
O ARRAIAL “O COMPROMISSO” FOI UM SUCESSO
O final do dia 1 de julho de 2022 ficou marcado por 
mais uma edição de sucesso do nosso arraial “O 
Compromisso”, que decorreu na Rua do Compromisso, 
que é como quem diz, na sede da Associação Algarvia, 
em Faro.

Este foi um evento que implicou muita preparação 
da nossa parte, bem como dos clientes com os quais 
trabalhamos, desde a elaboração dos manjericos e 
da decoração de rua, aos ensaios necessários para o 
momento das Marchas Populares que alegrou a tarde 
dos nossos visitantes.

Para além disso, certificámo-nos também de que a 
sardinha assada seria uma das opões de petiscos, não 
fossem estas um dos requisitos obrigatórios para os 
Santos Populares, tudo isto ao som de uma atuação 
musical de Cristiano Martins.

Agradecemos a todos o apoio prestado, que tornou possível 
mais uma edição fantástica do arraial “O Compromisso”.
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A UFP FEZ UMA VISITA AO MUSEU MUNICIPAL DE FARO
Outro dos momentos que marcou os formandos da Unidade de Formação Profissional da Associação Algarvia nos 
últimos dois meses, foi a visita que fizemos em conjunto ao Museu Municipal de Faro, onde os jovens tiveram a 
oportunidade de ficar a conhecer um pouco melhor a história da nossa cidade.

Isto porque, conhecer os acontecimentos do passado é o que nos permite compreender e respeitar o que nos rodeia, e 
não há forma melhor de o fazer do que através da arte e da cultura.



NESTE VERÃO TAMBÉM VISITÁMOS O AQUASHOW
O Aquashow é um dos maiores e mais divertidos parques aquáticos do Algarve, e para grande surpresa e agrado 
dos nossos clientes dos CAO’s, o responsável deste parque teve o prazer e a amabilidade de nos oferecer bilhetes 
para uma visita de um dia, que fez as delícias de todos.

Entre os escorregas e a piscina de ondas, os nossos dois grupos desfrutaram de um dia incrível, cheio de diversão 
e muitas experiências e estímulos diferentes, e por isso queremos aproveitar para agradecer ao Aquashow por 
esta oportunidade.
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MANUTENÇÃO DO JARDIM DA 
ASSOCIAÇÃO PARTILHAS
Os formandos do curso de Operador/a de 
Jardinagem, da Unidade de Formação Profissional 
da Associação Algarvia, fizeram uma visita muito 
especial à Associação Partilhas, que serviu de 
pretexto para fazerem também a manutenção do 
respetivo jardim.

Em primeiro lugar, queremos agradecer à Associação 
Partilhas por nos ter recebido tão bem neste dia, 
e em segundo queremos destacar o empenho e 
dedicação que os nossos jovens colocaram nesta 
tarefa, e o resultado está à vista de todos, um jardim 
bonito e bem cuidado.
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VISITA AO PROJETO CREACTIVITY

CONHEÇA O PROJETO +MAR, COFINANCIADO PELO INR

O “Creactivity” é um projeto itinerante cujo espaço foi concebido para 
despertar a destreza e a criatividade dos seus visitantes, com o intuito de 
desenvolver soluções originais para problemas simples do dia a dia.

Neste sentido, decidimos levar os formandos da nossa UFP a conhecer 
esta iniciativa, através da qual puderam participar em diversos workshops 
com materiais e ferramentas de baixa e alta tecnologia, criando assim a 
possibilidade de darem vida às suas próprias ideias.

Este projeto é por isso realizado numa unidade móvel adaptada, para facilitar 
o acesso e participação de pessoas com mobilidade reduzida, com mesas de 
trabalho e diversas atividades para o público em geral.

Muitas foram as atividades que fizemos neste verão, algumas das quais ao 
abrigo do projeto +Mar, cofinanciado pelo Programa de Financiamento a 
Projetos do Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.

Neste sentido, a vela e a canoagem, foram duas das vertentes que os nossos 
clientes dos CAO’s tiveram a oportunidade de experimentar, em plena Ria 
Formosa, com o Ginásio Clube Naval de Faro, e muitos deles adoraram a 
experiência.
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NESTES MESES PARTICIPÁMOS TAMBÉM 
NO VÍDEO PROMOCIONAL DO TUR4ALL

Os nossos clientes dos CAO’s tiveram o privilégio de participar nas gravações do vídeo promocional do Tur4all, 
o que os marcou de uma forma muito positiva, em especial à Natália, ao Pedro e ao André, que se fizeram 
acompanhar pela Patrícia e pela Ana, a convite da Accessible Portugal.

O projeto #algarveforall visa promover o turismo em todas as suas vertentes e para todos os públicos, porque 
o turismo, à semelhança da cultura, é para todos, e chegou o momento de caminharmos em direção a um 
futuro mais inclusivo.

Aproveitamos para agradecer o voto de confiança que nos foi dado para fazermos parte de uma iniciativa tão 
importante como esta.


