  

“ Fizemos paté de atum e espetadas de fruta” (Joana)

“Aprendemos a fazer receitas saudáveis, baratas e fáceis de fazer” (Hugo Costa)

No dia 16 de setembro, os clientes da Associação Algarvia 
contaram com a presença dos “pais“para a reunião de 
reinício de atividades depois das férias de verão, seguida 
de um almoço partilhado no CAO de Sta. Bárbara de 
Nexe. Adorámos este momento de convívio entre todos, e 
queremos repetir um dia destes!!

“Gostei da minha mãe vir almoçar comigo e com os outros 
pais” (Gonçalo)

“ Estava muito feliz porque a minha mãe e irmão estiveram 
a almoçar com todos” (Natália)

“Gostei da minha mãe vir à reunião e almoçar aqui no CAO” 
(Andé Magalhães)
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No dia 24 de Setembro, a Associação Algarvia esteve presente na iniciativa Faro Ativo, do Município de Faro, com a 
participação do Clube de Desporto Adaptado em duas atividades muito especiais, uma de ginástica adaptada e outra 
de dança.

Neste evento estiveram também presentes vários atletas, e por isso queremos agradecer ao município a oportunidade 
que foi dada aos nossos clientes de se juntarem a esta iniciativa!  

Obrigada aos familiares que acompanharam e que aproveitaram para conviver um pouco.

“ Fizemos ginástica e dança com o prof. Hugo e profª Anabela e Gabriela e gostei muito (Abrantes)

“ Fiz dança, saltos, corri, fiz exercicios de ginástica acrobática, adorei” (Joana)

“ Gostei muito e gostava de fazer mais vezes” (Mónica)

FARO ATIVO

PARQUE AQUÁTICO 
AQUASHOW
Outra das atividades que marcou um dos nossos dias de verão foi justamente uma visita ao 
Aquashow, sendo que o parque aquáticos nos ofereceu os bilhetes e proporcionou a dois dos 
nossos grupos um dia cheio de diversão, escorregas e piscinas. 

Agradecemos a todos o gesto solidário por parte do AQUASHOW pelo dia espetacular que tivemos!  

“Gostei das piscinas e dos escorreegas rápidos com a Sónia e o Cristiano) “Perdo Perez”

“Gostei de estar na piscina das ondas)” Pedro Santos
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ATIVIDADES SOCIALMENTE ÚTEIS
Um dos objetivos da Associação Algarvia, no âmbito das Atividades Socialmente Úteis, é contribuir para o crescimento 
e desenvolvimento do potencial máximo de cada cliente, no sentido da promoção da sua autonomia e valorização 
pessoal.

Os Serviços de Ação Social (SAS) da Universidade do Algarve e a C&A são nossos parceiros nesta missão, e nesse 
sentido recebem o João Loureiro e a Cândida para a realização de Atividades Socialmente Úteis. 

Pela importância que estas parcerias têm para os nossos clientes, gostaríamos de fazer um agradecimento pela 
disponibilidade e colaboração, são sem dúvida um exemplo de uma empresa inclusiva e com responsabilidade social!  

“Gosto muito de ir à empresa, de ajudar na cozinha e no refeitório” (João Loureiro)

“Eu gosto muito do meu trabalho, arrumo as roupas e ponho preços” (Cândida)

LEMBRA-SE DA CAMPANHA VOTOS FELIZES, 
DO GRUPO OS MOSQUETEIROS?
Pois bem, este foi o resultado da obra na cozinha do CAO de Santa Bárbara, sendo que com este prémio 
conseguimos remodelar as bancadas, portas e eletrodomésticos desta cozinha, que tanta diferença faz na vida 
dos nossos clientes.

Aproveitamos para agradecer uma vez mais a todos aqueles que nos apoiaram, e que tornaram possível esta obra.  

“ A cozinha do CAO está muito bonita” (Filomena)

“Agora é mais fácil fazer as tarefas dos AVDS” (Tiago)
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APRENDER NA COZINHA
O projeto “Aprender na Cozinha” já começou 
e começamos por comprar especiarias para as 
nossas receitas. Numa montra cheia de opções 
exploramos a seleção das especiarias (caril, 
pimentão, pimenta, açafrão, alecrim, gengibre, 
estrela de anis, canela...) através da textura, 
cheiro, cor.

Utilizando uma linguagem adaptada e acessível 
(imagem e palavra) identificamos com o Chefe 
as diferentes especiarias e como combinar com 
diferentes alimentos.

“Aprender na Cozinha”, Projeto Cofinanciado 
pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo 
INR, I.P

O mês de Julho e Agosto fizemos atividades diferentes e divertidas, tais como: 
Jogos e exercícios de água; Praia; Passeios; Pintura; desenhos criativos;  culinária; 

“ Gosto muito de ir à praia, dar mergulhos” (Joana)

“ O desenho criativo é muito giro pois eu consigo desenhar o que quero” (Neuza)

“ Os jogos com àgua foram muito divertidos e fresquinhos” (Paulo)

ATIVIDADES DE VERÃO
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Fizemos com a estagiária Anabela uma atividade sobre o esquema 
corporal associado às peças de vestuário. 

Obrigada Anabela

“ Gostamos de fazer os trabalhos com a Anabela (Neuza)

“ Foi simpática e uma querida” (Susana)

ESTAGIÁRIA ANABELA
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Neste trimestre deixamos a nossa “marca” na celebração das seguintes datas:

Dia do Rock que representa para todos nós alegria, movimento, espetáculo; 

Dia da Fotografia com uma fotografia que nos permite viajar no tempo e recordar momentos únicos, que nos 
marcaram de alguma forma e nos trazem saudade.

Dia da Paz onde os nossos trabalhos representam a importância de caminharmos em direção à paz, à tranquilidade e 
a um futuro mais inclusivo.

DATAS CELEBRADAS

PRÓXIMAS ATIVIDADES
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No canal de Youtube publicamos o primeiro vídeo que integra a rubrica “Sr. Doutor“ 

e nos permite trabalhar as habilidades adaptativas dos nossos clientes, como é o caso da sua comunicação verbal 
e não verbal, do diálogo, do cuidado pessoal, das habilidades sociais, acadêmicas e da utilização de recursos da 
comunidade, mas sempre num registo descontraido e animado. Nesta rubrica, os nossos jovens são sem dúvida os 
protagonistas da própria mensagem, e desta vez trazemos para palco uma situação de consulta, em que o utente vai 
ao médico mostrar o resultado de umas análises. 

Assista ao video se esqueça de deixar o seu gosto!

CURIOSIDADES
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